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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Na Amazônia Legal vivem, em 2007, cerca de 20 milhões de pessoas, das quais mais de 60% 

em áreas urbanas.1 A região possui uma das principais fontes de biodiversidade do planeta 

concentrando uma infinidade de recursos naturais. Grande parte desta riqueza potencial ainda 

não é conhecida e para que não passe a ser depredada, exige que se modifique o ritmo da 

ocupação humana e da exploração vegetal e mineral que vem ocorrendo, principalmente 

desde a década de 1970, quando a população local era composta por pouco mais de 7 milhões 

de pessoas.  

 

Muitas ações coordenadas entre os atores públicos e privados, além de pesquisas científicas, 

ainda são necessárias para criar um modelo de desenvolvimento que garanta a 

sustentabilidade dos recursos naturais, a qualidade de vida das pessoas originárias e das que 

foram transplantadas para a região. E, também, o fortalecimento do capital social e o respeito 

às normas formais e informais que regem a vida em sociedade e a produção econômica local. 

 

Diante destas proposições, torna-se indispensável identificar os papéis que as comunidades, as 

organizações empresariais, os órgãos governamentais e não-governamentais vêm assumindo e 

o que deveriam assumir para utilizar e conservar os recursos naturais, bem como as formas de 

relacionamento que podem ser estabelecidas entre estes atores com o intuito de contribuir para 

o desenvolvimento sustentável da região.  

 

O foco deste estudo recai sobre a relação entre empresas e comunidades, por ser um tipo de 

aliança recente na região e por trazer em si o potencial de realizar essa contribuição, 

estabelecendo o equilíbrio do tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental.  

 

Reconhece-se, no entanto, que para alcançar este equilíbrio há muitos desafios a serem 

superados. Do lado das comunidades é possível, entre muitos, citar: o fluxo migratório 

ocorrido para a região nos últimos 30 anos, que gera heterogeneidade entre os grupos sociais e 

no interior de cada um deles, fazendo com que muitas pessoas não tenham laços com a 
                                                 
1 A Amazônia Legal foi instituída em dispositivo legal para fins de planejamento econômico da região 
amazônica. Englobou os Estados da macrorregião Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins), e mais o Estado do Mato Grosso (macrorregião Centro-Oeste), e parte do Maranhão, a oeste do 
meridiano de 44º (macrorregião Nordeste). 
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floresta e não detenham nem preservem os conhecimentos nativos tradicionais; a omissão no 

cumprimento de regras sociais e formais; a quase inexistente disposição ao associativismo; as 

pressões violentas exercidas por exploradores legais e ilegais das madeiras nobres, da 

monocultura e da pecuária; os baixos índices de desenvolvimento humano da região.  

 

Do lado das empresas ressalta-se a falta de tradição, de conhecimento e de iniciativa para 

estabelecer relacionamentos com comunidades; a má imagem associada à sua capacidade de 

gerar externalidades negativas para o ambiente e para as pessoas; a existência de incentivos 

econômicos à exploração de recursos naturais que estimulam atividades empresariais 

predatórias.  

 

A colaboração intersetorial isenta de custos não existe. Gerar e manter parcerias tem um 

preço, no entanto, muitas empresas já começam a perceber que uma das melhores maneiras de 

reforçar a competitividade, por meio de atividades responsáveis, é aproveitar as sinergias que 

podem ser obtidas tanto em alianças estratégicas com comunidades para a realização conjunta 

de atividades produtivas, quanto por ações junto a organizações da sociedade civil focadas no 

desenvolvimento socioambiental.  

 

A partir do momento em que ambos os lados percebem benefícios que superam os custos da 

aliança, os desafios passam a ser encarados como oportunidades de crescimento – ainda que 

no longo prazo – e as melhores práticas de desenvolvimento sustentável podem ser objeto de 

uma construção conjunta e coletiva, que fortalece a dinâmica social, as regras de convivência 

e o uso sustentável dos ativos da biodiversidade, superando visões estereotipadas sobre as 

comunidades, as empresas e a Região Amazônica. 

 

Este estudo baseia-se em pesquisa teórica e empírica na qual se procurou relacionar o 

emprego dessas alianças intersetoriais com as possibilidades delas contribuírem para o 

desenvolvimento local, através da implementação de empreendimentos com capacidades de 

gerarem, simultaneamente, valor econômico e valor social. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Alianças estratégicas intersetoriais estruturadas entre empresas e comunidades podem 

contribuir para o desenvolvimento socioambiental sustentável da Região Amazônica. Partindo 

deste pressuposto, este trabalho procurou identificar e analisar as práticas de alianças 

estratégicas intersetoriais voltadas para o desenvolvimento sustentável que vêm sendo 

realizadas na Amazônia.  

 

Para tanto, torna-se necessário compreender os conceitos de alianças estratégicas intersetoriais 

e desenvolvimento socioambiental sustentável, contextualizando-os em uma região cuja 

maioria da população veio de outros estados nos últimos trinta anos, desconhece as limitações 

locais e pouco valoriza as potencialidades da floresta e não absorveu os conhecimentos e 

tradições nativas. A dinâmica de criação dos laços sociais e das regras formais e informais 

acaba por refletir a heterogeneidade dessas pessoas e por influenciar as características de 

possíveis alianças intersetoriais, bem como, da situação econômica, social e ambiental da 

região amazônica na primeira década do século XXI. 

 

Alianças estratégicas intersetoriais são “todas as formas de colaboração ou trabalho conjunto 

que as empresas, ou suas fundações e institutos mantêm com organizações da sociedade civil 

e de governo para realizar práticas de atuação social” (FISCHER et al, 2002, p. 5). Neste 

estudo, tal conceito foi aplicado especificamente às relações de colaboração entre empresas e 

organizações comunitárias localizadas na Amazônia. Considera-se que estas últimas tendem a 

ser mais frágeis e pouco organizadas do que outras entidades sociais, o que implica em 

desafios críticos para a gestão de alianças intersetoriais. 

 

De acordo com os estudos de Fischer et al (2002, passim) as alianças estratégicas 

intersetoriais são importantes também para identificar novas práticas de atuação social 

empresarial. Em especial aquelas que integrem os agentes econômicos na promoção do 

desenvolvimento local, as quais passaram a fazer parte do direcionamento estratégico das 

empresas, principalmente, a partir dos anos 1990, quando a ética e a responsabilidade social 

corporativa tornaram-se características cada vez mais exigidas pela sociedade.  
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As organizações da sociedade civil encontram as condições propícias ao seu desenvolvimento 

e à consolidação de suas atividades com essas experiências. As empresas, por sua vez, se 

propõem a participar de alianças intersetoriais como forma de expandir e concretizar sua 

função social. Vislumbram-se, assim benefícios para ambas.   

 

O desenvolvimento social era visto como decorrência natural do crescimento econômico até 

meados dos anos 1970. Esta situação começou a mudar apenas em 1990, quando surgiu o 

primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD, 1990) e o crescimento da economia 

passou a ser entendido como elemento de um processo social mais amplo, já que seus 

resultados não se traduziam automaticamente em desenvolvimento. No crescimento, a 

mudança era quantitativa enquanto no desenvolvimento ela era qualitativa (VEIGA, 2005, p. 

32).  

 

Fundamentando esta visão, Furtado (1974) ressalta que o desenvolvimento se caracteriza por 

um projeto social subjacente ao crescimento. Para ele, instituições patrimonialistas faziam 

com que o progresso material das elites fosse obtido à custa da qualidade de vida das pessoas 

mais pobres. Foram necessários mais de vinte anos para se perceber a importância dessas 

afirmações e questionar-se sobre a natureza do desenvolvimento desejado para o país. E para 

se perceber que as políticas com esta finalidade necessitavam ser estruturadas por valores que 

não são apenas aqueles que sustentam a dinâmica econômica (Ibid., p. 32). 

 

O desenvolvimento sustentável implica, de acordo com Franco (2004, p. 123) em superar “a 

centralização, o assistencialismo e o clientelismo que substitui a cooperação. (...) Enfatiza a 

capacitação de agentes estatais para a gestão de programas inovadores, a construção de novas 

instituições participativas, a interlocução política pública e a democracia local.” A pioneira 

definição de Brundtland (1988) incluiu também a preocupação com o bem-estar também das 

gerações futuras. Para ela, o desenvolvimento sustentável propõe a "utilização de recursos 

para atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

em atender às suas próprias necessidades". 

 

As experiências práticas deste conceito têm alcançado resultados pífios em termos de 

transformação social, em parte por envolverem a necessidade de mudanças de hábitos dos 

indivíduos e da cultura da sociedade e, de outra parte, por exigirem alterações em regras e 

instituições já estabelecidas, que podem ser alcançadas apenas no longo prazo. 
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Visando contribuir com a busca de meios para alavancar esse desenvolvimento 

socioambiental sustentável, esta pesquisa enfoca como seu problema de investigação, o estudo 

de como as alianças estratégicas entre empresas e organizações comunitárias localizadas na 

região amazônica podem viabilizar empreendimentos econômicos produtivos. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Com base no problema de pesquisa, os objetivos deste estudo são: 

 

a) Identificar a dinâmica dos laços sociais e da construção e resgate de conhecimentos 

tradicionais em comunidades fixadas na Amazônia para verificar a influência dessas 

características na formação de alianças estratégicas intersetoriais visando ao uso 

sustentável dos recursos naturais. 

b) Identificar os pré-requisitos, as características facilitadoras e dificultadoras do 

relacionamento e os custos e benefícios para empresas e comunidades do 

estabelecimento dessas alianças intersetoriais. 

c) Levantar as formas de utilizar os conhecimentos comunitários sobre os recursos naturais 

– tradições, potencialidades e limitações – para identificar possíveis formas de geração 

de valor dos empreendimentos baseados nessas alianças. 

d) Identificar as formas de conhecimento necessárias para fortalecer a organização 

comunitária de modo a participar de alianças visando ao desenvolvimento 

socioambiental local. 

e) Identificar características e funcionamento de alianças estratégicas intersetoriais que 

possam ser multiplicadas visando promover processos sustentáveis de desenvolvimento 

socioambiental. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

 
4.1 O contexto amazônico  

 

A história da ocupação amazônica nos últimos 30 anos se baseou em políticas governamentais 

elaboradas sem que houvesse uma análise das características socioambientais que distinguiam 

a região, muitas vezes chamada de “deserto verde”. A população da Amazônia Legal, que 

representa cerca de 60% do território brasileiro, cresceu de 7,3 milhões em 1970, para mais de 

20 milhões no início do século XXI. Neste período a população urbana cresceu 274%, 

enquanto a população rural, 43% (IBGE, 2006).  

 

De acordo com Loureiro e Pinto (2005), até meados dos anos 1960 as terras amazônicas 

pertenciam à União e aos Estados. Do total de terras recenseadas pelo IBGE, 87% 

constituíam-se em matas e terras incultas, exploradas por ribeirinhos e caboclos que viviam 

do extrativismo vegetal e animal, 1% era dedicado a pastos naturais, onde antigos fazendeiros 

haviam assentado fazendas de gado e apenas 1,8% estavam ocupadas com lavouras, sendo 

que apenas metade destas estava com seu título de propriedade privada registrado. 

 

Ignorando extrativistas de subsistência e povos indígenas que ainda viviam exclusivamente 

dos recursos da floresta e com o intuito de povoar e “desenvolver”, na década de 1970, os 

governos militares fomentaram, através de incentivos fiscais e financiamentos, grandes 

empresários e grupos econômicos nacionais e internacionais para que eles instalassem suas 

atividades na Amazônia, impulsionando a exploração de recursos naturais como minérios e 

madeira. Na época, a visão desenvolvimentista era de que bastava o crescimento econômico 

promovido, preferencialmente, pela criação de empreendimentos industriais, para se alcançar 

patamares mais elevados de desenvolvimento, não importando as conseqüências sociais e 

ambientais dessas iniciativas. Essa visão e as ações a ela vinculadas, provocaram mudanças 

nas formas tradicionais de ocupação da terra, diversificando as atividades produtivas e 

intensificando os conflitos de interesse, a fragilidade dos direitos de propriedade e a extensão 

das áreas desmatadas.  
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O investimento em projetos agropecuários de grande porte aumentou de forma descontrolada 

os rebanhos, as pastagens e os plantios extensivos. No entanto, “muitos empresários não 

investiram os recursos em novas empresas na região, mas na compra de terras para simples 

especulação futura. Alguns os aplicaram em suas empresas situadas em outras regiões do país, 

e várias outras foram criadas de forma fictícia. (...) Eles trouxeram grandes prejuízos 

ecológicos, desperdiçaram ou desviaram os recursos públicos colocados à sua disposição, 

criaram poucos empregos e não trouxeram o prometido desenvolvimento para a região.” 

(LOUREIRO e PINTO, 2005). Esse modelo de desenvolvimento ainda se reproduz nas 

políticas governamentais para a região sem alterações significativas, levando a práticas 

empresariais que não resultam em melhores indicadores sócio-econômicos e fragilizam as 

condições de sustentabilidade ambiental.  

 

Outra iniciativa do desenvolvimentismo governamental da década de 1970, que exemplifica 

estes equívocos, foi a construção da Rodovia Transamazônica. Ela facilitou a ocupação das 

terras, na medida em que suas margens foram transformadas em lotes, distribuídos para 

colonos vindos de diversas partes do Brasil, atraídos pela perspectiva de mobilidade social e 

econômica (ALSTON et al, 1995, p. 3). 2 Serviu também como uma porta de entrada para 

regiões ainda desabitadas, mas esta ocupação não redundou na promoção do desenvolvimento 

local.  

 

Os migrantes vindos de outras regiões do país, onde as matas já eram escassas, tinham poucos 

recursos financeiros e conheciam apenas a agricultura e a pecuária praticadas após a 

derrubada da cobertura florestal. O mesmo acontecia com os pequenos agricultores assentados 

pelos programas oficiais. As atividades de comércio dos recursos naturais extraídos da 

floresta eram exploradas por intermediários que impunham suas regras de extração e 

precificação. E subordinavam aos seus interesses esta mão-de-obra desqualificada, usando-a 

em atividades como a coleta de castanha-do-brasil e o garimpo de ouro em regiões remotas. 

 

As técnicas de desmatamento e de queimada eram disseminadas pelos próprios órgãos 

governamentais, incentivando a rápida ocupação da terra e a realização das chamadas 

“benfeitorias”, como a retirada da cobertura florestal, a construção de casas e o 

estabelecimento de pastos e lavouras. No entanto, estas atividades não levavam em conta as 

                                                 
2 Novos corredores de povoamento com características similares vêm ocorrendo atualmente na BR 153 (Cuiabá-
Santarém) e na BR 174, ambas na região amazônica.  
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especificidades dos solos, o que fez com que muitos desses colonos descobrissem, após a 

retirada da mata, um terreno arenoso, fraco e inadequado para a agricultura. 

  

O resultado destas e de outras iniciativas foi que, mesmo com o fracasso da grande maioria 

dos projetos incentivados pelo governo desde a década de 1970, a população amazônica quase 

triplicou em 30 anos, sem que fossem solucionados os problemas existentes no que concerne 

aos direitos de propriedade da terra; à carência de infra-estrutura e de equipamentos de saúde 

e educação nas zonas urbana e rural; à falta de uma política de zoneamento da ocupação 

humana e da produção agrícola, extrativista e industrial; e, à inexistência de regras claras para 

apropriação e uso dos recursos naturais.  

 

Os impactos ambientais provocados por estes projetos e pela ocupação desordenada refletem-

se na situação atual caracterizada pelos prejuízos ao meio ambiente, que são ainda reforçados 

pelo avanço da fronteira agrícola que se estende desde o estado do Mato Grosso em direção 

ao norte. Criação de gado em grandes fazendas e agricultura extensiva da soja estão 

diretamente relacionados à retirada da cobertura florestal e demonstram uma seqüência 

predatória de etapas que se retroalimentam: a atividade de extração ilegal da madeira tem 

íntima relação com as atividades dos grandes agricultores e pecuaristas, os quais, num 

segundo momento, utilizam a área desmatada de seus recursos madeireiros mais nobres para 

proceder às queimadas seguidas da implantação de pastos e plantios de soja. Esta forma de 

ocupação, pelas características frágeis do solo da região, torna-se itinerante, exigindo cada vez 

mais terras, o que impulsiona o avanço da fronteira agrícola, ampliando a área destas 

ocupações destrutivas. 

 

Homma (1993, p. 138) sugere que a redução dos desmatamentos e queimadas na região 

depende do desenvolvimento de atividades agrícolas com demanda de mercado nas áreas já 

desmatadas. Para ele, “uma política agrícola teria efeitos mais positivos do que uma política 

ambiental que não pode ser efetuada de maneira isolada das demais regiões do país, sob risco 

de transferir contingentes populacionais de outras localidades. (...) Há necessidade de elevar a 

produtividade das atividades agrícolas na Amazônia, reduzir a pressão sobre os recursos 

naturais com risco de esgotamento, incentivar plantios racionais de recursos extrativos 

potenciais, efetuar a recuperação de áreas que não deveriam ter sido desmatadas e utilizar 

todo o potencial das áreas já desmatadas.” Para colocar esta proposta em prática é necessário 

que, além da determinação de políticas governamentais, que criem o ambiente institucional 
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propício, sejam envolvidos também agentes privados com recursos para investir nos 

empreendimentos locais, o que representa uma oportunidade para estabelecer alianças 

intersetoriais visando ao desenvolvimento sustentável.  

 

 

4.2 Como empresas e comunidades podem mudar este cenário 

 

As empresas desenvolveram ao longo do tempo ferramentas que são por elas utilizadas para 

aperfeiçoar o uso de seus recursos, aprimorar sua gestão, manter bom relacionamento com 

seus stakeholders, governar as relações entre seus corpos diretivos e ampliar o acesso aos 

mercados. Em muitas ocasiões, o conjunto dessa experiência e conhecimento organizacional 

consegue influenciar o comportamento das pessoas, modificando seus hábitos e criando novas 

demandas que resultam em progresso e desenvolvimento. 

 

Outras vezes estas ferramentas são utilizadas com objetivos oportunistas e acabam por criar 

situações em que as empresas desempenham o papel de vilãs nas relações com as 

comunidades e com o meio ambiente. Será possível no cenário amazônico reverter este 

quadro e tornar as organizações empresariais parceiras do desenvolvimento sustentável, 

contribuindo para o bem-estar da sociedade, a proteção da biodiversidade e ainda alcançando 

lucro? A resposta otimista é que sim, elas podem compartilhar seus conhecimentos e ajudar a 

fortalecer as lideranças e as organizações comunitárias, atuando na superação de algumas de 

suas dificuldades como, por exemplo, ao desconhecimento de práticas de gestão e 

planejamento, à falta de familiaridade com o mercado e suas regras e aos desafios de 

estabelecer sua própria governança. 

 

Para as comunidades, os temas de organização e mobilização social, fortalecimento de 

lideranças, valorização e monitoramento do uso do bem comum são familiares embora, 

muitas vezes, ainda desconheçam como colocá-los em prática. Questões ligadas à pouca 

valorização dos conhecimentos tradicionais, à fragilidade dos laços sociais e ao desrespeito a 

regras sociais formais e informais nessas comunidades compostas basicamente por migrantes 

se constituem em obstáculos para ações organizadas e empreendedoras. É preciso levar em 

consideração que muitas comunidades amazônicas não são tradicionais, elas são compostas 

por pessoas que por não serem nativas não possuem conhecimentos sobre o uso das plantas e 
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recursos naturais da região, tendendo a não cultivar os valores autóctones. Nada impede, 

porém, que tais limitações sejam superadas através da formação de alianças onde 

comunidades e empresas busquem identificar as potencialidades locais para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Os conhecimentos tradicionais sobre o uso sustentável dos recursos naturais e o respeito aos 

ciclos da natureza amazônica também não são compartilhados pelas empresas que ali se 

fixaram nas últimas décadas. No entanto, as empresas podem contribuir para que 

organizações comunitárias se fortaleçam e passem a ser mais bem remuneradas pelo uso de 

alguns recursos que estão em sua área de ocupação, assim como as próprias comunidades 

podem resgatar essas tradições em benefício de formas de produção econômica, que 

assegurem bons resultados para todos os componentes da parceria. 

  

As alternativas de geração de renda para as populações que vivem no interior e no entorno das 

florestas precisam manter o equilíbrio no que concerne à preservação dos recursos naturais 

não renováveis, apoiando-se, entre outras coisas, no resgate dos conhecimentos tradicionais 

sobre os ciclos da natureza e o emprego dos ativos florestais. As atividades econômicas 

empresariais necessitam de uma convivência equilibrada com o extrativismo e a agricultura 

familiar e o respeito às normas para que todos os atores possam, efetivamente, contribuir para 

a redução da pressão sobre a floresta, gerada pela extração de recursos superior à capacidade 

de reposição natural. Entretanto, para configurar este cenário no qual os conhecimentos 

empresariais e os comunitários possam se mesclar é urgente a superação de diferenças 

ideológicas que separam pessoas e grupos sociais; a transparência das ações, decisões e 

intenções dos parceiros envolvidos na aliança; e a escolha de ações com foco no bem comum 

e no desenvolvimento de mecanismos de troca e aprendizagem mútua.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este referencial teórico abordou o tema das alianças estratégicas intersetoriais, com foco na 

relação entre empresas e comunidades e procurou reunir subsídios empíricos e acadêmicos 

que dessem a base para uma estrutura coesa de análise dos dados coletados em campo, de 

forma a obter respostas às questões diretrizes, atingir os objetivos propostos e responder à 

pergunta de pesquisa, ou seja, identificar como tais alianças podem contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Para isso, foi montado um quadro composto pela análise da dinâmica dos laços sociais em 

comunidades heterogêneas, com pessoas provenientes de diversas regiões, bem como algumas 

das formas possíveis de organização e participação comunitária. Também foi verificado se 

tais aspectos facilitam ou dificultam a criação e o respeito às regras formais e informais de 

convivência e o uso sustentável de recursos naturais. Além do papel do ambiente institucional 

e dos custos de transação em uma visão crítica do desenvolvimento sustentável. 

 

 

5.1 Emergência e fortalecimento das alianças intersetoriais 

 

De acordo com Fischer et al (2002, p. 5) “Alianças Estratégicas Intersetoriais se referem a 

todas as formas de colaboração ou trabalho conjunto entre empresas, ou suas fundações e 

institutos, organizações da sociedade civil e do governo, para realizar práticas de Atuação 

Social. Com esta forma de cooperação intersetorial não se pretende substituir o papel do 

Estado em suas responsabilidades de elaborar políticas sociais, tampouco atribuir às 

organizações da sociedade civil os papéis de operadoras dos serviços públicos. As alianças 

podem ser eficazes para a atuação social, pois promovem sinergia entre as competências 

essenciais das organizações e criam espaços de fortalecimento da cidadania”3.  

 

                                                 
3 O conceito de Alianças Estratégicas Intersetoriais está diretamente vinculado ao modelo Tri-Setorial que afirma 
que as organizações, de maneira geral, podem ser classificadas em três setores: o primeiro setor é composto por 
órgãos públicos e estatais em todas as instâncias governamentais; o segundo setor é composto pelas empresas 
privadas nacionais ou multinacionais; o terceiro setor é composto pelas organizações de direito privado sem fins 
lucrativos em suas diversas áreas de atuação (FISCHER et al, 2002, p.17). 
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Alianças estratégicas intersetoriais não acontecem por acaso, elas são construídas, e como 

toda construção de relacionamentos, demandam cuidados, investimentos e dedicação. Elas 

resultam de um esforço consciente das organizações envolvidas em promover atividades 

conjuntas cada vez mais amplas e importantes para ambas e para um público-alvo.  

 

Para Fischer (2002, p. 171) é necessário que os parceiros estejam dispostos a identificar os 

limites da cooperação e a superar as diferenças fazendo avançar as fronteiras do 

relacionamento. A colaboração exige o estabelecimento de uma conexão baseada na 

confiança, no esforço de conhecer-se e de compreender o outro, na adoção de sistemas de 

avaliação e na capacidade de fazer acordos e estabelecer consensos para obter o equilíbrio e a 

perenidade da cooperação. 

 

A partir dos anos 1990, iniciou-se uma convergência de opiniões sobre a necessidade de 

integrar diversos agentes econômicos no esforço de promover o desenvolvimento. Era uma 

visão integradora que estava acima de fundamentos político-ideológicos de qualquer teor e 

que foi influenciada por: mudanças que vinham ocorrendo no mundo dos negócios e na 

administração dos países nas últimas décadas; pelo crescimento da importância do terceiro 

setor, principalmente após a redemocratização da América Latina e do Leste Europeu; do 

empreendedorismo social despontando como uma das formas mais eficazes para ampliar e 

fortalecer a participação em sociedades marcadas pela desigualdade de distribuição de renda e 

de oportunidades de ascensão social; da ética e da responsabilidade social corporativa 

assumindo uma posição de destaque nas definições estratégicas que o mercado e a sociedade 

exigiam dos líderes empresariais (Ibid., passim).  

 

A mídia vem ampliando nos últimos anos o espaço de divulgação dessas iniciativas, 

acarretando um efeito-demonstração e gerando a sensibilização propícia à formação de 

alianças intersetoriais. As organizações da sociedade civil têm encontrado nessas experiências 

de parceria condições propícias ao seu desenvolvimento e à consolidação de suas atividades.  

 

Do lado das organizações de mercado, a proposição de participar de alianças intersetoriais 

veio preencher uma necessidade de expandir e concretizar a função social da empresa. A 

sensibilização pelos problemas de exclusão social e as iniciativas de apoiar ações voltadas 

para a redução dos déficits sociais começaram a surgir a partir da segunda metade dos anos 

noventa. Nesse contexto, as alianças intersetoriais asseguram benefícios para todas as 
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organizações: ONGs e órgãos públicos recebem conhecimentos e práticas profissionais das 

empresas e estas absorvem experiência, flexibilidade e metodologia de trabalho.  “Esta 

tendência nasceu da constatação de que nenhum tipo de organização por maior, mais 

complexa e eficiente consegue, isoladamente, atender as necessidades e propiciar o 

desenvolvimento das pessoas inseridas nos diversos grupos sociais.” (FISCHER, 2002, 

p.155). 

 

Brown (2002) citado por Fischer (2002, p. 16) reforçou a visão da autora citada e está em 

linha com o ponto de vista deste estudo, quando disse que, em muitos casos, o início da 

colaboração está ligado a pressões políticas, legais e de contexto social que encorajam 

esforços conjuntos. As iniciativas de maior sucesso são caracterizadas pelo controle 

compartilhado nas decisões-chave entre os membros da parceria. 

 

Para Austin (2001, p. 17) o fundamental para a viabilidade das alianças é a criação de valor 

tanto para os parceiros quanto para a sociedade como um todo. O desenvolvimento 

sustentável e a democracia requerem não apenas setores vigorosos, mas também a capacidade 

de combinar as competências de cada ator para colaborações voltadas ao benefício comum. 

Para ele, delinear sistematicamente: Por que; O que; Com quem; Quando e Como 

desenvolver e administrar o relacionamento pode ajudar as organizações a identificar a função 

e o valor da cooperação para sua estratégia e orientá-las na busca de um parceiro compatível 

com seus objetivos. Além de propiciar uma análise temporal do início e dos passos que a 

aliança pode seguir, o que permite conceber a aliança estratégica intersetorial como um 

processo de atuação social que evolui com o tempo e que pode crescer e atingir a maturidade. 

 

A magnitude, a forma, a fonte e a troca de recursos entre os participantes da aliança estão no 

cerne da dinâmica relacional. Portanto, os parceiros precisam ser capazes de avaliar os 

recursos potenciais e reais envolvidos na aliança (MENDONÇA et al, 2004, p. 2).  

 

Roe et al (2001) citados por Gutman (2003, p. 49), para complementar, dão ênfase à gestão e 

ao alcance de expectativas que fazem com que ambos os lados fiquem satisfeitos com a 

aliança. Para eles, uma parceria de sucesso é aquela que alcança as expectativas de ambos os 

parceiros em relação à: duração, extensão dos benefícios e divisão dos custos financeiros e 

não-financeiros e da responsabilidade por fazê-la acontecer. 
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Fischer (2002, p. 30) pondera que a atribuição de poder organizacional das entidades é uma 

das características essenciais ao sucesso da aliança, porque define o grau de equilíbrio com o 

qual os parceiros constroem um relacionamento de confiança, uma das bases da colaboração. 

 

Assim, quanto mais claros forem os parceiros em relação aos benefícios esperados pela 

aliança, mais consistente será sua formulação. As capacidades singulares de cada organização 

podem ser usadas para gerar benefícios para a cooperação e para a sociedade. Os resultados 

compartilhados da atuação social precisam ser observáveis e, sempre que possível, passíveis 

de avaliação objetiva (MENDONÇA et al, 2004, p. 5). 

 

  

5.2 Alianças intersetoriais entre empresas e comunidades 

 

Os critérios para o sucesso de uma aliança intersetorial, especialmente no caso de empresas e 

comunidades para o uso sustentável de recursos naturais possuem elementos subjetivos. 

Mayers e Vermeulen (2002, p. 15) definiram um acordo perfeito como aquele que é 

igualitário, eficiente e sustentável e que gera benefícios para a empresa, comunidade e floresta 

no longo prazo.  

 

De acordo com os estudos empíricos de Gutman (2003, passim) alianças entre empresas e 

comunidades se referem a um amplo conjunto de acordos, contratos e arranjos informais 

visando produzir benefícios comuns a todos os aliados. Focos de ação destes relacionamentos 

podem ser: qualquer forma de produção, manejo de recursos naturais, contribuição para o 

bem-estar da comunidade ou obtenção de uma “licença social para operar”4, por exemplo. 

 

O mesmo autor enfatizou ainda que a maioria das alianças intersetoriais entre empresas e 

comunidades envolve negociação direta de seus termos e tem o seu processo iniciado pela 

empresa. Para o autor, uma das primeiras e mais importantes questões a serem tratadas entre 

os parceiros é a da propriedade do empreendimento em parceria. Ele pode ser totalmente de 

um deles ou dividida igualmente. Há vantagens e desvantagens em cada estrutura de 

                                                 
4 A “licença social para operar” consiste na permissão e/ou apoio que uma comunidade proporciona a uma 
empresa para que ela possa realizar suas atividades de negócios em áreas previamente reconhecidas como 
comunitárias.  
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propriedade e a melhor opção depende da natureza do negócio e das prioridades e capacidades 

de cada um (GUTMAN, 2003, p. 24).  

 

Kosmus et al (2002, p. 1) apontaram que as comunidades podem ser vistas como entidades 

heterogêneas, com uma dinâmica de relações sociais que visam ao desenvolvimento de 

estratégias para a melhoria de seu bem-estar, buscando a criação de espaços de inclusão social 

que ajudem a superar os problemas internos com os direitos de propriedade, o acesso aos 

recursos, o aumento do capital social e o fortalecimento dos atores sociais. A heterogeneidade 

dentro e entre as comunidades é uma variável essencial para se analisar a viabilidade de 

alianças entre empresas e comunidades. Para esses autores, assumir que esta heterogeneidade 

existe e influencia a negociação é o primeiro passo para estabelecer uma aliança. Este aspecto 

adquiriu fundamental importância neste estudo.  

 

As capacidades de gestão e controle são problemas em algumas comunidades mesmo quando 

não há dúvidas quanto à propriedade dos recursos naturais. Assim, a aliança pode prever 

treinamentos em gestão e outras habilidades que aumentem as chances de um real 

envolvimento no negócio e diminuam o risco. Gutman (2003, p. 41) ressaltou que os 

membros da comunidade precisam ter clareza sobre o que esperam alcançar com seu 

envolvimento na parceria, em termos de receitas ou divisão de lucros e do risco que se 

dispõem a correr por ela. Um pagamento mínimo pode ser incorporado ao acordo para 

assegurar que a comunidade tenha retorno mesmo que o parceiro não inicie a atividade ou 

opere em pequena escala. Para o autor, a parceria precisa de flexibilidade, permitindo 

mudanças na estrutura de pagamentos no decorrer do tempo.  

 

Torna-se necessário ponderar também os custos envolvidos no manejo dos recursos, incluindo 

o custo de oportunidade dos usos alternativos da terra e de restrições a projetos de 

desenvolvimento no entorno. Além disso, se a comunidade espera que seus membros 

trabalhem no empreendimento em parceria, metas realistas podem ser incorporadas em termos 

de recrutamento, treinamento e de uma remuneração justa e maior do que a recebida em 

atividades tradicionais. No entanto, na maioria das vezes, os membros da comunidade não 

estão preparados para negociar estes aspectos e têm dificuldade em manter relações de 

confiança entre si, prejudicando o início das negociações com terceiros. 
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O ideal é que estes aspectos estejam descritos em um acordo formal prevendo os direitos e 

responsabilidades e incluam as práticas de manejo dos recursos esperadas por ambos os lados. 

Os contratos precisam dar segurança ao investimento, mas sem atrelar as partes a condições 

desfavoráveis de desempenho do parceiro. Momentos de renegociação e mecanismos de 

resolução de disputas também podem ser previstos, uma vez que, reforçando o que já foi 

apontado por Austin (2001, p. 17), Gutman (2003, p. 51) afirma que as alianças requerem 

adaptação e aprendizado.  

 

Os termos do contrato podem ser convertidos em atividades de um plano de trabalho com 

prazos, metas e responsabilidades. Reuniões periódicas de comitês formados por empresa e 

comunidade para discutir questões ligadas à parceria e mecanismos de compartilhamento de 

informações são formas de monitorar o andamento da aliança e de reduzir os conflitos 

potenciais. Tais aspectos também foram incluídos como parâmetros para este estudo. 

 

Para uma parceria possibilitar o financiamento do manejo de recursos naturais, ela precisa ser 

capaz de prever benefícios financeiros e não-financeiros, por exemplo, baseados em 

pagamentos da empresa pelo acesso aos recursos naturais pertencentes à comunidade; em 

atividades de manejo sustentável dos recursos; ou em se evitar atividades que prejudiquem o 

meio ambiente. Uma empresa pode ainda propiciar o acesso ao mercado a uma organização 

comunitária ou pagar pelos serviços ambientais, gerando incentivos indiretos para a 

conservação.  

 

Gutman (2003, p. 42) identificou algumas motivações freqüentes para que empresas 

estabeleçam alianças com comunidades: 

 

− As crescentes pressões públicas e políticas para a demonstração de responsabilidade 

social. 

− O fortalecimento do “comércio justo” e do consumo ético mostrando que cada vez mais 

os consumidores querem se assegurar de que os produtos que eles compram, beneficiam 

comunidades e não prejudicam o meio ambiente.  

− Vantagens no uso da terra e dos recursos naturais, principalmente para empresas 

florestais quando existem restrições de acesso a fontes de madeira e terra.  
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− Os riscos que as comunidades podem ajudar a minimizar, em termos de conflitos pela 

posse e uso da terra, destruição de propriedade da empresa, violência contra seus 

empregados e interferência de políticos locais.  

 

Ele identificou também as motivações para as comunidades estabelecerem alianças com 

empresas: 

 

− Obtenção de benefícios tangíveis. 

− A geração de renda com a negociação do direito de uso da terra e de outros recursos em 

comparação com as atividades de subsistência.  

− O acesso a novas tecnologias, habilidades de operação, capital, ativos e conhecimentos 

científicos sobre as características de espécies e dos mercados.  

 

O foco das análises das alianças entre setor privado e comunidade recai sobre a justiça da 

relação e os custos e benefícios para ambos os parceiros. Gutman (2003, p. 46) afirma que, na 

teoria, as alianças podem gerar uma ampla gama de benefícios para as comunidades, contudo, 

as experiências empíricas são pouco conclusivas, uma vez que para todo ganho observado há 

dúvidas quanto à sua possibilidade de replicação e quanto à solidez do resultado alcançado na 

própria comunidade.  

   

Por exemplo, em termos de benefícios financeiros há evidências em diversos países indicando 

que, para a maioria dos pequenos agricultores, o plantio de árvores com o apoio de uma 

empresa-parceira é mais lucrativo do que outras culturas. Entretanto, há poucas evidências de 

que as parcerias para produção florestal tenham gerado melhores condições de trabalho para 

as pessoas e um aumento substancial no poder de barganha das comunidades. Ao contrário, 

alguns problemas sociais, como os baixos salários e a desigualdade no acesso a propriedade 

da terra foram perpetuados. Membros da comunidade com menores condições financeiras 

eram excluídos de acordos que requeriam a posse da terra (GUTMAN, 2003, passim). 

 

Um aspecto importante levantado pelo autor é que para a maioria das comunidades, as 

alianças intersetoriais são complementares e não centrais em seu modo de vida. Em muitos 

países em desenvolvimento como a África do Sul, por exemplo, parcerias entre empresas e 

comunidades não são eficazes para tirar as pessoas da pobreza. O principal impacto positivo 
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que elas geram é a diversificação das fontes de renda e algumas resultam em uma maior 

coesão e organização dos grupos comunitários, uma vez que facilitam a criação de regras e a 

motivação para respeitá-las, além do sentimento de pertencimento à comunidade. 

 

Além disso, em termos gerais, há pouca evidência de que as alianças melhoram a qualidade 

do manejo de recursos naturais empregados na produção econômica ou de que exista relação 

direta entre os benefícios da parceria e um comportamento desejado neste sentido. No entanto, 

no setor florestal, as alianças mostraram, em alguns casos, capacidade de estimular o emprego 

de procedimentos para o manejo de uso múltiplo ou para soluções inovadoras de recuperação 

de áreas degradadas, mas existiam também inúmeros casos em que as parcerias geraram 

oportunidades para o corte em grande escala de florestas naturais e para sua substituição pela 

monocultura (GUTMAN, 2003, p. 44). Ambos os aspectos precisam ser verificados na 

realidade amazônica. 

 

Na prática, percebe-se que é a combinação da aliança com outros fatores do ambiente externo, 

como a regulação governamental do manejo dos recursos naturais, que pode gerar impactos 

na conservação dos recursos e no desenvolvimento comunitário. De acordo com Gutman 

(2003, p. 115), na Namíbia, por exemplo, a legislação confere direitos e responsabilidades às 

comunidades pelo manejo de recursos naturais, tanto para evitar certos usos da terra, quanto 

em termos de custos operacionais. Por isso, os recursos financeiros provenientes de parcerias 

com empresas neste país são utilizados para cobrir alguns destes valores. 

 

Poucas parcerias repassam para a comunidade uma parte da propriedade, a gestão ou o 

controle do empreendimento. De acordo com o mesmo autor, isso se explica porque os riscos 

envolvidos em tais arranjos são consideráveis para ambos os parceiros. Além disso, nenhuma 

estrutura de propriedade é intrinsecamente superior à outra. Sua escolha depende das 

prioridades e capacidades da comunidade e da empresa e do nível de risco que elas 

consideram confortável. Aspectos difíceis de serem mensurados em relações recentes como 

normalmente são as alianças entre empresas e comunidades. 

 

Além disso, a sustentabilidade financeira da parceria influencia o alcance de expectativas e a 

geração de benefícios líquidos para ambos os parceiros. Reforçando o que foi encontrado em 

pesquisas sobre alianças entre empresas e organizações sem fins lucrativos e governamentais 

(FISCHER et al, 2002; AUSTIN, 2001), as parcerias duradouras são reflexos de benefícios 
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mútuos que mantêm a empresa interessada em prover ou facilitar o financiamento e as 

comunidades interessadas em manejar os recursos (GUTMAN, 2003, passim). Alguns 

acordos são quebrados por causa de mal-entendidos, resultando em conflitos com prejuízos, 

recriminações entre os parceiros e, até mesmo, o uso de violência. 

 

Nas atividades em que as comunidades não detêm experiência prévia, algumas ações, 

incentivos e recursos financeiros provenientes de facilitadores externos como governos, 

ONGs e doadores, podem gerar resultados positivos em diferentes estágios da parceria. Por 

exemplo, em serviços de assistência técnica às comunidades para que elaborem planos de 

negócios realistas, que, apoiados em uma avaliação das ofertas feitas pela empresa no contrato 

proposto, tendem a facilitar o desenvolvimento de habilidades, a identificação de parceiros e 

todo o processo de negociação. Entretanto, este suporte de ONGs e órgãos governamentais 

para as comunidades é necessário não apenas durante a preparação e negociação de um 

contrato de parceria, mas também ao longo das revisões contratuais e para resolução de 

disputas (GUTMAN, 2003, passim). Outro aspecto não apontado pelo autor, mas muito 

valorizado nas comunidades é o apoio ao fortalecimento das organizações comunitárias que 

ajudem as pessoas a criar laços de confiança entre si e regras de convivência legitimadas 

coletivamente. 

 

O autor encontrou exemplos em que o envolvimento da empresa numa parceria com a 

comunidade foi, em parte, motivado por incentivos financeiros governamentais, vinculados ao 

alcance de metas ambientais e de desenvolvimento comunitário. No entanto, esta não é uma 

prática muito disseminada. 

 

Parcerias no setor florestal se deparam com estes desafios exacerbados pela necessidade de 

acordos de longo prazo vinculados aos ciclos de crescimento das árvores. Nesta situação, há 

grandes desafios para ambos os parceiros, em particular para as comunidades que detêm 

menos conhecimentos técnicos e podem apenas se basear em complexas projeções de 

crescimento e produtividade, em políticas nacionais elaboradas a partir de realidades 

diferentes das suas e em oportunidades de mercado e preço que nem sempre estão ao seu 

alcance. 

 

Gutman (2003, p. 32) afirma que os pré-requisitos críticos para que as empresas avaliem a 

possibilidade de estabelecer alianças com comunidades visando ao manejo de recursos 
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naturais envolvem a segurança dos direitos de propriedade da terra ou dos recursos e a 

existência de políticas governamentais que incentivem a parceria. Quando o risco político e os 

investimentos iniciais são grandes, os benefícios de trabalhar com comunidades precisam ser 

capazes de superar os altos custos de transação envolvidos. 

 

Ostrom (2003, passim) reforça este ponto de vista afirmando que o nível de autonomia em 

relação às estruturas institucionais centrais e a possibilidade de adaptação a mudanças são 

requisitos essenciais ao equilíbrio da parceria. Ela acrescenta que a capacidade de 

comunicação entre as pessoas, a confiança entre os membros da comunidade, a percepção 

compartilhada de que todos dividirão um futuro comum são fatores determinantes para que as 

regras estabelecidas na parceria sejam cumpridas. É preciso também que exista um nível de 

demanda para os produtos, particularmente quando eles são focados em pequenos nichos de 

mercado.  

 

A realidade empírica, no entanto, mostra que em diversos países que ainda possuem recursos 

naturais em abundância, como o Brasil, a fragilidade dos direitos de propriedade e a ausência 

de incentivos e de políticas públicas que favoreçam as alianças entre empresas e comunidades 

criam entraves aos relacionamentos, mas não os impossibilitam. Algumas alianças conseguem 

alcançar benefícios mútuos que superam os diversos desafios institucionais e internos. 

 

Quando a comunidade possui algo único para oferecer, como o acesso a certas espécies ou a 

um habitat raro, as chances de atrair o interesse privado são maiores. Estas alianças, porém, 

acabam por gerar expectativas em outras comunidades, que podem ser atendidas apenas se 

houver demanda suficiente para parcerias subseqüentes. Os objetivos econômicos precisam se 

equilibrar aos sociais para que as alianças entre empresas e comunidades não sejam vistas e 

empregadas unicamente como ferramentas de atuação social corporativa.  

 

Por exemplo, em um setor que trabalha com commodities como o florestal, há a possibilidade 

de se receber um preço prêmio pelo manejo florestal sustentável e pela existência de espécies 

de alta qualidade. Devido aos seus altos custos fixos, neste setor, parcerias com comunidades 

têm poucas chances de gerar benefícios econômicos diretos para a empresa, contribuindo, 

entretanto, para a criação de uma boa imagem e reputação e para gerar alternativas para a 

comunidade.  
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Em uma situação como esta é essencial que ambos os parceiros tenham consciência dos 

custos e benefícios envolvidos para que não se alimentem expectativas que não podem ser 

atendidas pela aliança. 

 

As características da comunidade e da empresa precisam ser identificadas e analisadas durante 

as negociações, pois são cruciais para que se alcancem resultados na aliança. As comunidades 

precisam ser realistas em relação às condições que elas possuem para atrair as empresas para 

uma aliança intersetorial e vice-versa (GUTMAN, 2003, p. 48). 

 

É necessário à comunidade deter algumas habilidades iniciais, ainda que algum tipo de 

treinamento esteja previsto no acordo. Em pequenos grupos, os benefícios individuais podem 

ser mais motivadores para encorajar o compromisso com a parceria. Se a comunidade é 

grande, por outro lado, a ênfase nos benefícios comunitários pode ampliar os resultados 

financeiros e aumentar seus impactos. Em ambos os casos, quando os retornos individuais 

previstos forem pequenos, torna-se necessário enfatizar os benefícios não-financeiros. Além 

disso, a existência de laços sociais e de confiança mútua e o respeito às regras de convivência 

interna são fatores que precisam ser ponderados. 

 

Também é preciso analisar o quanto a comunidade depende da aliança. Se ela possui poucas 

alternativas de geração de renda anteriores à parceria, ela corre o risco de se tornar muito 

dependente. Entretanto, se o acordo é pouco importante para a comunidade ou entra em 

conflito com outras atividades tradicionais seu compromisso pode ser reduzido. 

 

Do lado da empresa é importante possuir alguma experiência prévia em relações com 

comunidades ou contar com o apoio de organizações que a orientem, aceitando também, a 

premissa de que o processo de construção do relacionamento é lento. Além disso, há um 

grande risco de falha se a empresa não possui experiência prévia na atividade que será 

desenvolvida na parceria, se ela não estiver vislumbrando um nicho de mercado para inserir o 

produto da aliança e se ela minimizar os custos em detrimento dos benefícios esperados. Em 

situações como estas, a comunidade pode solicitar compensações que reduzam seu risco e isso 

pode implicar para a empresa em dar garantias de retorno ou desempenho (GUTMAN, 2003, 

p.55). 
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5.3 Dinâmica dos laços sociais nas comunidades 

 

Participação social é um valor e um instrumento para construir capacidades e para 

desenvolver a sociedade, mas para que isso seja alcançado é necessário tempo, esforço e 

recursos humanos (KOSMUS et al, 2002, p. 3). Em 1972, na Conferência de Estocolmo, a 

participação social foi apontada como um aspecto crucial no desenvolvimento de estratégias 

e, a partir dos anos 90, conquistou um lugar central nas discussões sobre desenvolvimento 

humano.  

 

Para muitos, há a convicção de que a participação é um pré-requisito para proteger o ambiente 

e para melhorar as condições de vida das pessoas (CHAMBERS 1991, DESLOGES 1997, 

KLOOSTER 2000, ORTIZ 1997 apud KOSMUS, 2002, p.3). No entanto, ela não é um 

conceito de operacionalização simples. Problemas estruturais das sociedades, assim como, 

condições locais pouco favoráveis afetam as possibilidades e as características da participação 

dos diferentes segmentos sociais. 

  

O fortalecimento da participação está relacionado a interesses diversos e às posições de poder 

dos stakeholders. Para participar é necessário ter capital social gerado a partir do acesso a 

fluxos de informação, da reciprocidade e confiança entre os grupos e das normas e redes de 

relacionamento estabelecidas entre os diferentes atores.  

 

De acordo com Kosmus et al (2002, p. 3), o conhecimento tradicional e o capital cultural são 

importantes para a criação de soluções alternativas, assim como, a posição social e os 

resultados alcançados nos primeiros processos participativos também influenciam o 

comportamento das pessoas, gerando condições desiguais para a defesa de seus pontos de 

vista. O cenário institucional pode garantir ou restringir os espaços para uma participação 

comunitária intensa e de qualidade. 

 

Diante disso, conhecer os níveis de participação de cada grupo social permite descrever as 

condições iniciais para a implementação de projetos comunitários e também para gerar 

medidas adequadas ao contexto para os diferentes atores sociais, facilitando ou dificultando o 

estabelecimento de alianças entre empresas e comunidades. 
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Com o intuito de representar de forma crescente os diferentes níveis de participação 

comunitária e sua qualidade Nilsson (1999) citado por Kosmus et al (2002, p. 4) criou o 

Modelo dos Degraus de Participação apresentado na Ilustração 1: 

 

7. Participa de forma completa

6. Possui auto-confiança e auto-mobilização  

5. Planeja projetos e os avalia

4. Participa de workshops e consultas

3. Responde pesquisas

2. Realiza trabalho ativo

1. Recebe benefícios 

Ilustração 1 - Modelo dos Degraus de Participação 

Fonte: KOSMUS et al , 2002, p.4  
 

No nível 1, há um espaço social mínimo que permite receber benefícios. A comunidade tem 

um nível básico de informação e de capacidade de comunicar suas necessidades. No degrau 2, 

a comunidade realiza trabalho ativo. Há espaço físico, tempo, ferramentas cognitivas, recursos 

materiais e motivação. No terceiro degrau ela possui capacidade e liberdade de expressão, 

conhece e registra as atividades diárias. No degrau 4, ela recebe treinamentos e 

aconselhamentos e conta com infra-estrutura e expertise. No nível 5, a comunidade desfruta 

da liberdade de pensar, criatividade e habilidades diferentes e especializadas para iniciar 

novos projetos. No sexto degrau ela tem capacidade de gerir a informação; possui diversos 

recursos e pratica uma interação social intensiva. No sétimo degrau, a comunidade possui 

espaço político e acesso a recursos diversos. A autoridade para tomada de decisão é 

distribuída entre os atores sociais no interior dos projetos e entre eles. 

 

Kosmus et al (2002, p. 4) identificam também outros fatores importantes para a análise, como 

as diferenças entre os stakeholders, questões de poder, transparência e representatividade. 

Foucault (1980) citado por Kosmus (2002, p. 4) reforça que o poder tem papel central nos 

processos participativos, não apenas nos níveis macro de interação. Para ele “formas 

hegemônicas ou globais de poder possuem relação direta com as técnicas e táticas existentes 

nos níveis micro da sociedade”. Algumas das restrições vinculadas à prática da participação 
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se devem a uma visão simplificada da interação social em nível micro. Para ele, ainda que os 

stakeholders participassem de um processo conjunto de aprendizagem, haveria diferenças 

entre eles por causa do acesso desigual aos recursos e ao poder. 

  

Estas questões dizem respeito à relação entre diferentes grupos de interesse e também entre os 

membros de cada um deles, o que significa que a comunidade pode ser vista como uma 

unidade heterogênea de interação social, que, diante de diferentes oportunidades de uso de 

recursos escassos e de interesses individuais diversos, enfrenta problemas de participação e 

conflitos de poder que podem comprometer seu desenvolvimento.  

 

 

5.4 Organização e participação comunitária 

 
Com organizações comunitárias consolidadas é mais provável que os membros da 

comunidade possam melhorar os resultados das negociações, discutir as diferentes opções e 

apoiar as decisões tomadas. Mesmo quando os contratos são feitos com indivíduos, o que é 

muito freqüente em parcerias florestais, por causa das diferentes situações dos direitos de 

propriedade entre os agricultores, pode ser importante para comunidades e empresas 

investirem no fortalecimento de organizações comunitárias como forma de extrapolar os 

resultados da parceria (GUTMAN, 2003, p.49).  

 

Ostrom (2003, p. 40) reforça este ponto de vista afirmando que é preciso mudar uma situação 

em que os indivíduos agem de forma independente para uma em que eles adotam estratégias 

coordenadas para obter benefícios maiores ou para reduzir seu prejuízo conjunto.  Os custos 

de transformar uma situação baseada em ações individuais para outra com atividades coletivas 

podem ser altos e apenas de alguns, mas podem gerar benefícios compartilhados por todos. 

Por isso, é essencial que os indivíduos percebam que quanto mais permanecerem 

desorganizados, mais eles perdem a chance de aumentar seus retornos.  

 

Mesmo com essa motivação, a auto-organização de grupos comunitários não é uma tarefa 

corriqueira, ela é influenciada por fatores internos e externos à comunidade. Internamente, é 

preciso enfrentar a heterogeneidade entre as pessoas, a falta de comunicação, de confiança 

mútua, de compartilhamento dos recursos, de regras sociais legitimadas e a existência de 

líderes que se beneficiam da situação de fragilidade do grupo e tentam bloquear os esforços de 
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mudança das regras do jogo. Assim, mesmo que localmente sejam criadas normas sociais com 

o intuito de restringir ou controlar o comportamento oportunista e o uso dos recursos, ainda é 

possível que elas não sejam aplicadas de forma reconhecida como eficiente e justa pelo grupo. 

Externamente, as comunidades não possuem autonomia para influenciar e modificar 

instituições regionais ou nacionais que, direta ou indiretamente, reforçam sua situação de 

dependência.  

 

Regras operacionais modificam as decisões cotidianas relacionadas a quando, onde e como 

retirar recursos, quem tem competência para monitorar estas ações, como e quais informações 

podem ser compartilhadas e quais recompensas ou sanções serão dadas em diferentes 

situações. As regras de escolha coletiva estão um nível acima e determinam a gestão do 

recurso comunitário. Para que elas sejam colocadas em prática, ambos os níveis precisam ser 

conhecidos, respeitados e monitorados por todos, em particular pelos usuários diretos. As 

dificuldades aumentam quando as pessoas possuem diferentes origens e não compartilham os 

mesmos conhecimentos sobre os recursos comunitários. Nestas situações podem acontecer 

conflitos internos que podem gerar divisões na comunidade e até mesmo inviabilizar uma 

aliança intersetorial. 

 

Em termos operacionais, a decisão sobre a melhor estratégia a usar é determinada pela 

regularidade do fluxo do recurso, sua quantidade disponível, os tipos de controles rotineiros e 

o valor das suas unidades. No entanto, quanto maior a área em que os recursos estão 

disponíveis e o número de pessoas que o coletam, mais imprevisível seu fluxo e preço de 

mercado e mais difícil e custosa é a obtenção de informação (OSTROM, 2003, p. 43). Os 

custos do monitoramento são diretamente proporcionais à freqüência com que ele é realizado. 

Assim, definir regras estabelecendo períodos ou estações de coleta dos recursos e as 

tecnologias permitidas tende a ser menos custoso, em termos de monitoramento, do que 

especificar cotas de retirada.  

 

Tanto a criação quanto a mudança de regras já existentes implicam em custos vinculados à 

alteração do status quo e do fluxo de benefícios e custos líquidos esperados, modificando o 

controle sobre resultados, ganhos, informação, estratégias das pessoas, vantagens que alguns 

indivíduos desfrutam em detrimento de outros e a possibilidade de ações oportunistas. Se os 

incentivos estiverem claros, é possível analisar a situação e previr o comportamento provável, 

a estratégia a ser escolhida e suas conseqüências. As tentativas de criação de regras centrais 
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em detrimento das normas locais podem destruir um capital social que levou anos para se 

compor na comunidade, mas podem ajudar grupos pouco coesos a se orientarem em termos de 

organização interna. 

 

Ostrom (2003, p. 27) afirma ainda que, apesar da teoria da ação coletiva não valorizar esses 

aspectos, todo o esforço para organizar a comunidade, seja por um legislador, um 

empreendedor ou seus próprios membros poderá alcançar resultados se o foco recair em 

problemas que afetem o grupo como um todo, evitando oportunismo individual, aumentando 

o comprometimento coletivo e constituindo novas instituições que monitorem o cumprimento 

de regras de relacionamento. Embora, de acordo com a teoria, as pessoas desejem instituições 

que possibilitem a coordenação de suas atividades ao invés de continuar com ações 

independentes, elas tendem a preferir o conjunto de regras que lhes dará mais vantagens, pois 

ainda que todos tenham retornos com a introdução de novas instituições, alguns indivíduos 

poderão tentar usufruir os benefícios sem fazer esforço. Os incentivos ao oportunismo são 

contrários à busca de uma solução para o dilema coletivo (BATES, 1988 apud OSTROM, 

2003, p.43). Estabelecer confiança e senso de comunidade são ações necessárias para se gerar 

novas instituições. 

 

No entanto, as características situacionais e a heterogeneidade da origem das pessoas afetam 

sua capacidade de alterar as instituições. Decisões tomadas no passado, localização geográfica 

da comunidade, quantidade de membros que não possuem conhecimentos tradicionais e não 

conhecem as potencialidades e limitações dos recursos naturais do local e suas regras de 

apropriação determinam restrições às mudanças e influenciam a eficácia da gestão dos 

recursos.  

 

Schelling (1984) citado por Ostrom (2003, p. 44) mostra que a coerção externa é uma forma, 

freqüentemente apontada na teoria, para gerar compromissos aceitos, ele afirma que os 

indivíduos não são capazes de monitorar o seu próprio cumprimento de regras, mesmo que 

elas tenham sido criadas pelo grupo ao qual pertencem.  No entanto, grupos auto-organizados 

podem resolver o problema do comprometimento mútuo sem necessitar de um fiscal externo. 

Eles precisam estar motivados a monitorar as atividades e serem comprometidos com as 

sanções auto-impostas mantendo conformidade com as regras. Sem monitoramento não pode 

se verificar se um compromisso foi aceito, e sem isso não há razão para propor novas regras. 

(OSTROM, 2003, p.41). 
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A questão do compromisso assumido coletivamente e do respeito às regras sociais é um ponto 

essencial para análise nas comunidades amazônicas, uma vez que nesta região convivem 

grupos tradicionais, como indígenas, caboclos e ribeirinhos, e grupos formados recentemente, 

compostos por pessoas provenientes de outras regiões do país.  

 

 

5.5 Regras formais e informais de convivência e para o uso sustentável de recursos 

naturais 

 

De acordo com Ostrom, (2003, p. 27) organizar pessoas para a ação coletiva em torno de um 

recurso comunitário é uma tarefa incerta e complexa. No entanto, formas alternativas de 

trabalhar com recursos naturais têm sido colocadas em prática em alguns grupos sociais e vêm 

trazendo resultados interessantes em termos de eqüidade social e de bom uso dos recursos. A 

incerteza, nestes casos, surge de fontes externas como as condições ambientais e os preços de 

mercado dos produtos ou matérias-primas.  

 

Há um pressuposto na teoria que indica que a degradação do meio ambiente é quase certa 

quando muitos indivíduos utilizam um recurso em comum. “Tragédia dos Comuns” é a 

expressão criada, em 1968, por Hardin citado por Ostrom (2003, p. 2) para designar esta 

situação. Ela ocorre quando o consumo dos recursos, medido em unidades, tende a superar o 

nível econômico considerado ótimo (CLARK, 1976, 1980; DASGUPTA, HEAL, 1979 apud 

OSTROM, 2003, p. 3), pois, em teoria, por receio de que outros tenham mais benefícios, cada 

indivíduo tende a ampliar seu uso de um recurso, mesmo que ele seja finito, o que resulta no 

excesso de uso e na diminuição mais rápida da quantidade disponível, prejudicando o bem-

estar de todos. Apenas quando a taxa média de retirada é inferior à taxa média de substituição 

do recurso ele pode ser considerado sustentável ao longo do tempo. 

 

Na mesma linha, o conceito da “Lógica da Ação Coletiva” afirma que indivíduos racionais e 

auto-interessados, que podem se beneficiar de resultados obtidos por outros, procuram não 

trabalhar pelo interesse do grupo, ou seja, eles preferem ser oportunistas, não contribuindo 

com seu esforço para o alcance de benefícios coletivos (OLSON, 1965 apud OSTROM, 2003, 

p.5).  
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Quesne e McNally (2005, p.63) reforçam este raciocínio afirmando que a falta de um 

planejamento adequado pode levar ao excesso de exploração de um recurso. Em situações em 

que é necessário fazer escolhas entre usos alternativos para recursos florestais escassos e 

valiosos, a prioridade poderia ser dada àquele que gerasse os maiores retornos futuros e bem-

estar à comunidade. Infelizmente, esta análise é realizada poucas vezes na realidade 

amazônica atual. 

 

A combinação entre conhecimentos tradicionais e técnicas modernas pode ajudar a 

estabelecer as características de um sistema a ser explorado. Os problemas de apropriação são 

de curto prazo e dizem respeito à alocação dos recursos. A questão-chave é como alocar uma 

quantidade fixa de unidades, evitando a dissipação da renda e reduzindo a incerteza e o 

conflito sobre sua divisão. Estes problemas podem ocorrer se muitos indivíduos utilizam o 

recurso, pois, eles tendem a aumentar sua capacidade de apropriação e a retirar mais do que a 

quantidade ótima economicamente. As regras para o uso dos recursos afetarão o 

monitoramento, as sanções e o comportamento dos usuários e dos monitores ao longo do 

tempo. 

 

Os problemas de provisão são de longo prazo e influenciam os estoques de recursos. Eles 

podem ocorrer no lado da oferta, da demanda ou em ambos. Para a oferta, eles são similares 

aos enfrentados na provisão de um bem público, ou seja, em princípio, ninguém pode ser 

excluído do direito de usufruir o recurso. No lado da demanda, os problemas se baseiam no 

controle das taxas de retirada, para que o excesso não o prejudique. A estrutura física, a 

tecnologia disponível, o ambiente econômico e as regras afetam os incentivos para ações 

oportunistas dos usuários. De acordo com Oliver (1980) citado por Ostrom (2003, p. 50) “não 

há um modelo correto para a ação coletiva: diferentes modelos implicam em diferentes 

pressupostos sobre a situação e levam a conclusões inteiramente diferentes”. 

 

A partir destas considerações Ostrom (2003 p.13) enfatiza que quando as ações de cada 

indivíduo afetam o sistema como um todo, o retorno de cada um pelo uso dos recursos é 

passível de ser conhecido pela coletividade. Para ela, a fragilidade do ambiente institucional 

em que estão inseridos os recursos comunitários e os indivíduos pode promover a ocorrência 

da “tragédia dos comuns” e da “lógica da ação coletiva”, dificultando o equilíbrio entre o uso 

e a conservação. No entanto, ainda que ocorra o excesso, os custos relativamente altos de 

excluir indivíduos do uso de recursos naturais incentivam atitudes oportunistas individuais.  
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Apesar da apropriação e uso de recursos comunitários estarem vinculados à teoria de bens 

privados, o desenho, implementação e obediência às regras são equivalentes à provisão de um 

bem público por envolverem grupos e não apenas indivíduos. No entanto, a falta de um 

método de alocação de recursos justo e eficiente diminui a motivação dos usuários para 

contribuir com o sistema. 

 

Isso é reforçado também pelo fato de que os indivíduos atribuem valor menor aos benefícios 

que esperam receber em longo prazo e mais valor àqueles previstos para o curto prazo. Ou 

seja, eles aplicam, ainda que não tenham consciência disso, uma taxa de desconto aos 

benefícios futuros, o que significa que eles valorizam mais o presente do que o futuro.  

 

A análise das situações em que o indivíduo pode balancear os interesses pessoais e os 

coletivos fez com que Ostrom (2003, passim) elaborasse três alternativas: 

 

I. Privatização dos recursos de uso comum – que prega a necessidade de definir com 

clareza os direitos de propriedade individuais sobre os recursos. É uma ação impossível 

para recursos naturais não-quantificáveis e não-transferíveis e para aqueles utilizados 

simultaneamente por várias pessoas (CLARK, 1980 apud OSTROM, 2003, p. 92). 

II. Controle do uso pelo Estado – para que acontecesse isso seria necessário que o governo 

fosse capaz de obter informação acurada, de monitorar e aplicar sanções e que os custos 

de realizar estas atividades fossem muito baixos. 

III. Situação mista entre o público e o privado – seria necessário que os envolvidos 

trabalhassem em conjunto, fazendo uma análise do uso do recurso no longo prazo, dos 

níveis de retorno que se obteria e dos custos a eles vinculados. Seria necessário também 

monitorar os resultados alcançados e sua divisão. O interesse individual entre os 

participantes do processo faria com que houvesse um monitoramento mútuo e com que 

se reportassem as infrações observadas propiciando a revisão das regras no futuro. O 

papel do monitor seria definido informalmente, com mecanismos próprios de controle e 

sanções baseadas nos costumes locais, em vez dos meios legais ou da intervenção 

governamental. 

 

De acordo com Ostrom (2003, passim) as duas primeiras opções analisam de forma simplista 

uma questão complexa. Para ela, a defesa de um controle central sobre recursos comunitários 

não explica como a agência central seria constituída, qual autoridade ela teria, como ela 
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obteria informações, como seus agentes seriam selecionados e motivados e como seu 

desempenho seria monitorado. Da mesma forma, a imposição de direitos privados de 

propriedade não esclarece como eles seriam definidos, como seus atributos seriam 

mensurados, quem pagaria pelos custos de exclusão ao acesso, como os conflitos seriam 

julgados, ou como os interesses das pessoas se organizariam em um sistema. 

 

Ostrom (2003, p.91) afirma que é essencial que alguns princípios sejam respeitados pelos 

usuários de recursos comunitários para que os resultados beneficiem também as gerações 

futuras. As fronteiras precisam estar definidas com clareza, identificando quem tem permissão 

para usar o recurso e qual seu limite. Quanto maior a taxa de desconto e a expectativa de 

utilizar o recurso poucas vezes, mais próximo se está do excesso de uso, pois se existem 

usuários potenciais e demanda, a tendência é de exaustão do recurso. Restrições de tempo, de 

quantidade de uso e da tecnologia permitida, podem ajudar a controlar este problema. 

 

No entanto, ter boas regras não significa que elas serão seguidas. Para aumentar os índices de 

cumprimento das regras, os monitores precisam ser respeitados pelos usuários ou serem 

membros deste grupo.  

 

A reputação e as normas sociais são insuficientes para que ocorra um comportamento 

cooperativo estável ao longo do tempo. Para isso é necessário monitorar e punir de acordo 

com a seriedade do problema.  

 

Quando poucos indivíduos valorizam o cumprimento de promessas, a divisão de resultados e 

a colaboração podem ser esperadas ações oportunistas. Em tal cenário é difícil desenvolver 

compromissos de longo prazo e reduzir o oportunismo, tornando necessários gastos com 

monitoramento, sanções e normas de comportamento (OSTROM, 2003, p.99). 

 

Os custos e benefícios de monitorar são vinculados à clareza das regras existentes e aos 

comportamentos e seus resultados em situações anteriores. Uma sanção modesta pode ter 

mais efeito moral do que uma grande pena para pessoas que quebraram as regras apenas uma 

vez. Os custos de monitorar serão baixos se as regras em uso forem subprodutos de fortes 

motivações, gerando um efeito na eficiência do monitoramento maior que o de um fiscal 

externo. 
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De acordo com Ostrom (2003, p. 97) quando os usuários definem regras operacionais usando 

sanções graduadas que restringem a apropriação, os problemas de monitoramento são 

reduzidos, aumentando os benefícios conjuntos. Os mecanismos de resolução de conflitos 

para estas situações precisam ser rápidos, baratos e nem sempre formais. 

 

Levi (1988, p. 52) citado por Ostrom (2003, p. 94) denominou de compromisso quase-

voluntário o comportamento vinculado à crença de que aqueles que criaram as regras 

manterão sua posição de barganha, ou seja, irão cumpri-la. Todavia, o compromisso 

individual é influenciado pelo compromisso coletivo e é contingencial, de acordo com o 

objetivo. Cada mudança institucional pode transformar os incentivos e as estratégias, afetando 

a estabilidade e as soluções cooperativas de longo prazo. 

 

O autor afirma ainda que a coerção é uma condição essencial para que o compromisso quase-

voluntário seja esperado. Para Elster (1989, p. 41) citado por Ostrom (2003, p.95) por outro 

lado, as punições têm o incentivo negativo de quase sempre gerar custos para quem pune.  

 

Complementando este raciocínio, Ostrom (2003, p. 208) afirma que a preservação não será 

uma meta para as comunidades se seu resultado não for expresso em termos do que é 

relevante para suas vidas. Afinal, saber que o meio ambiente tem valor não assegura que ele 

será preservado. Preservar os recursos naturais pode gerar custos para agricultores e 

extrativistas, por isso é preciso ponderar os benefícios econômicos incorporados a cada 

situação. Avaliar este fluxo para os diferentes stakekolders permite vislumbrar como a 

conservação dos recursos naturais afeta os pobres e outros grupos de interesse. Identificar 

quem ganha e, em particular, quem perde nesta situação possibilita analisar seus incentivos 

para manejar um ecossistema, com base em razões éticas e práticas. Entender quais grupos 

são motivados a preservar o ecossistema e quais não têm esta pretensão, bem como os 

incentivos que levam à degradação, pode ajudar a desenhar formas mais efetivas de 

preservação. 

 

A racionalidade e as estratégias adotadas pelos indivíduos em relação à conservação dos 

recursos naturais são afetadas pelos benefícios e custos esperados, pelas normas internas e 

pelas taxas de desconto do futuro versus o presente.  
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Para Popper (1967) citado por Ostrom (2003, p.38), no entanto, o princípio da racionalidade é 

um “princípio quase vazio”. Para ele, é mais importante focar a análise na especificação 

rigorosa dos modelos situacionais em que os indivíduos se encontram, verificando as 

variáveis observáveis que podem afetar suas decisões, uma vez que as variáveis subjetivas são 

difíceis de mensurar. 

 

Quesne e McNally (2005, p. 38) afirmam ainda que a análise custo-benefício feita por 

governos e empresas, freqüentemente despreza os aspectos ambientais, desperdiçando a 

chance de realizar uma tomada de decisão sustentável. Trabalhar com parceiros experientes 

em diferentes áreas contribui para o alcance das metas do projeto, tanto em termos de 

conservação ambiental, quanto para o desenvolvimento rural. Seria necessário, por exemplo, 

pessoas que entendessem a cultura e a forma de vida dos grupos comunitários, além de 

especialistas em desenvolvimento de negócios e garantia da qualidade (QUESNE e 

MCNALLY, 2005, passim). Pessoas com estas competências são ainda raras na Amazônia. 

 

Gutman (2003, p. 11) pondera que as vantagens em integrar conservação ambiental e 

desenvolvimento rural não são fáceis de alcançar. Apesar de se preferir projetos que integrem 

conservação e desenvolvimento, existem argumentos que enfatizam os custos do manejo 

sustentável versus os resultados em termos de conservação dos recursos naturais. Para alguns 

estudiosos, a carência financeira prejudica a capacidade do indivíduo de conservar o 

ambiente. Em termos estritos de desenvolvimento rural e diminuição da pobreza, o manejo 

sustentável é visto como uma atividade com alto custo e baixo retorno, ou como uma meta 

com importância menor se comparada a outras necessidades como saúde, educação, infra-

estrutura, água e saneamento.  

 

Isso pode ocorrer onde há poucos recursos naturais e muitas pessoas vivendo na zona rural, 

pois nestes locais é necessário muito mais do que o manejo sustentável para reduzir a pobreza. 

Onde há recursos naturais abundantes e poucos moradores, definir novas áreas protegidas e 

torná-las não acessíveis pela população local pode ajudar a conservar a biodiversidade, 

embora isso possa gerar questões éticas e de eqüidade.  

Entretanto, a maioria das áreas rurais nos países em desenvolvimento caracteriza-se tanto 

pelos ambientes naturais valiosos, quanto pelo grande número de pessoas pobres. 

Teoricamente, nestes casos deveriam se integrar a conservação ambiental e iniciativas para 

erradicação da pobreza através do manejo sustentável dos recursos naturais. Isso poderia 

 



 41

auxiliar a geração de renda nas comunidades rurais, utilizando meios para manter a 

produtividade da terra, sem prejudicar a água e os recursos naturais. 

 

É necessário, então, que se façam projetos de manejo que balanceiem a necessidade de 

redução da pobreza em curto prazo com a sustentabilidade dos recursos naturais em longo 

prazo. É preciso convencer os defensores de ambas as causas de que existem boas 

oportunidades de trabalhar em conjunto (GUTMAN, 2003, passim).  

 

O mesmo autor afirma que para atingir grande escala em projetos de manejo sustentável nas 

áreas pobres, é essencial atrair investidores privados externos. Eles podem contribuir com 

recursos maiores do que os disponíveis localmente, trazer conhecimentos técnicos e 

comerciais e estabelecer o relacionamento entre os projetos de manejo sustentável locais com 

os mercados internacionais.  

 

Os arranjos financeiros para dar suporte a estes projetos precisam ser, ao mesmo tempo, 

sustentáveis e acessíveis às pessoas do meio rural em países em desenvolvimento. Também é 

preciso evitar o excesso de uso, em nome dos benefícios esperados por empresas e 

comunidades. Empresas que financiam projetos de manejo florestal sustentável em áreas 

rurais precisam também fazer investimentos diretos, em parcerias com o poder público e com 

as comunidades locais (GUTMAN, 2003, p. 24). Em teoria, estas ações ampliariam o alcance 

dos investimentos empresariais, situação nem sempre verdadeira no Brasil e, em particular, na 

Amazônia, por conta de seu frágil ambiente institucional. 

 

 

5.6 Ambiente institucional e custos de transação 

 

De acordo com Ostrom (2003, p. 22), instituições podem ser definidas como um conjunto de 

regras em funcionamento que são usadas para determinar os procedimentos a serem seguidos, 

as informações a serem compartilhadas, quem é elegível para tomar decisões em certa arena e 

os valores que serão pagos.  

 

As instituições podem ser consideradas robustas ou em equilíbrio “se as mudanças 

institucionais ocorreram a partir de um plano ex ante, sendo, assim, parte da instituição 
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original” (SHEPSLE, 1989 apud OSTROM, 2003, p. 58). Nestes casos, os usuários desenham 

suas regras operacionais básicas, criam organizações para realizar a gestão de seus recursos de 

uso comum e modificam essas regras no decorrer do tempo, à luz das experiências, de acordo 

com suas próprias escolhas coletivas. Por outro lado, a existência de instituições em 

ambientes com alto nível de incerteza ainda precisa ser mais analisada, principalmente em 

relação aos elevados custos de transação. 

 

Waack e Zylberzstajn (2005, p. 4) afirmam que para Stigler (1968) custos de transação são 

aqueles necessários para que a máquina econômica funcione. Para Williamson (1985) são os 

custos alocados no desenho e monitoramento de contratos. Quanto mais precário for o 

ambiente institucional, mais caro será desenhar, monitorar e realizar esses contratos, pois, por 

causa da fragilidade institucional, eles deixam de ser cumpridos e é preciso criar salvaguardas 

e dirigir esforços às atividades jurídicas. Outros autores consideram os custos de transação 

como os incorridos em atividades resultantes da fragilidade institucional, isto é, são custos 

privados gerados a partir das ações imprevisíveis dos agentes reguladores e de regras do jogo 

instáveis.  

 

Para Ostrom (2003, p.65) assumir que a informação é gratuita e que os custos de transação 

podem ser ignorados não gera explicações teóricas aplicáveis a ambientes em que a 

informação é escassa, potencialmente desviada e dispendiosa e onde outras transações 

também têm um custo. O monitoramento existe porque não há informação completa. 

 

Waack e Zylberzstajn (2005, p. 7) afirmam ainda que na região amazônica os custos de 

transação incluem os montantes associados à perda de florestas, contemplando produtos 

madeireiros e não-madeireiros, o custo social do envolvimento de comunidades por agentes 

oportunistas, os danos fiscais e tributários, a redução de postos de trabalho e o lento processo 

de agregação de valor aos produtos da floresta. Acrescentam o desestímulo ao investimento, o 

dano ao foco nos negócios, prejuízos não mensuráveis à imagem e reputação das empresas, 

perda de negócios para produtos ou mercados substitutos e a diminuição de renda das 

comunidades. Há também os custos de oportunidade dos recursos imobilizados. 

 

Para eles, a pergunta: como estimular atividades sustentáveis, que demandam maior 

complexidade tecnológica, organizacional e contratual, em um ambiente institucional 

ineficiente como o existente na Amazônia? É pertinente e precisa de uma resposta urgente. 
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Parte-se do princípio que o desenvolvimento sustentável da Amazônia está vinculado a um 

ambiente institucional forte, com redução significativa dos custos de transação. Uma situação 

difícil de ser alcançada no início do século XXI. 

 

O desenho de instituições e regras do jogo factíveis, sólidas e nas quais o setor privado e o 

governo tenham papéis definidos é condição básica para o sucesso no longo prazo. A 

adequada exploração da região amazônica carece de conhecimento tecnológico e científico e 

de conhecimento organizacional, de forma a incluir o acesso das populações locais aos 

mercados (WAACK e ZYLBERZSTAJN, 2005, p. 7).  

 

Ostrom (2003, passim) enfatiza que a diferença na compreensão dos problemas entre usuários 

e a falta de regras confiáveis aumenta os custos de produção e de transação. Agentes externos 

podem ajudar comunidades a superarem incentivos perversos como a falta de confiança 

mútua, a animosidade reproduzida há várias gerações ou a falta de conhecimentos tradicionais 

em comunidades recentes, superando seus problemas e dando legitimidade local às mudanças. 

 

As falhas e fragilidades institucionais vinculadas a causas externas e internas podem gerar 

custos para a auto-organização social. Internamente, é possível apontar o tamanho do grupo 

comunitário, a heterogeneidade de interesses, origens e de horizontes de tempo, as diferenças 

de tecnologia em uso, as regras que geram vantagens para um grupo em detrimento de outro. 

Externamente, a influência vem de regimes políticos que não propiciam arenas para realização 

de acordos a custos baixos.  

 

Ela ainda complementa dizendo que para entender os processos de mudança institucional é 

necessário enxergá-los como um processo histórico em que as decisões atuais são construídas 

sobre as decisões passadas, que, de acordo com seu contexto, determinam as opções futuras. 

Assim, de acordo com Ostrom (2003, p. 34), para aqueles que compartilharam o passado e 

esperam fazer o mesmo no futuro, é importante manter a reputação na comunidade. Eles 

esperam que seus filhos e netos herdem suas terras, por isso sua taxa de desconto do futuro 

em relação ao presente é baixa.  

 

O mesmo não acontece com pessoas que se agruparam há pouco tempo. Para eles, os laços 

comunitários são frágeis, faltam os conhecimentos sobre todo o potencial de uso dos recursos 

naturais disponíveis e as necessidades de curto prazo tendem a se sobrepor ao futuro. 
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5.7 Visão crítica sobre desenvolvimento sustentável  

 

“Só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve confundir com 
crescimento econômico, no mais das vezes resultado de mera modernização das 
elites – ali onde existir um projeto social subjacente.” (Furtado, 2004). 

 

Celso Furtado (1974, p. 75) afirmou que a idéia do desenvolvimento “tem sido de grande 

utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para 

legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a 

necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o 

caráter predatório do sistema produtivo. No entanto, o desenvolvimento deve ser entendido 

como processo de transformação da sociedade “não só em relação aos meios, mas também aos 

fins. (...)”. 

 

O desenvolvimento se identificava com o progresso material até meados dos anos 1970. 

Acreditava-se que isso levaria de forma espontânea à melhoria dos padrões sociais ou que o 

jogo político poderia fazer com que o crescimento gerasse efeitos heterogêneos na estrutura 

social, mas todos ainda viam o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico 

(VEIGA, 2005, p. 32). 

 

Em 1990, quando surgiu o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD, 1990), o 

crescimento da economia passou a ser entendido como elemento de um processo maior, já que 

seus resultados não se traduzem automaticamente em benefícios. Percebeu-se a importância 

de refletir sobre a natureza do desenvolvimento que se almeja e que as políticas com esta 

finalidade são passíveis de serem estruturadas por valores que não são apenas os da dinâmica 

econômica (Ibid., p. 32). 

Para Sen (2000) citado por Veiga (2005, p. 34) a expansão da liberdade é o principal fim e o 

principal meio do desenvolvimento, que consiste na eliminação de tudo o que limita as 

escolhas e as oportunidades das pessoas. O crescimento econômico pode ser muito importante 

como um meio de expandir a liberdade desfrutada pelos membros de uma sociedade, mas ela 

também depende de outros determinantes, como a educação, a saúde e os direitos civis. O 

desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: 

pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência de Estados repressivos. 
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Sen distingue, por exemplo, dois tipos de êxito na redução rápida da mortalidade, fator 

relacionado às fontes de privação de liberdade, denominados processos “mediados pelo 

crescimento” e “conduzidos pelo custeio público” (VEIGA, p. 39). O primeiro ocorre pelo 

crescimento econômico rápido e depende de o processo ter uma base ampla e abrangente, com 

uma forte orientação para o emprego e a maior prosperidade econômica na expansão dos 

serviços sociais de saúde, educação e seguridade social. O segundo opera por meio de um 

programa de hábil manutenção social dos serviços de saúde, educação, etc. mesmo em 

situações de lento crescimento econômico.  

 

Como as variações na expectativa de vida relacionam-se a diversas oportunidades sociais, o 

desenvolvimento não pode ser compreendido por visões centradas apenas na renda per capita. 

A qualidade de vida pode ser melhorada, a despeito dos baixos níveis de renda, mediante um 

programa adequado de serviços sociais.  

 

A hipótese econômica de que a relação entre crescimento econômico e distribuição de renda 

tem o formato de um U invertido (KUZNETS, 1954 apud VEIGA, 2005, p. 42) foi 

contrariada apenas em 1996 (DEININGER e SQUIRE, 1996 apud VEIGA, 2005, p. 44) 

quando dados de 108 países foram analisados pelo Banco Mundial e mostraram a inexistência 

de um único padrão histórico de evolução da distribuição de renda. Este estudo mostrou que a 

estrutura da distribuição de renda é extremamente persistente, seja qual for o crescimento 

econômico. Isto é, é difícil mudar um padrão de concentração de renda, independente do que 

se faça pelo crescimento. 

 

Sen (1998 apud VEIGA 2005, p.45) afirmou que o papel da renda e da riqueza, ainda que seja 

importante, precisa ser integrado a um quadro mais amplo e completo de êxito e privação. A 

pobreza pode ser vista como uma privação de necessidades básicas e não apenas como baixa 

renda. Apesar de ela ser uma idéia econômica em sua base, a pobreza não pode ser entendida 

sem sua dimensão cultural. “Se aprendemos alguma coisa através da história do 

desenvolvimento econômico, é que a cultura é a principal geradora de suas diferenças” 

(LANDES apud VEIGA, 2005, p. 47).  

 

Este pensamento tem forte relação com o de North (1993 apud VEIGA 2005, p. 47) quando 

ele afirma que foi o passivo institucional de países como Argentina, Brasil e México o que os 

deixou para trás, pois apesar de terem recursos naturais favoráveis, largaram em desvantagem 
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por terem herdado instituições de suas respectivas metrópoles. A Península Ibérica tinha 

muitas instituições ineficientes que não possuíam nem calibre nem maturidade capazes de 

alicerçar o crescimento econômico moderno.  

 

Ainda para o mesmo autor, o processo de desenvolvimento depende em sua essência da 

qualidade das instituições de cada sociedade, sendo que tais instituições são a síntese das 

crenças de seu povo. Não é nas bases materiais do processo que reside a explicação, por mais 

que elas possam ter influenciado o sucesso de algumas nações. 

 

Em uma visão mais baseada em uma metáfora biológica (JACOBS, 2000 apud VEIGA, 2005, 

p.52), o desenvolvimento pode ser definido como uma mudança qualitativa que, de forma 

geral, acontece de maneira cumulativa. Embriologistas e evolucionistas do século XIX foram 

os primeiros a entender o desenvolvimento como um processo natural. Deste prisma o 

desenvolvimento é um processo aberto que cria complexidade e diversidade. Ele não é linear 

ou um conjunto de linhas abertas. Ele opera como uma rede de co-desenvolvimentos 

interdependentes. Sem esta rede não há desenvolvimento. O que o processo exige são pessoas 

criativas. Os requisitos são dois: iniciativa e diligência, qualidades abundantes entre os seres 

humanos quando não são desestimuladas ou suprimidas. Para o autor, a correlação entre 

desenvolvimento e crescimento é a diversidade econômica. 

 

No crescimento a mudança é quantitativa enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa. É da 

combinação dos recursos naturais com trabalho humano que surge a base da economia de 

qualquer comunidade. Do ponto de vista qualitativo, o principal ingrediente é o trabalho 

humano. É ele que transforma os recursos da natureza e isso envolve habilidades, informação 

e experiência – habilidades humanas cultivadas (VEIGA, 2005, passim). 

Na mesma linha Ostrom (2003, p. 93) afirma que nem o Estado nem o mercado são eficazes 

em fazer com que os indivíduos mantenham no longo prazo o uso produtivo dos recursos 

naturais. Sua visão é bastante condizente com a de Brundtland (1988) que afirma que 

desenvolvimento sustentável é a "utilização de recursos para atender às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender as suas próprias 

necessidades".

 

Ambas as visões se baseiam na tentativa ou na dificuldade de equilibrar o tripé da 

sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. E quando Veiga (2005) afirma que na 
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expressão desenvolvimento sustentável, a rigor a adjetivação poderia ser desdobrada em 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo, 

ele segue um raciocínio similar. 

 

O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), nos Relatórios de 

Desenvolvimento Humano afirma que o desenvolvimento se relaciona, primeiro, à 

possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram e com a provisão dos 

instrumentos e oportunidades para fazerem suas escolhas. Para ele, esta idéia é tão política 

quanto econômica e vai desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da 

democracia. 

 

Desenvolvimento, para Furtado (1974), se caracteriza por um projeto social subjacente ao 

crescimento, pois quando os frutos do crescimento são utilizados para reforçar a matriz 

institucional herdada de uma sociedade oligárquica e escravocrata, ao invés de servir para 

transformá-la, seus benefícios não chegam sequer a melhorar o acesso da população aos 

direitos mais básicos. Instituições patrimonialistas fazem com que o progresso material das 

elites seja obtido à custa da qualidade de vida das pessoas mais pobres.  

 

A grande dificuldade de se medir o desenvolvimento reside em sua natureza 

multidimensional, por isso, o poder de atração dos índices sintéticos de desenvolvimento é um 

estímulo ao exame pelos usuários do conjunto de tabelas estatísticas que os acompanham. 

 

Veiga (2005, p. 191) afirma que a expressão desenvolvimento sustentável foi publicamente 

empregada pela primeira vez em agosto de 1979 no Simpósio das Nações Unidas sobre Inter-

relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, e no qual W. Burger apresentou um 

texto intitulado “A busca de padrões sustentáveis de desenvolvimento”, a idéia, todavia, 

começou a adquirir proeminência apenas quando a World Conservation Strategy afirmou que 

pretendia alcançar o desenvolvimento sustentável por meio da conservação dos recursos 

vivos. E o conceito começou a se fortalecer em 1987, quando Gro Harlem Brundtland, 

caracterizou o desenvolvimento sustentável como um conceito político, um conceito amplo 

para o progresso econômico e social. 

 

Para Veiga (2005, p. 113), a hipotética conciliação entre o crescimento econômico moderno e 

a conservação da natureza não é algo que possa ocorrer no curto prazo e muito menos de 
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forma isolada em algumas atividades ou locais específicos. Assim, é preciso ter cuidado no 

uso do adjetivo sustentável, aprimorando a compreensão sobre o seu significado. 

 

Os seguidores de Solow (1993) citado por Veiga (2005, p. 123) enxergam a sustentabilidade 

como um capital total constante. Uma concepção que foi classificada como “fraca”, pois 

assume que, no limite, o estoque de recursos naturais possa até ser exaurido, desde que este 

declínio seja contrabalanceado por acréscimos proporcionais de trabalho e capital. Assim, o 

que é preciso garantir para as gerações futuras é sua capacidade de produzir. Uma visão que 

reduz desenvolvimento sustentável a crescimento econômico. 

 

A noção usual de sistema econômico consolidou-se pelo crescente distanciamento da 

natureza. Por isso, toda tentativa de incorporar variáveis ambientais esbarra em obstáculos 

conceituais e práticos (NAREDO, 1987 apud VEIGA, 2005, p. 154). 

 

Um grande número de agressões ao meio ambiente podem ser mitigadas ou evitadas por 

mecanismos de mercado cujas instituições resultam de novas regulamentações e incentivos. 

Enquanto a regulação convencional é concebida para forçar a empresa a internalizar seus 

custos sociais, os esquemas de comercialização de emissões de carbono, por exemplo, são 

projetados para internalizar objetivos ambientais nas decisões de produção da firma.  

 

De acordo com Nobre e Amazonas (2002) citados por Veiga (2005, p.164) a noção de 

sustentabilidade vem se tornando quase universalmente aceita, porque reuniu sob si posições 

teóricas e políticas contraditórias e até mesmo opostas. E isto foi possível porque ela não 

nasceu definida: seu sentido é decidido no debate teórico e na luta política.  

 

A sustentabilidade é o carro-chefe desse processo de institucionalização que insere o meio 

ambiente na agenda política internacional, além de fazer com que essa dimensão passe a 

permear a formulação e implementação de políticas públicas. 

 

 

5.8 Modelagem da pesquisa: fundamentos teórico-conceituais 
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A pesquisa sobre o papel das alianças intersetoriais no desenvolvimento socioambiental 

sustentável fundamenta-se nos conceitos, idéias e proposições apresentados neste Referencial 

Teórico. Procurando sintetizá-los, enfatizam-se a seguir os principais subsídios que eles 

podem oferecer ao estudo. 

 

Um dos principais alicerces para a construção das diretrizes desta pesquisa é o 

questionamento ao modelo de desenvolvimento que prioriza apenas o crescimento econômico. 

Apesar de teóricos como Celso Furtado terem apontado desde 1974 que não se promove o 

desenvolvimento sem que exista um projeto social subjacente ao crescimento econômico, até 

hoje, mais de 30 anos depois, pouco se avançou, na prática, na fusão desses conceitos. O 

crescimento da economia, mensurado por macro-indicadores, focados nas atividades 

industriais e nos negócios de mercado, permanece como parâmetro básico, ainda que se 

verifique que o aumento da produção e circulação de riquezas não esteja reduzindo os quadros 

de desigualdade e exclusão social. 

 

Este questionamento é o que propicia que, este estudo, proponha-se a verificar se o 

desenvolvimento, assumido com um conceito mais amplo e complexo, pode resultar de 

empreendimentos sociais que agregam os recursos e as intenções de organizações complexas 

diversas, mas que convergem para um propósito comum. 

 

Das experiências das Alianças Estratégicas Intersetoriais é possível destacar o potencial para 

criação de valor para ambos os parceiros e os benefícios mútuos que a combinação de 

competências de cada setor pode gerar. Quando o foco recai, especificamente, sobre as 

Alianças entre Empresas e Comunidades enfatiza-se nas pesquisas recentes que, na maioria 

das vezes, as alianças são complementares ao modo de vida comunitário, ou seja, elas 

provocam a diversificação das fontes de renda, mas não são suficientes para eliminar a 

pobreza. Outras evidências mostram também que as alianças não são capazes de melhorar a 

qualidade do manejo de recursos naturais. Portanto, a pesquisa pretende verificar se estes e 

outros limites se aplicam às alianças estratégicas realizadas entre empresas e comunidades na 

região amazônica e de que maneira os parceiros vêm lidando com eles e oferecendo 

contribuições ao desenvolvimento socioambiental sustentável. 

 

Os autores que analisam a dinâmica dos laços sociais nas comunidades são quase unânimes 

em afirmar que participação é uma pré-condição para obter resultados na melhoria das 
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condições de vida, das relações sociais e da conscientização sobre a importância de proteger o 

meio ambiente. No entanto, estas assertivas não têm confirmação empírica, pois, em muitos 

casos, não se incluem nas análises que os conflitos de poder, a falta de transparência e a frágil 

representatividade local de alguns líderes criam barreiras para o acúmulo de capital social 

necessário a um desenvolvimento duradouro. Não se analisam também as diferenças entre 

comunidades tradicionais e aquelas formadas recentemente por membros que não 

compartilham origens, história e conhecimentos sobre os recursos naturais da região 

amazônica.  

 

Tais fatores podem prejudicar o uso sustentável dos recursos naturais, pois dificultam a 

combinação entre os conhecimentos próprios das comunidades – quando eles existem – e as 

técnicas modernas, próprias das empresas, prejudicando também a criação e o respeito a 

regras de uso dos recursos. Portanto neste estudo é preciso que se contemple a relação entre 

participação social e desenvolvimento socioambiental, agregando elementos que podem ser 

críticos para o sucesso ou fracasso de empreendimentos sociais. É importante que se observe 

também a fragilidade do ambiente institucional que serve de moldura a tais cenários. Ela 

permite que interesses privados sobreponham-se aos públicos e pode multiplicar os custos de 

transação tornando inexeqüíveis os empreendimentos que teriam a possibilidade de alavancar 

as condições de vida das comunidades. 

 

Os estudos sobre organização e participação comunitária apontam que a criação de confiança 

e do senso de pertencer à comunidade contribuem para o fortalecimento da organização 

comunitária e podem ser elementos essenciais para promover um salto qualitativo no 

desenvolvimento socioambiental, na medida em que ampliam os benefícios compartilhados 

reduzindo a força de interesses individuais. 

 

A Amazônia é rica em exemplos de projetos de desenvolvimento fracassados tanto por 

partirem de premissas errôneas quanto por falta de comprometimento de pessoas e grupos 

sociais ou mesmo pela postura oportunista de atores locais. Dar o salto destes modelos 

tradicionais para uma proposição de desenvolvimento sustentável vai exigir mudanças de 

estratégias públicas e privadas e de atitudes individuais e coletivas. Ao fundamentar-se nos 

pressupostos teóricos e conceituais apresentados, esta pesquisa busca contribuir para a 

superação desse cenário sombrio indicando caminhos para o melhor desempenho dos 

empreendimentos sociais focados no desenvolvimento sustentável. 
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6 QUESTÕES DIRETRIZES 

 

 

De acordo com Ostrom (2003, passim), a estratégia para extrair da riqueza da situação 

empírica os dados necessários para uma pesquisa qualitativa, deve se iniciar pela identificação 

de aspectos físicos, culturais e institucionais que afetam a determinação de quem está 

envolvido na situação: as ações que eles podem realizar e seus custos; os resultados que 

podem ser alcançados; o modo como as ações se relacionam com os resultados; quais as 

informações disponíveis; qual o controle que os indivíduos podem exercer e qual o retorno 

obtido da combinação particular de ações e resultados.  

 

Primeiro, é preciso identificar qual o recurso que está em análise: seu tamanho, características 

e estrutura interna. Depois descobrir se existem fluxos padronizados: há previsibilidade de 

tempo, espaço e quantidade? Dadas as circunstâncias econômicas dos usuários, quão 

dependentes eles são do recurso? Quais os riscos envolvidos nos vários esquemas potenciais 

de alocação? 

 

Segundo, é necessário descobrir os atributos-chave dos membros da comunidade: quantos 

estão envolvidos? Quais os horizontes de tempo que lhes são familiares (curto prazo ou longo 

prazo)? Se realizam ou não atividades coletivas. Se são motivados por interesses homogêneos 

ou heterogêneos. As normas de comportamento que direcionam suas ações e relacionamentos 

podem ser utilizadas para resolver seus problemas ou podem agravar estes problemas? Como 

as regras e normas da vida social contribuem para definir princípios do uso do recurso e como 

elas afetam os incentivos dos participantes. Como o monitoramento mútuo e os compromissos 

com as regras têm sido mantidos? 

 

Obedecendo este referencial teórico foram definidas as questões diretrizes desta pesquisa, 

apresentadas a seguir. Elas servem como guias para identificar o tipo de dados que foram 

coletados e a maneira de organizá-los para a análise (SELLTIZ, 1974, p. 42).  

 

I. Identificar a dinâmica dos laços sociais e da construção e resgate de conhecimentos 

tradicionais em comunidades fixadas na Amazônia para verificar a influência dessas 
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características na formação de alianças intersetoriais focada no uso sustentável dos 

recursos naturais. 

− Quais as diferenças entre comunidades tradicionais e comunidades cujos laços sociais 

são mais recentes e não vinculados às tradições regionais? 

− Quais os meios utilizados pelas comunidades mais recentes e formadas por pessoas de 

diferentes origens para a construção de um corpo de conhecimentos próprios e para a 

apropriação de conhecimentos tradicionais locais? 

− Quais as diferenças necessárias para a abordagem de comunidades tradicionais e de 

comunidades recentes para o estabelecimento de uma aliança? 

− Quais as ferramentas disponíveis à aliança para transformar a visão de curto prazo em 

visão de longo prazo? 

 

II. Identificar os pré-requisitos, as características facilitadoras e dificultadoras do 

relacionamento e os custos e benefícios para empresas e comunidades do 

estabelecimento dessas alianças intersetoriais visando ao uso sustentável dos recursos 

naturais. 

− Estão os parceiros dispostos a trocar experiências e a modificar sua forma de 

comunicação para estabelecer uma linguagem compreensível para todos os participantes 

da aliança? 

− As expectativas dos parceiros e foram claramente explicitadas e aceitas? 

− Qual o potencial e as formas de criação de valor da aliança para os parceiros, os 

beneficiários e os recursos naturais empregados no processo produtivo? 

− Como utilizar as competências de cada parceiro para gerar benefícios compartilhados 

sem prejudicar os ativos naturais que são objeto da aliança? 

− Como criar um clima de confiança e transparência entre os parceiros? 

 

III. Levantar as formas de utilizar os conhecimentos comunitários sobre os recursos naturais 

– tradições, potencialidades e limitações – para identificar possíveis formas de geração 

de valor. 

− Quais as ferramentas disponíveis para que as comunidades possam determinar o valor 

de seus conhecimentos tradicionais? 

− Quais as formas de proteger a origem dos conhecimentos ainda que eles sejam 

compartilhados? 
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− Quais as formas de incorporar os benefícios gerados pela parceria ao modo de vida das 

comunidades? 

IV. Identificar as formas de conhecimento necessárias para fortalecer a participação e 

organização comunitária visando ao desenvolvimento socioambiental local. 

− Quais os canais que as empresas podem estabelecer para a transferência de seus 

recursos e conhecimentos? 

− Quais os benefícios das alianças com comunidades que podem ser incorporados às 

estratégias de negócios? 

− Quais os mecanismos de repartição de resultados entre os parceiros? 

− Como as regras sociais formais e informais poderiam ser aprimoradas de forma a 

contribuir para o fortalecimento do trabalho em cooperação e do uso sustentável dos 

recursos naturais? 

 

V. Identificar características de concepção e funcionamento de alianças estratégicas 

intersetoriais que possam ser multiplicadas, visando promover processos sustentáveis de 

desenvolvimento socioambiental. 

− Como disseminar as boas práticas obtidas nas alianças para outras formas de 

relacionamento social e organizacional, assim como, para a modelagem de políticas 

públicas que visem ao desenvolvimento sustentável? 

− Quais os fatores-chave para realizar uma aliança intersetorial equilibrada e que resulte 

na utilização sustentável dos ativos e da biodiversidade? 

− Como as alianças intersetoriais podem contribuir para a redução dos custos de transação 

no emprego dos recursos naturais em atividades econômicas de larga escala? 

− Como as alianças podem contribuir para o fortalecimento das organizações comunitárias 

e da participação social?  

 

As questões diretrizes descritas acima e relacionadas a cada um dos cinco objetivos da 

pesquisa foram sintetizadas nos seis pontos a seguir: 

a) A heterogeneidade de origem no interior e entre as comunidades pode dificultar o 

estabelecimento e o respeito a normas e regras sociais.   

b) Empresas e comunidades localizadas na região amazônica estão dispostas a estabelecer 

parcerias visando empregar de forma equilibrada os recursos naturais renováveis e não 

renováveis. 
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c) Comunidades e empresas são capazes de estabelecer relações de confiança mútua e de 

transparência em parcerias voltadas ao uso adequado dos recursos naturais e ao 

desenvolvimento local sustentável. 

d) As comunidades locais estão dispostas a compartilhar seus conhecimentos com 

empresas atuantes na região amazônica em troca de benefícios coletivos que preservem 

seu modo de vida. 

e) As empresas estão dispostas a compartilhar suas competências essenciais, seus 

conhecimentos em gestão e acesso a mercados com comunidades amazônicas, que 

compartilhem sua cadeia produtiva, empoderando-as e fortalecendo suas organizações 

comunitárias. 

f) As alianças estratégicas intersetoriais podem contribuir para a criação de modelos de 

desenvolvimento sustentável passíveis de disseminação e replicação.  
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O estudo do papel que as alianças intersetoriais podem desempenhar para estimular o 

empreendedorismo social voltado ao desenvolvimento sustentável vem se tornando um tema 

importante, porém, com parcas análises aprofundadas das experiências empíricas e poucas 

proposições teóricas. Diante disso e de forma a contribuir para o crescimento do corpo de 

conhecimento, optou-se pela modelagem de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-

descritiva. Sua abordagem iniciou-se com a caracterização do contexto no qual se insere o 

problema de investigação, buscando identificar quais aspectos, enfocados na literatura sobre 

desenvolvimento sustentável se apresentam na realidade empírica estudada. Esta 

contextualização permitiu adequar os instrumentos de coleta e análise dos dados primários às 

especificidades das comunidades e dos atores sociais pesquisados. 

 

 

7.1 Método: estudo comparativo de casos 

 

O método de Estudo Comparativo de Casos foi empregado nesta pesquisa porque ele permite 

uma abordagem com características exploratórias de realidades pouco conhecidas. E, também 

pela possibilidade de estabelecer comparações entre dois ou mais casos específicos, de forma 

a enriquecer a qualidade das análises (TRIVINOS, 1987). E, ainda por ser, de acordo com Yin 

(1989), adequado quando se deseja responder questões que analisam o “como” e o “por quê” 

dos fatos. Nesse sentido, a pesquisa desenhada procurou identificar como e por que as 

alianças intersetoriais funcionam nas comunidades amazônicas, para verificar se as respostas 

encontradas permitem inferir sua contribuição ao desenvolvimento local. 

 

O estudo de casos emprega várias técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um 

historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. O poder diferenciador do 

estudo de casos é a sua capacidade de lidar com esta ampla variedade de evidências (YIN, 

1989). 
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Lazzarini (1995, p.1) reforça esta posição afirmando que o método de Estudo de Casos é 

“aplicável a situações onde o problema de pesquisa é abrangente, complexo e não pode ser 

analisado fora do seu contexto”.  

 

Este método pressupõe um nível maior de detalhamento das relações entre indivíduos e 

organizações, e dos intercâmbios que se processam em relação ao meio ambiente. O estudo de 

casos permite que se ressalte a importância da cronologia das situações observadas e é o mais 

adequado à análise de fatos sociais complexos e contemporâneos. 

 

A impossibilidade de generalização científica representa um dos mais freqüentes 

questionamentos em relação ao método do caso. Entretanto, é necessário observar que o 

estudo de casos, do mesmo modo que os experimentos científicos, são generalizáveis para 

proposições teóricas e não para populações ou universos. O objetivo do pesquisador que 

utiliza este método é propor explicações e expandir teorias (generalização analítica) e não 

enumerar freqüências (generalização estatística). Assim, a análise de casos permite a 

observação de evidências em diferentes contextos, pela replicação do fenômeno, sem se 

considerar a lógica da amostragem (YIN, 1989). 

 

Ao adotá-la nesta pesquisa procurou-se compreender as características de um fenômeno 

complexo como as alianças organizacionais intersetoriais e identificar aspectos que as 

relacionem com o desenvolvimento local, de modo a contribuir para pesquisas hipotético-

dedutivas ulteriores.  

 

 

7.2 Coleta e análise de dados secundários e primários 

 

Para colocar em prática o método do caso e realizar uma análise adequada do contexto é 

necessário combinar a coleta de dados primários e secundários, além da observação direta das 

relações dos objetos de estudo com seu meio ambiente. Diante disso, se definiram alguns 

critérios para a escolha das alianças intersetoriais a serem analisadas: 

 

− Ser uma aliança estratégica entre uma empresa e, no mínimo, uma comunidade 

localizada na Amazônia – isto é necessário para retratar as condições locais em termos 
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de tradições e cultura, de infra-estrutura, aspectos físicos e institucionais e das 

características dos recursos, interesses, normas e incentivos existentes na região. 

− Ter como principal foco da aliança o uso de recursos naturais – parcerias voltadas para 

outros objetivos, apesar de serem importantes, não foram analisadas neste estudo.  

− O uso do recurso natural objeto da aliança precisa estar vinculado econômica ou 

estrategicamente à operação da empresa – a aliança deve ter potencial para se tornar 

uma joint-venture, com compromissos comerciais a serem cumpridos, e não apenas uma 

ação de responsabilidade social corporativa da empresa envolvida. Alianças estratégicas 

intersetoriais com foco na conservação dos recursos naturais são essenciais, mas não 

foram analisadas neste estudo. 

− Que os membros da aliança considerem-na uma ferramenta para o desenvolvimento 

sustentável – o investimento na aliança precisa ser justificado economicamente, mas 

deve também procurar obter resultados de sustentabilidade do meio ambiente e de 

melhoria das condições de vida das pessoas da comunidade envolvida. Ambos os 

parceiros precisam enxergar a aliança como um exercício de aprendizagem e não apenas 

com um meio de obter benefícios diretos de curto prazo. 

 

Estes critérios apontam para uma amostra intencional de empresas que já atuam em alianças 

intersetoriais com comunidades, uma vez que, as características bastante específicas dos 

objetivos e pressupostos deste estudo impedem que se abranja, genericamente, o universo de 

empresas localizadas na região amazônica. Para atender estes requisitos foram selecionados 

dois casos descritos e analisados nos capítulos 8 e 9 deste texto: 

 

− O Grupo Orsa e o estabelecimento de relações sistemáticas e projetos em parceria com 

algumas das 98 comunidades existentes em sua área de abrangência no vale do Jarí, 

divisa entre os estados do Pará e Amapá. 

− A Natura Cosméticos e sua aliança com a COMARU (Cooperativa Mista dos 

Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru), localizada no Amapá, para o fornecimento 

de matéria-prima para alguns de seus produtos da linha Ekos. 

 

Todas as informações obtidas em campo foram analisadas à luz da técnica de Análise de 

Conteúdo, com o intuito de obter categorias explicativas e “variáveis inferidas” (BARDIN, 
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1977) passíveis de serem combinadas em um modelo compreensível com base nos 

pressupostos do referencial teórico desta pesquisa. 

 

A partir dessas categorias procurou-se: 1) analisar a pertinência das questões diretrizes 

previamente definidas; 2) ultrapassar a incerteza das visões pessoais; 3) elaborar um modelo 

para analisar as alianças em estudo e, a partir disso, apontar os aspectos que precisam ser 

aprimorados nos casos analisados, com vistas a aperfeiçoar sua capacidade de alavancar o 

desenvolvimento socioambiental das localidades com padrões de sustentabilidade. 

 

 

7.2.1 Instrumentos de coleta de dados e fontes de evidências 

Os instrumentos de coleta de dados, apresentados nos Apêndices 1 e 2, foram elaborados com 

o intuito de: 1) verificar a aplicabilidade dos pressupostos teóricos adotados nesta pesquisa; 2) 

descrever as características de cada aliança intersetorial em estudo, bem como da empresa, da 

comunidade e dos recursos naturais envolvidos; e 3) servir de base para as entrevistas semi-

estruturadas de pessoas que desempenham papéis-chave na execução e manutenção da aliança 

intersetorial na empresa e na comunidade (TRIVINOS, 1987). De acordo com Yin (1998, 

p.84) os respondentes devem falar sobre os fatos e também dar suas opiniões. Os insights 

dessas pessoas podem servir como proposições para novos questionamentos, mas precisam 

ser corroborados com outras fontes de evidências. Com base nessas orientações, foram 

entrevistados:  

 

• Na Natura: a Gerente de Relações com Comunidades, Luciana Roncoletta;  

• No Grupo Orsa: pela Fundação Orsa, o Coordenador da Unidade Jarí, Vinícius 

Tibúrcio e a Engenheira Agrônoma, Malena Araújo, gestora dos projetos rurais; pela 

Jarí Celulose, o Coordenador de Relações Institucionais Augusto Praxedes e o 

Coordenador de Desenvolvimento Florestal, Viveiros e Fomento Florestal, Walter 

Coelho. 

• Na COMARU: seu Presidente Eudimar Viana;  

• Nas comunidades do vale do Jarí foram entrevistados os agricultores Waldecy Correa 

e Manoel Oliveira.  
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As questões que nortearam os diálogos com os entrevistados se basearam, sobretudo nos 

estudos de Ostrom (2003) e Gutman (2003), uma vez que ambos focalizaram suas análises em 

situações com características bastante similares às observadas nesta pesquisa. As questões 

diretrizes, os objetivos da pesquisa e o problema de investigação forneceram as orientações 

gerais para a elaboração destes instrumentos. 

 

Assim, além de orientar a coleta dos dados secundários para a caracterização dos aliados e dos 

recursos naturais, os instrumentos enumeraram os questionamentos para os entrevistados em 

relação à pertinência do parceiro e da aliança e ao modelo do acordo colocado em prática, 

servindo de base para a coleta de dados primários.  

 

Antes da utilização dos instrumentos de coleta de dados em campo foi realizado um pré-teste 

com pessoas com características e conhecimentos similares aos dos respondentes do estudo. 

Esta etapa foi essencial para a identificação de palavras, conceitos e expressões que 

precisavam ser melhor explicados ou, simplesmente, suprimidos do roteiro, bem como a 

inclusão de outros mais pertinentes. Deste modo, foi possível adequar o linguajar e o escopo 

das entrevistas às características locais, evitando equívocos de entendimento e falhas de coleta 

de dados. 

 

Ambas as etapas de coletas de dados foram complementadas pela observação-participante 

(YIN, 1998, p. 87) do funcionamento de algumas das alianças estratégicas intersetoriais e de 

seu contexto. Isso ocorreu porque a pesquisadora passou a morar no estado do Pará, 

assumindo uma função de coordenação de projetos em uma das empresas analisadas, tendo 

acesso a eventos, documentos, pessoas e grupos comunitários que seriam inacessíveis à 

investigação científica que não empregasse essa abordagem antropológica.  

 

 

7.3 Plano de análise 

 

Nenhuma pesquisa científica deveria ser planejada sem a predição do que será feito depois da 

obtenção dos dados, ou sem o planejamento das análises e sua interpretação. Sem isso o 

pesquisador poderia descobrir tarde demais que não coletou dados significativos para a 
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análise que desejava (SELLTIZ, 1967), ou mesmo, que as informações não eram passíveis de 

apreciação. 

  

Assim, o plano de análise de dados elaborado nesta pesquisa (Apêndice 3) teve o intuito de 

estabelecer as inter-relações entre os objetivos, as questões diretrizes e as perguntas 

empregadas nos instrumentos de coleta, os quais foram utilizados nos contatos estabelecidos 

nas empresas e nas comunidades. 

 

Por exemplo, o primeiro objetivo da pesquisa teve relação direta com as quatro primeiras 

questões diretrizes, as quais, por sua vez, foram diluídas em algumas das perguntas dos 

roteiros de entrevistas para membros das comunidades e das empresas. O mesmo 

procedimento foi repetido para os outros objetivos e questões diretrizes enumerados 

anteriormente. Nos Quadros 1 e 2, a seguir, se apresentam as categorias e indicadores de 

análise dos dados, utilizados para agrupar as informações obtidas em campo.  
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Categoria 1: Caracterização da comunidade 
tamanho (aberto) 
local de origem (aberto);  
pretende retornar (M/NM); 
permanência dos filhos (M/NM); 
comunidade tradicional (M/NM); 
atividades de subsistência (aberto) 
Categoria 2: Recursos Naturais 
aspectos físicos (aberto) 
recursos naturais disponíveis (aberto) 
origem dos conhecimento (M/NM); 
pressões externas (M/NM) 
papel no uso dos recursos naturais (M/NM); 
manejo de recursos naturais (M/NM);  
uso exclusivo (M/NM); 
proteção à origem dos conhecimentos (M/NM) 
influência cultural (M/NM); 
Categoria 3: Organização social 
união por interesses coletivos (M/NM) 
organização social ativa (associação, cooperativa) (M/NM); 
liderança reconhecida (M/NM); 
conflitos de poder entre lideranças (M/NM);  
liderança defende interesses coletivos (M/NM) 
fortalecimento comunitário (M/NM);  
participação social (M/NM); 
Categoria 4: Caracterização da aliança 
expectativas iniciais (M/NM);  
finalidades (M/NM);  
custos (M/NM); 
benefícios (M/NM); 
pré-requisitos (M/NM); 
facilitadores (M/NM);  
dificultadores (M/NM);  
experiência prévia no objeto da parceria (M/NM); 
canais de comunicação (M/NM). 
propriedade e gestão (M/NM); 
resultado econômico 
emprego e renda (M/NM). 
acesso a apoio externo (M/NM) 
competição (M/NM) 
laços de confiança mútua (M/NM);  
transferência de conhecimentos (M/NM); 
mudanças no modo de vida (M/NM) 
Categoria 5: Formalização da aliança 
duração do acordo (M/NM); 
desistência e renovação (M/NM) 
regras formais (M/NM);  
regras sociais (M/NM);  
repartição de benefícios (M/NM) 

aberto = resposta aberta em termos numéricos ou de classe 
 M=Mencionado; NM=Não Mencionado 

Quadro 1 - Categorias e indicadores aplicados às comunidades 

Fonte: o autor. 
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Categoria 1: Caracterização da empresa 
tempo de atuação na Amazônia (aberta) 
experiência prévia em Rel. c/ Comunidade (M/NM);  
área de RSC (M/NM);   
área de Rel. c/ Comunidades (M/NM); 
impactos das operações da empresa (M/NM); 
estratégia de negócios (M/NM);  
Categoria 2: Caracterização da aliança 
expectativas iniciais (M/NM); 
custos (M/NM);  
benefícios (M/NM); 
pré-requisitos (M/NM); 
facilitadores (M/NM);  
dificultadores (M/NM);  
finalidades (M/NM);  
replicabilidade (M/NM);  
propriedade e gestão (M/NM); 
canais de comunicação (M/NM). 
modelos em uso (M/NM); 
acesso a apoio externo (M/NM); 
preparação para alianças (M/NM) 
custos de transação (M/NM);  
laços de confiança mútua (M/NM);  
competição pelo parceiro (M/NM); 
alternativas à parceria (M/NM);  
emprego e renda (M/NM);  
transferência de conhecimentos (M/NM); 
resultado econômico (M/NM) 
manejo de recursos naturais (M/NM);  
uso exclusivo (M/NM); 
Categoria 3: Formalização da aliança 
desistência e renovação (M/NM) 
duração do acordo (M/NM) 
proteção à origem dos conhecimentos (M/NM);  
regras formais (M/NM);  
regras sociais (M/NM);  
repartição de benefícios (M/NM); 
Categoria 4: Percepção da empresa sobre a comunidade 
dependência da parceria (M/NM);  
habilidades (M/NM);  
experiência prévia (M/NM);  
diferenças percebidas entre comunidades (M/NM);  
curto prazo X longo prazo  (M/NM);  

aberto = resposta aberta em termos numéricos ou de classe 
M=Mencionado; NM=Não Mencionado 

Quadro 2 - Categorias e indicadores aplicados às empresas 

Fonte: o autor. 
 

Para os dados obtidos nas comunidades as análises se estruturaram em 5 categorias, cada qual 

agrupando indicadores sobre: caracterização da comunidade, recursos naturais, organização 

social, caracterização da aliança e formalização da aliança. Para os dados das empresas foram 
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4 as categorias formadas: caracterização da empresa, caracterização da aliança, formalização 

da aliança e percepção da empresa sobre a comunidade. 

 

Entre ambos os sujeitos da pesquisa – comunidades e empresas – havia categorias de análise 

que se repetiam. Esta modelagem proposital foi empregada para verificar se, mesmo partindo 

de experiências e pontos de vista diferentes, os respondentes convergiam para percepções 

similares quanto ao relacionamento; para identificar contradições entre os grupos de 

entrevistados, ou mesmo, no interior de cada um deles. Mediante essa comparação da mesma 

informação proveniente de duas fontes diferentes procurou-se também verificar se os casos 

estudados eram redundantes ou divergentes das indicações obtidas no referencial teórico. E se 

era possível inferir alguma relação de influência das alianças estratégicas intersetoriais sobre 

os processos de desenvolvimento sustentável nas localidades estudadas. Assim, a partir das 

categorias procurou-se listar possíveis inferências e conclusões, apresentadas nos Quadros 3 e 

4 e cuja concepção origina-se no referencial teórico desta pesquisa: 

Categoria 1: Caracterização da comunidade 
• em comunidades tradicionais a subsistência inclui o extrativismo, que depende da conservação dos 

recursos naturais e das pessoas agirem como seus guardiões, acreditando que seus filhos vão permanecer 
no local e depender dos mesmos recursos no futuro. 

• em comunidades recentes a subsistência se baseia na agricultura tradicional (roçado) e as pessoas não 
conhecem ou valorizam os recursos naturais. Elas realizam extrativismo apenas pelos ganhos financeiros 
imediatos que ele pode gerar, por isto, não incorporam técnicas para conservação e renovação dos ativos.  

• pessoas que vieram de outras regiões do país, de maneira geral, valorizam mais a agricultura e a terra 
"limpa" do que a floresta e a biodiversidade. 

Categoria 2: Recursos Naturais 
• as comunidades, de maneira geral, não sabem como lidar com pressões predatórias externas ou internas. 
• conhecimentos tradicionais  precisam se fundir aos conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade e 

os resultados econômicos e ambientais do manejo dos recursos naturais. 
Categoria 3: Organização social 
• as comunidades geralmente são pouco unidas, não valorizam e desconfiam do associativismo. 
• as lideranças são frágeis e pouco engajadas em lutar pelos interesses coletivos, dificultando o 

fortalecimento comunitário. 
• há poucos exemplos de ganhos coletivos alcançados através da participação social e da união. 
Categoria 4: Caracterização da aliança 
• comunidades e empresas têm dificuldades em estabelecer e utilizar canais de comunicação tradicionais. 

Os parceiros precisam ser criativos e estar dispostos a investir recursos para criar laços de confiança. 
• a aliança não precisa mudar o modo de vida comunitário para alcançar resultados, ela pode melhorar 

certos aspectos como a renda, sem prejudicar a cultura local. 
• as expectativas iniciais precisam ir além dos resultados econômicos, elas precisam levar em conta os 

custos, as dificuldades e a finalidade da aliança. 
Categoria 5: Formalização da aliança 
• as comunidades têm dificuldades em cumprir regras sociais auto-impostas e de aceitar regras formais 

alheias à realidade local. 
• a repartição de benefícios precisa ser definida em comum acordo, indo além dos aspectos legais. 
• a formalização da aliança é essencial para estabelecer as responsabilidades dos parceiros, evitar problemas 

de desconfiança e para a repartição de benefícios. 

Quadro 3 - Possíveis inferências e conclusões - Comunidades 

Fonte: o autor. 
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Categoria 1: Caracterização da empresa 
• a empresa busca parcerias com comunidades principalmente para compensar os impactos de suas operações 

e menos por ser uma estratégia de negócios. 
• a empresa tem dificuldade em ouvir a comunidade e em usar ferramentas participativas. 
• a empresa prefere fazer ações de RSC do que alianças estratégicas com comunidades. 
Categoria 2: Caracterização da aliança 
• para uma aliança é mais viável criar princípios orientadores e lições aprendidas do que modelos prontos. 
• a empresa precisa aprender a balancear o manejo dos recursos naturais e os resultados econômicos para 

reduzir os custos de transação. 
• a empresa não faria alianças se houvessem outras opções com resultados similares. 
• a empresa prefere não compartilhar a gestão da parceria. 
Categoria 3: Formalização da aliança 
• a empresa, normalmente, não leva em conta as regras sociais na elaboração do acordo. 
Categoria 4: Percepção da empresa sobre comunidade 
• a aliança é uma ferramenta para transformar a visão de curto prazo em visão de longo prazo. 
• a empresa prefere que a comunidade não seja dependente da aliança, tendo alguma habilidade a oferecer. 
Outras inferências 
• contradições internas entre o grupo de entrevistados das comunidades e entre o grupo das empresas.  
• contradições entre os dois grupos de entrevistados. 
• diferenças e semelhanças entre as características das alianças de acordo com os pontos de vista das 

comunidades e das empresas. 
• pontos em que as alianças facilitam ou dificultam o desenvolvimento sustentável. 

Quadro 4 - Possíveis inferências e conclusões – Empresa 

Fonte: o autor. 

 

Além das categorias previstas inicialmente, no quadro 4, foi criado um grupo de indicadores 

denominado “Outras inferências” com o intuito de apontar alguns aspectos que poderiam 

surgir da análise dos dados coletados. 

 

A seguir procurou-se prever a integração entre os achados esperados nos dois quadros. Assim 

previram-se duas linhas de análise dos dados: uma vertical, na qual cada categoria foi 

consolidada entre percepções das comunidades e percepções das empresas, e outra horizontal, 

gerando um conjunto complementar de análises previstas, apresentado no Quadro 5, a seguir: 

Há relação entre as dificuldades da empresa em ouvir a comunidade e o uso da agricultura de subsistência. 
Há relação entre a empresa focar ações de RSC e as comunidades valorizarem a agricultura de subsistência. 
Empresas provenientes de outras regiões não conhecem os recursos naturais e os conhecimentos tradicionais.  
O pouco valor dado às regras sociais dificulta a melhoria do manejo dos recursos naturais. 
A dificuldade em criar canais de comunicação entre empresas e comunidades está relacionada à falta de 
vontade da empresa de compartilhar a gestão da parceria. 
A dificuldade das comunidades em lidar com pressões predatórias se relaciona à baixa coesão entre as pessoas. 
Há relação entre a empresa não compartilhar a gestão da parceria e essa baixa coesão interna às comunidades. 
A dificuldade da empresa em ouvir a comunidade se relaciona à pequena quantidade de exemplos de ganhos 
coletivos obtidos pela participação social. 
Reduzindo seus custos de transação, a empresa pode contribuir para a manutenção das atividades produtivas. 
A redução dos custos de transação das empresas pode facilitar o desenvolvimento sustentável. 
A formalização da aliança entre empresa e comunidade pode alavancar o desenvolvimento sustentável. 
A fusão de conhecimentos tradicionais e técnicos pode alavancar o desenvolvimento sustentável. 

Quadro 5 - Relações previstas entre categorias de empresas e comunidades 

Fonte: o autor. 
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Cada uma das relações apresentadas no Quadro 5 foi elaborada com apoio no referencial 

teórico deste estudo, somado às informações que contextualizam o problema de investigação 

com o intuito de evitar que elas se caracterizassem como meras suposições.   

  

Com este plano de análise elaborado, as etapas de categorização dos dados secundários e 

primários; de interpretação de seus conteúdos; de comparação dos achados; e de concepção de 

inferências e conclusões tornaram-se objetivas e planejadas no desenho da pesquisa. Os 

resultados alcançados são apresentados nos próximos capítulos, oferecendo subsídios para as 

conclusões deste estudo.  

 

 

 



 66

 



 67

8 DESCRIÇÃO DAS ALIANÇAS EM ANÁLISE 

 

 

8.1 Introdução 

 

Nesta seção são apresentadas as características gerais das organizações e comunidades 

envolvidas nas alianças em estudo, obtidas através da coleta de dados secundários e primários 

e da observação-participante. Na seção 8.2 são descritas as organizações que compõem o 

Grupo Orsa, suas políticas e práticas; o Diagnóstico Socioambiental do Vale do Jarí – estudo 

patrocinado pelo Grupo para balizar suas ações junto às mais de 14 mil pessoas das 

comunidades ribeirinhas e florestais existentes em uma área próxima a 1,7 milhões de 

hectares nos municípios de Almeirim (PA), Laranjal do Jarí (AP) e Vitória do Jarí (AP) entre 

os estados do Pará e Amapá e; as alianças iniciadas recentemente entre as empresas e a 

fundação empresarial do Grupo e algumas dessas comunidades. O Grupo Orsa afirma em seus 

relatórios e comunicados oficiais que os relacionamentos com as comunidades dão a base para 

suas atividades econômicas e balizam suas ações sociais e ambientais. Por isso, existem áreas 

focadas em promover parcerias com governos e organizações locais. 

 

Na seção 8.3 são descritas as estratégias e práticas da Natura Cosméticos e a aliança formada 

por ela e a comunidade de São Francisco do Iratapuru, localizada no município de Laranjal do 

Jarí (AP), através da COMARU – Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio 

Iratapuru. Diferentemente da empresa analisada na seção anterior, a Natura não possui uma 

unidade produtiva no Amapá, estado onde se localiza a parceira. No entanto, os produtos 

florestais não-madeireiros (PFNMs) fornecidos pela comunidade são utilizados como insumos 

em uma linha específica de produtos na sede da empresa localizada em Cajamar (SP). O 

relacionamento com a comunidade está a cargo da área de Relações com Comunidades, que 

mantém um escritório com esta finalidade em Belém, além de outras pessoas na sede da 

empresa.  

 

Os dados sociais sobre o vale do Jarí e especialmente os do município de Laranjal do Jarí 

descritos na seção 8.2 são pertinentes para compreender também a realidade da comunidade 

de São Francisco do Iratapuru, uma vez que mesmo possuindo uma parceria formalizada com 
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a Natura, geograficamente, ela faz parte da área de influência do Grupo Orsa. Assim, para 

manter a coesão do texto, estes dados não são repetidos na seção 8.3. 

 

 

8.2 O Grupo Orsa e a relação com comunidades no Vale do Jarí 

 

 

8.2.1 Valores e princípios 

O Grupo Orsa é um conglomerado empresarial, de capital brasileiro e atuação nos mercados 

interno e externo, que detém o controle das holdings SAGA Investimentos e Participações e 

Grupo Orsa Participações S/A, e posiciona-se entre as 10 maiores companhias de celulose, 

papel para embalagens, chapas e embalagens de papelão do país. Suas principais organizações 

são a Orsa Celulose, Papel e Embalagens, com fábricas nos estados de São Paulo, Goiás e 

Amazonas; a Jarí Celulose e a Orsa Florestal, no Pará e Amapá e a Fundação Orsa, com sede 

em São Paulo e uma unidade no Pará. 

 

Os valores e princípios declarados pelos acionistas do Grupo Orsa são: 

• O Grupo Orsa defende, em suas atividades, a ética, a transparência, a honestidade e o 

respeito às pessoas, aos governos, à sociedade e ao meio ambiente. 

• As empresas do Grupo Orsa aplicam em suas atividades o conceito dos 3 Ps (profit, 

people, planet, respectivamente, lucro, pessoas e meio ambiente), ou seja, as relações, 

atividades, bens e serviços devem ser desenvolvidos no âmbito do que é 

economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. 

• Todo ser humano tem o poder transformador da sociedade. Cada um – empresas, 

governos e cidadãos – tem potencial maior do que imagina e é função do Grupo Orsa 

provocar essa percepção.  

• Compromisso com a decisão de transformar o Grupo Orsa em uma “semente maior” 

para propagação em toda a sociedade. O trabalho é integrado nas empresas e com 

parceiros para desenvolver e testar projetos de pequena e grande escalas nos diversos 

campos de atuação. O Grupo está integrado com a sociedade, pois é parte dela, e, 

assim, também tem responsabilidade pela apresentação de soluções para a geração de 

riquezas. Esta é a força que o move na construção de um futuro melhor. Este mesmo 

caminho leva ao desenvolvimento interior. 
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Esses princípios não teriam validade sem a sustentabilidade econômica. Nos últimos anos, o 

Grupo Orsa aplicou recursos e esforços para contribuir para o equilíbrio econômico, social e 

ambiental de forma contínua. No exercício de 2005, o faturamento do Grupo Orsa foi de R$ 

1,3 bilhão, foram gerados 8,7 mil empregos diretos e indiretos e foi destinado 1% desse valor 

para a Fundação Orsa. 

 

 

8.2.2 A saga da Jarí Celulose 

Em 2005, o Brasil reforçou sua liderança na produção de celulose branqueada de eucalipto, 

passando a responder por 58% do mercado mundial, com uma produção de 5,8 milhões de 

toneladas, o que representa um crescimento de 6% em relação a 2004, de acordo com dados 

da Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA). O preço da celulose de eucalipto 

no norte da Europa variou de US$ 970/ton (outubro de 1995) a US$ 380/ton (agosto de 2001). 

Em dezembro de 2005 o preço foi de US$ 497/ton. Apesar do câmbio desfavorável, as 

exportações do setor somaram US$ 3,5 bilhões, com crescimento de 19% sobre o ano 

anterior. 

 

Os principais mercados da celulose brasileira no exterior foram Europa, destino de 50% das 

exportações, Ásia (25%) e América do Norte (23%). A Jarí Celulose manteve-se responsável 

por cerca de 4% de toda a celulose de eucalipto produzida no mundo. A empresa atende 

clientes que utilizam a celulose para fabricar produtos especiais, como papéis para cigarro, o 

papel-moeda do Euro e até placas para circuitos integrados de computador, além dos 

tradicionais papéis para impressão, papéis sanitários e lenços. Seus principais mercados são 

França, Itália e Reino Unido, que juntos representaram 45% das vendas da companhia em 

2005. Depois da Europa, o segundo mercado da empresa é a América do Norte, com 

participação de 11% no total de vendas, seguida pela Ásia (10%) e pela América Latina (7%). 

 

A história do “Projeto Jarí” se confunde com a história da ocupação da região amazônica, 

pautada por muitos conflitos, erros e acertos. José Júlio de Andrade foi o primeiro proprietário 

do local. Nos anos 60 o bilionário norte-americano Daniel Ludwig adquiriu a área do governo 

militar e investiu milhões de dólares para implantar a Jarí Celulose e um imenso projeto de 

ocupação e produção econômica que jamais se realizou completamente. 
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A empresa enfrentou uma série de dificuldades operacionais e políticas, teve suas operações 

paralisadas algumas vezes, principalmente após a nacionalização do empreendimento, na 

década de 80, e acumulou uma dívida com instituições financeiras que se avolumou, porque 

em novembro de 1996, a companhia interrompeu seu pagamento. 

 

Entretanto, no primeiro trimestre de 2000, foi fechado, entre o Grupo Orsa e os credores da 

dívida, um acordo de renegociação, subordinando a amortização mínima de 27% de seu valor 

à geração de caixa presumida da empresa para os próximos 11 anos. Como garantia da 

operação foi concedida fiança pela controladora e seu sócio majoritário no valor de US$ 112 

milhões, com juros de 8% ao ano.  

 

Em decorrência deste contrato, foram encerrados os processos judiciais de cobrança e houve a 

adesão da maioria dos credores, com alongamento de 99,49% do passivo total. Em 31 de 

dezembro de 2005, o endividamento financeiro consolidado foi de R$ 1.308,7 milhões (em 

2004 – R$ 1.384,3 milhões) e o saldo devedor era de US$ 104 milhões (em 2004 – US$ 99 

milhões). Embora tenha obtido lucratividade operacional nos últimos exercícios, seu resultado 

é impactado de forma relevante pelos encargos financeiros e variações cambiais decorrentes 

do endividamento.  

 

A empresa vem procurando atender às condições dessa novação, com o cumprimento de um 

pagamento mínimo. Os recursos disponíveis vêm sendo aplicados na operação para estabilizar 

e dar maior eficiência à produção, gerar economia de escala, reduzir custos operacionais e 

ampliar a área plantada. No entanto, a empresa acumula prejuízos, com um passivo a 

descoberto (patrimônio líquido negativo) de R$ 475.643 mil em 31 de dezembro de 2005 (em 

2004 – R$ 508.272 mil). 

 

Atualmente, a celulose é produzida à base de eucaliptos provenientes de uma área plantada de 

56 mil hectares. Em 2005, foram 12.400 hectares de plantios feitos em novas áreas - 11% 

acima do planejado. No ano anterior, foram plantados 7.800 hectares. 

 

Em 2005, a produção da empresa chegou a 364 mil toneladas, 2% superior à de 2004. As 

vendas do exercício foram de 356 mil toneladas. E o índice de qualidade chegou a 95%, 

contra 91% do ano anterior, percentuais aferidos de acordo com parâmetros internacionais, 

como: alvura, níveis de contaminação e resistência da celulose. 
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Houve investimentos de US$ 15 milhões na fábrica que permitiram a aquisição e a 

recuperação de máquinas e equipamentos. Entre eles foi concluído o emissário de efluentes, 

com um custo de US$ 770 mil, em substituição ao sistema anterior. Ele diminui o impacto 

ambiental na região, pois propicia melhor difusão dos efluentes no Rio Jarí, eliminação de 

pontos de formação de espuma e monitoramento de vazão e temperatura dos efluentes. 

Também foi implantado em 2005 o sistema de picagem de ponteiras de eucalipto no campo. 

As ponteiras picadas são transformadas em biomassa e utilizadas para a geração de energia. 

Entretanto, o principal investimento do período foi feito na implantação do novo viveiro 

florestal da Jarí Celulose, um dos mais modernos centros de produção de mudas do Brasil, 

fruto de investimentos de US$ 3 milhões e com capacidade para produzir 14,4 milhões de 

mudas por ano.  

 

A certificação FSC5 (Forest Stewardship Council) é outro importante ativo da Jarí Celulose. 

Ter 100% de sua plantação certificada é um diferencial, já que a maioria das vendas da 

empresa é direcionada para mercados exigentes, como o europeu. A celulose certificada pelo 

FSC garante aos consumidores que o produto não oferece danos ao ecossistema. 

 

Os resultados financeiros da Jarí Celulose em 2005 receberam o impacto da variação cambial 

e das grandes variações de preços que ocorreram no setor em decorrência da oscilação do 

estoque mundial, de novas capacidades produtivas entrando no mercado e da produção 

mundial de papel. Houve um aumento do faturamento da companhia, que chegou a R$ 544 

milhões – um crescimento de 22% em relação a 2004. Isso foi resultado também do volume 

de investimentos realizados desde que o Grupo Orsa adquiriu a Jarí, em 2000 (R$ 480 

milhões). 

 

O resultado consolidado da Jarí em 2005 apresentou lucro de R$ 8 milhões contra R$ 4 

milhões do ano anterior. Esse resultado foi afetado principalmente pelas receitas financeiras 

líquidas de R$ 47,8 milhões (em 2004 houve despesas financeiras líquidas de R$ 41,7 

milhões), como conseqüência da volatilidade do câmbio. 

 

 

                                                 
5 www.fsc.org – site do Conselho de Manejo Florestal, organização internacional responsável por definir padrões 
de manejo florestal baseados no equilíbrio dos aspectos econômico, social e ambiental. 

 

http://www.fsc.org/
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8.2.3 Fundação Orsa, o braço social em transformação 

A Fundação Orsa é o braço social do Grupo desde 1994 e ao chegar ao Vale do Jarí, no ano 

2000, transplantou de São Paulo sua forma de trabalho através de unidades de atendimento 

direto a crianças e adolescentes nas áreas urbanas de Monte Dourado (PA), Laranjal do Jarí 

(AP) e Vitória do Jarí (AP), ação corroborada por um diagnóstico realizado pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora6 em 2001. Nos anos seguintes, ela implantou uma unidade de 

atendimento também na sede do município de Almeirim (PA) e percebeu a importância da 

construção de diálogo com os poderes públicos locais para a consecução de seus objetivos.  

 

Em 6 anos de atuação no Vale do Jarí, a Fundação Orsa promoveu, aproximadamente, 2 

milhões de atendimentos a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de risco 

pessoal e social. Desde sua criação até 2005, a Fundação Orsa destinou mais de R$ 113 

milhões aos seus projetos sociais em todo o Brasil. 

 

Ampliando seu foco de atuação no vale do Jarí, em 2006, a Fundação iniciou a implantação 

de projetos agrícolas na zona rural e a inclusão deste público nas atividades das equipes de 

Saúde e Educação Ambiental. Esta transformação veio atender aos anseios locais e a uma 

demanda reprimida e latente, evidenciada pelo Diagnóstico Socioambiental do Vale do Jarí7, 

cujos principais aspectos são apresentados na seção 8.2.5.  

 

Segundo os levantamentos feitos pela área de Relações Institucionais da Jarí Celulose, que 

deram base ao Diagnóstico, existem 98 comunidades rurais, o que representa mais de 3000 

famílias ou quase 14500 pessoas vivendo na área de influência do Grupo Orsa. No Anexo 1 

há gráficos e uma tabela que apontam a denominação, o número de famílias, a população e o 

tempo estimado de existência de cada comunidade, além de ressaltarem suas principais 

características. De maneira geral, é possível afirmar que, neste conjunto, há pessoas que 

pertencem a comunidades tradicionais e sempre viveram na região e outras que chegaram 

recentemente em busca de oportunidades de trabalho nos empreendimentos agroindustriais 

locais.  

 

                                                 
6 Pesquisa sobre a situação econômica e social e as potencialidades que poderiam ser desenvolvidas para 
beneficiar crianças e jovens no município de Laranjal do Jarí, Amazônia, Brasil. 
7 Estudo realizado pelos centros de estudos CEATS-USP e POEMA-UFPA no final de 2005 nas comunidades 
rurais dos 3 municípios do vale do Jarí. 
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Ainda em 2006 foi criada também a Incubadora de Eco-Negócios Solidários e Sustentáveis do 

Vale do Jarí, fruto de uma parceria da Fundação com o SEBRAE-AP (Serviço de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa do Amapá) e a GTZ (Agência de Cooperação Técnica Alemã), 

com o intuito de fortalecer as associações e cooperativas locais em termos de organização, 

gestão, acesso ao mercado e a novas tecnologias. A semente deste projeto já existia desde 

2004 na Fundação, mas só foi implantada após a obtenção de recursos externos.  

 

 

8.2.4 Os desafios da Orsa Florestal e o manejo sustentável 

A Orsa Florestal S/A é a empresa responsável pelo manejo florestal sustentável certificado 

com espécies nativas da região amazônica, utilizando o sistema de “colheita de baixo 

impacto”, que tem como característica principal o planejamento detalhado das atividades de 

colheita florestal, visando à execução da derrubada e arraste das toras até os pátios de madeira 

com a máxima eficiência e segurança e com o menor impacto ambiental possível. 

 

A área total do projeto certificada pelo FSC é de 545.335 ha. Para fins de planejamento 

operacional, a área foi dividida em 6 grandes Unidades de Manejo (UMs), as quais são 

compostas por Unidades de Produção Anuais (UPAs) que representam as áreas de floresta a 

serem manejadas a cada ano pelos próximos trinta anos. O ciclo de 30 anos de colheita foi 

definido pela legislação com base em pesquisas silviculturais realizadas na região Amazônica. 

Desta forma, teoricamente, se assegura a perpetuação da cobertura florestal e do ecossistema 

local. 

 

O monitoramento das áreas manejadas é realizado sistematicamente pela equipe da Orsa 

Florestal e também por pesquisadores de universidades e centros de pesquisa do Brasil e do 

exterior, avaliando através de inventários florestais periódicos e de outras ferramentas, a 

necessidade de replantios e recuperações de clareiras ocorridas com a colheita. Acompanha-

se, também, o crescimento das diferentes espécies em regeneração para balizar as futuras 

safras. O monitoramento geral das atividades, bem como o desempenho ambiental, 

econômico e social do manejo florestal, também é realizado pelas auditorias externas e 

independentes do FSC. 
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Cerca de 90% da produção da Orsa Florestal é vendida para o exterior. O principal destino 

dos produtos é a Holanda, seguida pela Alemanha. Ainda assim, a empresa aumentou o 

número de países em sua carteira de clientes, de 3 para 8, ingressando em países como Suíça, 

Dinamarca e Estados Unidos. O volume exportado em 2005 foi de 3.617 metros cúbicos. 

  

O faturamento alcançou US$ 160 milhões, valor 2% acima do orçado para o ano e 13% maior 

do que o obtido em 2004. No exercício de 2005, foram investidos R$ 700 mil na aquisição de 

máquinas e equipamentos na serraria para consolidar o processo de trabalho em três turnos, 

visando a produção de 1.100 metros cúbicos por mês e a conseqüente otimização dos 

equipamentos. 

 

O aprimoramento do sistema de gestão das atividades industriais e florestais, aliado a um 

rigoroso controle de custos e à chegada de novos equipamentos para a serraria foram 

determinantes para a estabilidade do processo de produção. Como resultado adicional, o 

índice de aproveitamento de madeira passou de 15% para 20%, rendimento considerado bom 

para uma empresa exportadora certificada.  

 

 

8.2.5 Diagnóstico Socioambiental do Vale do Jarí 

A atuação do Grupo Orsa nas comunidades rurais se intensificou como conseqüência do 

Diagnóstico Socioambiental do Vale do Jarí realizado no final de 2005 pelo CEATS (Centro 

de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor), vinculado à FIA 

(Fundação Instituto de Administração) e à USP (Universidade de São Paulo) e pelo POEMA 

(Programa Pobreza e Meio Ambiente), vinculado à UFPA (Universidade Federal do Pará). Os 

objetivos desta atividade foram conhecer a realidade local e identificar necessidades e 

potencialidades para a geração de empreendimentos sociais sustentáveis econômica, social e 

ambientalmente; traçar cenários identificando aspectos propícios ao empreendedorismo 

social; e subsidiar soluções para as questões fundiárias, um dos principais agravantes dos 

problemas de desenvolvimento da região. 

 

Esta seção apresenta algumas das principais informações e análises oriundas do Diagnóstico 

Socioambiental do Vale do Jarí (GRUPO ORSA, 2006), as quais permitem contextualizar a 

aliança estudada. 
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8.2.5.1 O Vale do Jarí 

O vale do Jarí é a região que fica entre os estados do Pará e Amapá, no extremo norte do 

Brasil. É composto por três municípios: Almeirim (PA), Laranjal do Jarí (AP) e Vitória do 

Jarí (AP) com uma população de aproximadamente 100.000 habitantes. O extrativismo de 

castanha-do-brasil é tradicional e ainda movimenta a economia local e envolve muitas 

pessoas, especialmente no seu período de safra – de fevereiro a julho. A tradição se manteve 

também nas arcaicas formas de coleta, armazenamento e transporte da castanha e nas relações 

de trabalho pouco diferentes das que ocorriam no século XIX, culminando na perda, para a 

Bolívia, do posto de maior exportador do produto: um reflexo dos insuficientes investimentos 

em tecnologia.  

 

Atualmente, a região exporta celulose, madeira e caulim, provenientes das indústrias que se 

instalaram no local há quase 30 anos, e importa produtos básicos de consumo como alimentos 

e vestuário. A agricultura é basicamente familiar, pouco desenvolvida, com acesso precário à 

assistência técnica e uma produtividade baixíssima. O setor de serviços não está em melhor 

situação: além da falta de visão empreendedora, a mão-de-obra é pouco qualificada e o 

atendimento é de baixa qualidade. 

 

Os municípios de Almeirim e Laranjal do Jarí possuem grandes áreas definidas pelo poder 

público como unidades de conservação, são elas: a Estação Ecológica do Jarí (ESEC-Jari), a 

Floresta Estadual do Paru (Flota do Paru), a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 

Iratapuru (RDS do Iratapuru) e a Reserva Extrativista do Cajari (Resex do Cajari). Há também 

dois parques nacionais: Tumucumaque e Montanhas do Tumucumaque. Ainda assim, os 

índices locais de desmatamento da floresta se mantêm elevados, uma vez que estas unidades 

não possuem fiscalização constante e sequer um plano de manejo elaborado. 

 

O foco desta pesquisa recai nesta região por ela concentrar duas experiências relevantes de 

relações entre empresas e comunidades, fornecendo subsídios que podem contribuir para a 

elaboração das análises e o alcance dos objetivos propostos. 
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8.2.5.2 IDH dos municípios do vale do Jarí 

Na tabela 1 observam-se os IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) dos três 

municípios do vale do Jarí e no período de 1991 e 20008 e para efeitos de comparação, os 

respectivos IDH dos estados do Pará e Amapá e do Brasil. 

 

Localidade IDH-M 
1991 

IDH-M 
2000 

IDH-M 
Renda 
1991 

IDH-M 
Renda 
2000 

IDH-M 
Longev. 

1991 

IDH-M 
Longev. 

2000 

IDH-M 
Educação 

1991 

IDH-M 
Educação 

2000 
Brasil 0,696 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
Amapá 0,691 0,753 0,649 0,666 0,667 0,711 0,756 0,881 
Pará 0,650 0,723 0,599 0,629 0,640 0,725 0,710 0,815 
Almeirim 0,662 0,745 0,610 0,695 0,693 0,733 0,682 0,807 
Laranjal Jarí 0,635 0,732 0,624 0,617 0,651 0,728 0,630 0,852 
Vitória Jarí 0,551 0,659 0,529 0,566 0,570 0,603 0,555 0,808 

Tabela 1 – Índices de Desenvolvimento Humano 
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano PNUD, 2000 

 
O IDH-M de Almeirim pode ser considerado particularmente importante, pois o município 

não só teve boa evolução na década de 1990, como também se destacou, mantendo índices 

mais elevados que os do próprio estado do Pará. Vitória do Jarí, por outro lado, apresenta IDH 

significativamente mais baixo que o Amapá e as demais localidades estudadas. Laranjal do 

Jarí, embora apresente índices próximos aos observados no estado do Amapá, teve 

significativa queda no sub-índice renda durante a década de 1990.  

 
8.2.5.3 Almeirim 

O município de Almeirim, localizado no estado do Pará, apresentou a maior taxa de 

crescimento da renda per capita dentre os três municípios no período: 67%, contra um 

aumento de 24% em Vitória do Jarí e uma queda de 4% em Laranjal do Jarí. A maior parte 

desta renda vinha sendo obtida pelos rendimentos do trabalho (69,55%). Porém, o município 

apresenta alto percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de indigência9, 32,22%, 

refletindo a situação de pobreza do estado do Pará, com 27,09% de indivíduos nessa condição, 

o que representa o dobro do percentual que caracteriza o Brasil (16,32%). Aparentemente, 

esse dado resulta de um processo de concentração de renda no município demonstrado por um 

                                                 
8 Atualização mais recente dos índices, que são calculados pelo PNUD a partir dos microdados dos censos do 
IBGE. 
9 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$ 37,75, equivalente a 1/4 do salário 
mínimo vigente em agosto de 2000. 
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altíssimo índice GINI (0,72), 10% maior que os índices do estado do Pará e do Brasil, que 

reflete as diferenças sócio-econômicas existentes entre o distrito de Monte Dourado, onde se 

localizam as empresas do Grupo Orsa e a sede do município. 

 

Essas precárias condições de sobrevivência parecem ter como reflexo uma significativa 

presença do trabalho infantil no município: 6,27% das crianças entre 10 e 14 anos trabalham, 

valor inferior ao encontrado no estado do Pará (8,97%) e próximo ao que caracteriza o país 

(6%), mas 78% maior que o observado em Laranjal do Jarí e quase 4 vezes o percentual 

observado em Vitória do Jarí. 

 

A contribuição das crianças nas atividades produtivas e de subsistência das famílias está 

associada ao abandono da escola e ao atraso na educação formal. Almeirim tem 10,35% de 

crianças fora da escola, valor próximo ao existente no estado do Pará (9,92%), mas quase o 

dobro do percentual que caracteriza o Brasil (5,48%) e cerca de 60% maior que o observado 

nos municípios situados no Amapá. Como resultado, enquanto o país tinha apenas 6% de 

crianças analfabetas, neste município havia 31,81% das crianças nessa condição. Essa 

exclusão se reflete nos baixos percentuais de adolescentes que freqüentam o ensino médio no 

município (15,01%) e de adultos que chegaram ao ensino superior (0,60%). Embora esses 

percentuais sejam maiores que os observados em Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, são 

significativamente menores que os índices brasileiros (34,53% para ensino médio e 8,66% 

para ensino superior). 

 

Em termos de infra-estrutura básica, Almeirim apresenta o menor percentual de domicílios 

com energia elétrica, se comparado com os dois outros municípios: 78,15% contra 95,65% e 

83,59% de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, respectivamente. Por outro lado, apresenta os 

maiores percentuais de domicílios com água encanada e com banheiro/água encanada 

(54,33% e 45,98%, respectivamente), em relação ao estado do Pará e aos outros dois 

municípios do Amapá, mas esses percentuais eram cerca de 65% inferiores aos que 

caracterizavam o Brasil (80,75% e 76,97%, respectivamente). Como conseqüência verificou-

se um significativo índice de mortalidade infantil, que permanecia ao redor de 31 crianças por 

mil nascidas vivas. Em 2002, 81,3% dos óbitos de crianças menores de 1 ano estavam 

relacionados a algumas afecções originadas no período perinatal10, o que sugeria a 

                                                 
10 Fonte: Datasus – www.saude.gov.br – indicadores municipais de saúde

 

http://www.saude.gov.br/
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necessidade de melhorias na estrutura de saneamento básico, bem como a priorização de 

trabalhos de conscientização e educação para gestantes, principalmente as adolescentes, já que 

cerca de 34% dos nascimentos ocorriam em mães de 10 a 19 anos de idade11. 

 

 

8.2.5.4 Laranjal do Jarí 

Este município foi o único dos três do Vale do Jarí que apresentou queda na renda média per 

capita durante o período compreendido entre 1991 e 2000, fato que pode ser agravado pelo 

baixo percentual de renda proveniente de transferências governamentais, tais como 

aposentadorias e programas de renda mínima e Bolsa Escola. Enquanto o Estado do Amapá se 

caracteriza por 8,79% da renda proveniente dessas fontes, e o país por 14,66%, Laranjal do 

Jarí tem apenas 7,27% de sua renda proveniente de transferências governamentais. 

 

Por outro lado, com índice GINI de 0,59, apresenta melhor distribuição de renda do que a dos 

municípios de Almeirim e Vitória do Jarí e a dos estados do Pará e do Amapá, superando 

também o índice brasileiro, que é 0,65. Embora apresente significativo percentual de pessoas 

que vivem abaixo da linha de indigência (21,09%), semelhante ao do estado do Amapá 

(21,56%), esse índice é inferior aos dos demais municípios estudados, cujos percentuais giram 

em torno de 32%. 

 

As condições de infra-estrutura demonstraram que há bom acesso à energia elétrica no 

município, 95,65% dos domicílios, percentual semelhante aos patamares do estado (95,35%) e 

superior ao do país (93,48%). Entretanto, apenas 32,79% das pessoas têm água encanada em 

suas casas, quase metade do percentual que caracteriza o estado do Amapá e duas vezes e 

meia inferior ao percentual brasileiro. 

 

Na área de educação, destaca-se o baixo número de adolescentes de 15 a 17 anos que estão 

freqüentando o ensino médio no município (9,11%) quando comparado aos percentuais 

observados nos municípios de Vitória do Jarí, Almeirim, e do país. Esses dados parecem 

indicar que, a partir desta faixa etária, as pessoas estão se lançando à procura de trabalho de 

modo a reverter a tendência de aumento de pobreza. Em relação ao ensino fundamental, 

quando comparado aos demais municípios e estados estudados e ao país, o município 

                                                 
11 Fonte: Datasus – www.saude.gov.br – indicadores municipais de saúde

 

http://www.saude.gov.br/
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apresenta os mais baixos índices de crianças de 7 a 14 anos fora da escola e os mais altos 

índices de crianças de 7 a 14 anos que estão freqüentando o ensino fundamental. Dessa forma, 

parece estar em curso um processo no qual as crianças freqüentam a escola até os 14 anos, 

mas encontram barreiras para a continuidade a partir dos 15 anos de idade, comprometendo 

sua formação integral.  

 

 

8.2.5.5 Vitória do Jarí 

Vitória do Jarí é o município de menor renda média per capita dentre os três estudados (R$ 

115,85 em 2000), além de apresentar o menor percentual da renda proveniente de rendimentos 

do trabalho, 59,17%, que é cerca de 16% inferior aos percentuais observados nos demais 

municípios e estados estudados e no Brasil. Esta defasagem sinaliza a existência de baixa 

atividade econômica na localidade e não parece estar sendo acompanhada por um equivalente 

aumento no percentual da renda proveniente de transferências governamentais, que é de 

apenas 7,29% da renda total. Embora a desigualdade na distribuição de renda seja elevada 

(GINI de 0,62), ela ainda era inferior àquela observada no estado do Amapá e no Brasil (GINI 

de 0,64 e 0,65 respectivamente). Nesse contexto, 32,88% da população de Vitória do Jarí 

vivem abaixo da linha de indigência. 

 

60% dos domicílios não têm água encanada e apenas 3,74% das casas têm banheiro. No 

estado do Amapá, 61,86% das pessoas têm acesso à água encanada e 45,24% têm banheiro 

em suas casas, percentuais bem inferiores àqueles observados no país: 80,75% e 76,97%, 

respectivamente. Entre outros fatores, a falta de acesso a saneamento básico parece interferir 

na saúde de crianças: há alta incidência de mortalidade infantil em crianças de até 1 ano de 

idade, ocorrendo em 54,91% dos casos, contra 43,72% e 30,57% observados no estado do 

Amapá e no Brasil. Afecções originadas no período perinatal, que ocorrem em 83% dos 

casos12, podem ser fatores explicativos dos índices de mortalidade infantil presentes no 

município. A mortalidade de crianças com até 5 anos de idade também é bastante elevado, 

62,91%, o que representa patamares quase 50% superiores aos observados nos demais 

municípios e estados estudados, assim como no país. Adicionalmente, notou-se uma maior 

incidência de nascimentos vivos a partir de mães de 10 a 19 anos (38,9% em 2002). 

 

                                                 
12 Fonte: Datasus – www.saude.gov.br – indicadores municipais de saúde

 

http://www.saude.gov.br/
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Em relação à educação, 20,46% das crianças daquela localidade são analfabetas, índice muito 

superior aos observados no estado (3,78%) e no país (6%). Apenas 75,31% das crianças entre 

7 e 14 anos freqüentavam o ensino fundamental em 2000, valor 17% inferior ao observado em 

Laranjal do Jarí, no estado do Amapá e no Brasil. No entanto, apenas 1,64% das crianças de 

10 a 14 anos trabalhavam no município, o que sugeria que a incidência de trabalho infantil 

não estava exercendo influência significativa na saída das crianças desta faixa etária da 

escola.  

 

É importante ressaltar que o foco principal destes dados recaiu sobre as áreas urbanas, uma 

vez que especificamente para as zonas rurais não existia a mesma riqueza de dados 

provenientes de fontes oficiais, ainda que a observação apontasse para condições ainda mais 

adversas. 

 

 

8.2.5.6 Outras informações relevantes do Diagnóstico 

Os participantes da pesquisa não demonstraram ter clareza acerca da preservação ambiental. 

Habituados a viver no interior da floresta, dedicando-se a cultivar roçados, à pesca artesanal e 

à extração de recursos nativos, eles declararam, em sua maioria, não constatar indícios de 

devastação ambiental. Todavia, enquanto 84% dos respondentes indicaram pouca ou nenhuma 

influência de madeireiros ilegais, nas comunidades próximas da sede do município de 

Almeirim havia uma recente pressão desses exploradores e sua presença tendia a ser 

crescente.  

 

Os respondentes também demonstraram não ter informações precisas acerca das 

características do solo, do tamanho das propriedades e das condições formais de posse dessas 

terras, configurando um quadro de ignorância e desinformação propicia aos conflitos 

fundiários. 

 

Estas tendências indicavam a carência desta população em acessar informações precisas e 

sistemáticas acerca do meio ambiente em que estavam inseridas e do qual dependiam para sua 

sobrevivência. Podiam-se atribuir as respostas às dificuldades de percepção, à falta de 

capacidade de elaborar estimativas quantitativas e qualitativas, ou mesmo, à inibição dos 

respondentes em explicitar os problemas vivenciados em suas comunidades. Os moradores 
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das comunidades tinham necessidade de esclarecimentos, orientação e assistência para 

ampliarem a consciência ambiental coletiva, uma vez que, embora 15% das comunidades 

classificassem os solos em que trabalham como pouco produtivos, os debates indicaram que 

os trabalhadores tinham dificuldades para aferir a fertilidade do solo e desconheciam técnicas 

e procedimentos de manejo que permitissem uma exploração mais produtiva e menos 

agressiva.  

 

Ambos os problemas eram indicativos de que a dinâmica social e econômica das comunidades 

vinha produzindo mudanças ecológicas que alteravam o equilíbrio do relacionamento homem-

natureza. Entretanto, essas populações não tinham clareza sobre quais são as relações de causa 

e efeito e, principalmente, não conseguiam elaborar proposições de prevenção ou erradicação 

dessas situações problemáticas. Manifestavam, porém, expectativa de apoio material e 

assistência técnica, ainda que não soubessem quais órgãos governamentais poderiam canalizar 

este auxílio. 

 

Os roçados tradicionais constituem a mais freqüente fonte de trabalho e renda para a 

agricultura familiar da região. A farinha de mandioca é o principal produto, tanto em termos 

de volume como em ingressos monetários ocasionais. Ela é a fonte mais acessível para a 

alimentação familiar e a criação de pequenos animais. Os alimentos produzidos neste sistema 

são importantes para a subsistência, embora apresentem resultados financeiros negativos, 

além da tendência de aumentar a degradação dos recursos naturais, através de “queimadas” de 

áreas florestais e procedimentos não sustentáveis de manejo do solo.  

 

O extrativismo vegetal, ponto forte das atividades econômicas locais, envolve grandes, 

médios e pequenos exploradores. Os primeiros atuam fundamentalmente na exploração 

madeireira. E como a Orsa Florestal é a única empresa na região certificada pelo FSC para 

essa finalidade, deduz-se que as outras serrarias empregam métodos inadequados e, ou 

mesmo, ilegais. Os pequenos e médios produtores também participam deste processo como 

mão-de-obra para extração da matéria-prima. 

 

Além da madeira, há o extrativismo de açaí e castanha-do-brasil. O açaí em frutos é obtido 

nos açaizais nativos, com práticas rudimentares de manejo e resultados financeiros razoáveis. 

Porém, muitos produtores ao roçarem a área para melhorar a insolação do açaizal, eliminam 

outras espécies vegetais, essenciais para outras finalidades como andiroba e copaíba. Nas 
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áreas de terra firme há açaizais nativos próximos aos cursos d’água, mas eles são pouco 

explorados por falta de conhecimento das práticas ribeirinhas e caboclas de manejo, uma vez 

que nessas áreas há muitos moradores provenientes de outras regiões do país. A extração da 

castanha-do-brasil, a mais antiga exploração em escala comercial da região, envolve muitas 

pessoas no primeiro semestre de cada ano, movimentando a economia local de forma 

significativa.  

 

Quanto às condições de trabalho, os principais problemas se referem à falta de financiamento 

para a produção e logística de escoamento; de infra-estrutura, principalmente energia elétrica 

e saneamento básico; de capacitação em técnicas agrícolas e mercadológicas e de serviços de 

extensão rural. As dificuldades para o transporte da produção e a carência de estradas em 

condições de tráfego tornam os produtores locais dependentes de intermediários e 

atravessadores, restringindo seu acesso a novos mercados.  

 

Os trabalhadores rurais têm consciência das limitações de ganho e de crescimento das 

atividades produtivas às quais se dedicam há gerações, além dos prejuízos ambientais da 

prática dos roçados tradicionais, e se mostram dispostos a adotar novas práticas e iniciar 

empreendimentos inovadores, desde que recebam apoio para superar as condições limitantes. 

 

Em termos de organização social, percebe-se que existem fragilidades na maioria das 

comunidades. Algumas causas detectadas são as práticas político-partidárias “coronelistas”, as 

omissões do poder público em todos os níveis e experiências associativas fracassadas 

vivenciadas no passado. Estes problemas geraram na população, ao longo do tempo, 

desencanto e desconfiança em relação às instituições e às entidades atuantes na região, baixa 

auto-estima coletiva e um individualismo predominante, cristalizando-se na desmobilização 

social.  

 

A população tem ressentimentos em relação a Jarí Celulose, em função do histórico 

distanciamento da empresa em relação à sociedade local, gerando conflitos que 

permaneceram sem solução. Esta situação contamina a imagem do Grupo Orsa na zona rural, 

uma vez que as ações sociais realizadas nos últimos 6 anos pela Fundação Orsa se 

concentraram nas áreas urbanas. 
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Os projetos comunitários são escassos indicando que a presença em reuniões e a existência de 

associações de moradores não estão resultando em fortalecimento comunitário. Fato reforçado 

pela inexistência de políticas públicas que fomentem a participação social local. 

 

Apontou-se ainda que as lideranças são fragmentadas, convivem com conflitos de interesses e 

não conseguem estimular a integração social. Há desconfiança em relação aos líderes locais, 

políticos, empresas e descrédito em relação à capacidade de organização comunitária e à 

viabilidade de projetos coletivos. Isso se reflete em poucas referências às conquistas oriundas 

da mobilização social, indicando que os eventuais resultados obtidos no passado não 

estimularam a integração em torno de ações coletivas organizadas, nem mesmo para a venda 

de seus produtos. 

 

O poder público é alvo de unânime descrédito dos moradores. A maioria, no entanto, não é 

suficientemente informada sobre gestão pública e desconhece a existência de órgãos de 

participação popular, como os conselhos de direitos. Não há expectativas de participação 

social e política representativa da vontade popular, nem de atendimento das necessidades 

coletivas pelos órgãos públicos. 

 

A carência de oportunidades educacionais e de trabalho para adolescentes também justifica a 

ausência da juventude nas comunidades, pois muitos jovens deixam a zona rural em busca de 

melhores condições de obtenção de renda nas cidades. Isso se torna um impedimento para que 

a maioria deles conclua seus estudos, alimentando um perverso círculo vicioso que faz com 

que os jovens entrem muito cedo no mercado de trabalho informal, constituam família e 

percam qualquer chance de ampliar sua mobilidade social e econômica.  

 

Outro dado importante se refere ao trabalho infantil, uma vez que em 66% das comunidades 

participantes do Diagnóstico, os respondentes declararam que todos os integrantes da família, 

inclusive as crianças, são ocupados com o trabalho na agricultura, pesca e extrativismo. Isto 

levanta a hipótese de que há emprego da mão-de-obra infantil, seja por necessidade de sua 

força de trabalho, seja por hábitos culturais, tornando ainda mais freqüente o abandono da 

escola. 

 

Na área da Saúde a oferta de equipamentos públicos é ainda menos eficiente, pois 81% dos 

respondentes declaram não contar com postos de atendimento nas comunidades. Em 
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Almeirim, se percebeu pouca visibilidade e baixa eficácia do serviço de Agentes 

Comunitários de Saúde, provavelmente, porque eles não contam com adequadas condições de 

trabalho e com a confiança da comunidade. Há um elevado índice de gravidez precoce, que é 

aceito pelos padrões culturais locais, mas reforça a dependência e submissão da mulher, além 

de perpetuar a situação de pobreza nas novas gerações. 

 

A maioria da população tem sua documentação regularizada o que permite que percentuais 

relativamente elevados tenham acesso a outras fontes de renda: 59% de aposentadoria, 44% 

de Bolsa Escola e 38% de Bolsa Família. Entretanto, observou-se que as pessoas não detêm 

informações sobre os critérios e as formas de obtenção desses benefícios, confirmando a 

carência de orientação e a dificuldade de acesso ao poder público. As quais vêm gerando 

distorções na execução desses programas e no atendimento das necessidades dessa população. 

 

O referencial teórico é assertivo no que concerne à necessidade de organização, mobilização e 

fortalecimento comunitário, como pré-requisito essencial à elaboração e implementação de 

um plano de desenvolvimento local. A situação encontrada nos municípios do vale do Jarí 

reforça estes pressupostos teóricos ao identificar que a ausência de participação ativa dos 

diversos atores sociais constitui um dos mais fortes restritores ao desenvolvimento da região. 

 

8.2.6 As alianças estratégicas com comunidades propostas pelo Grupo Orsa 

O Diagnóstico Socioambiental do Vale do Jarí reforçou a percepção de que o Grupo Orsa 

deveria focar em suas ações sociais, não apenas a criança em situação de risco pessoal e 

social, localizada prioritariamente nas áreas urbanas. Ele precisava voltar seu olhar para as 

comunidades rurais, suas necessidades e potencialidades, principalmente no que concerne aos 

projetos de geração de renda e ao fortalecimento das cadeias produtivas. E isso não deveria 

ser feito por mera filantropia, mas visando alcançar resultados que beneficiariam também às 

atividades operacionais de plantio de eucalipto e de manejo florestal sustentável da empresa.  

 

As comunidades antigas e recentes estão inseridas em toda a área pertencente ao Grupo Orsa e 

realizam suas atividades de subsistência nestes locais. Assim, tê-las como aliadas pode 

facilitar a proteção da área contra invasores e madeireiros ilegais. Por outro lado, a existência 

dessas comunidades implica em controversas questões fundiárias, as quais, pela sua 

complexidade, envolvem órgãos governamentais como o ITERPA (Instituto de Terras do 
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Pará) e o TERRAP (Instituto de Terras do Amapá), órgãos equivalentes ao INCRA nesses 

estados. 

 

A resolução das questões fundiárias da empresa, além de negociações jurídicas, aponta para a 

necessidade de criação de projetos voltados ao desenvolvimento local visando à 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. Assim, atuar em parceria com as 

comunidades é uma estratégia fundamental para o fortalecimento dos negócios do Grupo Orsa 

na região do Jarí. 

 

A criação de parcerias entre o Grupo Orsa e as comunidades rurais e organizações 

comunitárias pode ser considerado um avanço na sua política de relacionamento, que se 

caracterizava anteriormente por uma pouco eficaz relação de boa vizinhança, baseada em 

ações pontuais, individualizadas e pouco abrangentes. 

 

Diante deste contexto e das conclusões apontadas pelo Diagnóstico Socioambiental, o Grupo 

incorporou em seu discurso que seus projetos em parceria com as comunidades precisam 

assegurar sustentabilidade econômica e geração de renda através da garantia de mercado 

consumidor para a produção. Em paralelo, passou a afirmar também que a base para qualquer 

iniciativa de trabalho conjunto deve ser o fortalecimento da organização comunitária e do 

empreendedorismo dos atores sociais locais. Dessa forma, o Grupo aderiu às correntes que 

afirmam que é possível unir os conhecimentos empresariais e de atuação social que vêm 

sendo acumulados para gerar resultados que melhorem a qualidade de vida da comunidade. 

Esse discurso deu seus primeiros passos em 2006, com o início da implantação de quatro 

projetos conduzidos por técnicos da Fundação Orsa, Jarí Celulose e Orsa Florestal: 

 

1. Projeto Curauá 

2. Projeto Cadeia Produtiva da Mandioca 

3. Projeto Fomento Florestal de Eucalipto 

4. Projeto Manejo Florestal Comunitário 

 

Os três primeiros foram iniciados em 2006 e envolvem agricultores de diversas comunidades 

alocadas no entorno da empresa. Eles ainda estão em fase de implantação, exigindo intensa 

aprendizagem por parte dos técnicos do Grupo sobre como lidar com as comunidades e como 

promover confiança mútua entre os parceiros. O quarto projeto não é objeto de análise por 
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não ter sido implantado ate a época do trabalho de campo desta pesquisa. A seguir é feita uma 

breve descrição de cada um dos três que restaram e de seus objetivos. 

 

 

8.2.6.1 Projeto Curauá 

O Projeto Curauá, implantado como piloto em julho de 2006, tem como parceiros 15 

agricultores de 6 comunidades rurais do município de Almeirim (PA) no plantio, manutenção 

e produção de fibras a partir desta planta. Seu funcionamento se baseia em um ciclo de 6 anos, 

com produção de fibras a cada 6 meses após o primeiro ano. E tem um bom potencial para 

incrementar a geração de renda desses agricultores e para fortalecer o associativismo e o 

empreendedorismo na zona rural. 

 

O plantio do curauá é uma alternativa também para a fixação do homem no campo. É uma 

planta rústica que não exige solos com alta fertilidade, podendo ser implantada em áreas já 

alteradas. A produção já tem o mercado consumidor garantido e próximo ao vale do Jarí, em 

Santarém, a empresa Pematec-Triangel13 é parceira do projeto e tem demanda suficiente para 

comprar toda a fibra de curauá produzida pelos agricultores da região. 

 

A aliança é estabelecida entre a Fundação Orsa e os agricultores a partir de um processo de 

mobilização comunitária e palestras de esclarecimento sobre as etapas e o objetivo geral do 

projeto – estimular a geração de renda através do plantio e beneficiamento do curauá com 

base na agricultura familiar. A fundação se compromete a prover as mudas e a assistência 

técnica para o plantio e beneficiamento e o agricultor a preparar uma área para o plantio e a 

fazer a manutenção do cultivo. Estas responsabilidades, assim como outros direitos e deveres 

estão previstos em um contrato assinado entre as partes, que inclui também a prefeitura de 

Almeirim e a EMATER, apoiadoras da iniciativa. 

 

Este projeto tem em sua base a assistência técnica rural executada por uma equipe da 

Fundação Orsa. E prevê ainda a atuação conjunta com as equipes de Saúde, Educação 

Ambiental e a promoção dos direitos e cidadania na zona rural. 

 

 

                                                 
13 www.pematec.com.br 
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8.2.6.2 Projeto Cadeia Produtiva da Mandioca 

O Projeto Cadeia Produtiva da Mandioca visa ao aumento da produtividade desse cultivo e ao 

fortalecimento de sua cadeia produtiva no vale do Jarí, gerando trabalho e renda na zona rural 

a partir de um produto regionalmente adaptado.  

 

Os aliados e beneficiários do projeto, no primeiro ano, são 39 agricultores que participam do 

empreendimento através da produção de raiz de mandioca e de seu processamento utilizando 

técnicas repassadas pelos profissionais da Fundação Orsa, que fornece a assistência técnica e 

ramas com produtividade já testada em suas áreas de experimento.  

 

Este projeto funciona a partir da melhoria da produtividade da mandioca, que, atualmente está 

na faixa de 9 a 12 toneladas por hectare, propiciando a agregação de valor ao produto e 

viabilizando o abastecimento de farinha para o mercado local, que ainda não é auto-suficiente. 

Além da geração de renda para o pequeno agricultor, o projeto visa aumentar seus 

conhecimentos sobre o cultivo e a melhoria da qualidade e higiene da farinha produzida, uma 

vez que, ao contrário do curauá, esta é uma cultura executada, ainda que de forma arcaica, por 

quase todos os agricultores da região. Um desafio é a mudança de cultura, ou seja, fazer os 

agricultores abandonarem as formas de cultivo arraigadas e pouco eficientes. 

 

Da mesma forma que o anterior, este projeto se inicia com a mobilização comunitária e a 

identificação de agricultores interessados em participar. Após os esclarecimentos gerais, 

ambas as partes assinam um termo de compromisso com seus papéis e responsabilidades e se 

iniciam as atividades de assistência técnica rural executada pela equipe do projeto em atuação 

conjunta com o pessoal da Saúde e Educação Ambiental da Fundação Orsa. 

 

 

8.2.6.3 Projeto Fomento Florestal de Eucalipto 

O projeto fomento florestal de eucalipto no vale do Jarí iniciou suas atividades em 2006. O 

primeiro passo para o estabelecimento de alianças com os agricultores foi a elaboração de 

uma proposta de trabalho em parceria na qual se descreviam os papéis da empresa e dos 

agricultores, e que foi apresentada e discutida em reuniões comunitárias. Após o 

esclarecimento das dúvidas, iniciou-se o cadastramento dos agricultores interessados no 
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projeto, as visitas para avaliação das áreas e o preparo de 17 delas para o início do plantio em 

2007.  

 

A aliança funciona da seguinte forma: o agricultor entra com a área de plantio e recebe 

orientação e acompanhamento pelos técnicos do Fomento Florestal da Jarí Celulose para 

todas as atividades a serem realizadas como, preparo da área, plantio, tratos culturais e 

manutenção. A empresa também fornece mudas e insumos financiados em um sistema de 

compra futura da madeira. 

 

Os objetivos do projeto prevêem benefícios para a empresa, os agricultores, as comunidades e 

o meio ambiente: 

 

• Para a empresa: aumento da sua base florestal a custos reduzidos, visto que as 

atividades, desde o preparo da área até a manutenção do plantio, são conduzidas pelos 

agricultores. A empresa também espera alcançar melhorias em seu relacionamento 

com as comunidades do entorno, uma vez que as pessoas passam a ser parceiras em 

seus negócios e tendem a superar o principal desafio do projeto: os ressentimentos 

cultivados pela indiferença da empresa nos anos anteriores. 

• Para os agricultores: geração de renda através da garantia de compra futura de 

madeira; diversificação de suas atividades produtivas; assistência técnica para o 

aprendizado do cultivo de eucalipto, uma cultura desconhecida da grande maioria 

deles. 

• Para as comunidades: desenvolvimento sócio-econômico pela entrada de novos 

recursos financeiros, gerando movimento na economia local; orientação e 

acompanhamento das equipes de Saúde e Educação Ambiental da Fundação Orsa, 

parceira da Jarí Celulose na implantação do projeto.  

• Para o meio ambiente: priorização do uso de terras já alteradas para os plantios; 

proibição do desmatamento de novas áreas; orientação para que os agricultores 

respeitem áreas de preservação permanente, como margens de rios e igarapés, e que 

não ultrapassem o uso de 20% do terreno, como reza a legislação. 

 

Além de propiciar assistência técnica, este projeto visa aumentar a confiança e estreitar os 

laços entre a empresa e os pequenos agricultores locais, superando a desconfiança mútua que 

vem pautando o relacionamento entre empresa e comunidade até o momento. Prevê-se 
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ampliar a área de cultivo, ano a ano, adicionando novos agricultores para serem parceiros do 

projeto. 

 

 

8.3 Natura Cosméticos S/A e o fornecimento de ativos da biodiversidade 

 
 

8.3.1 Introdução 

Desde o início dos anos 90, a estratégia da Natura se fundamentou na crença de que a empresa 

pode ser uma promotora de transformação social e contribuir para a criação de uma sociedade 

mais justa e igualitária, compartilhando conhecimento e promovendo o bem-estar das pessoas 

consigo próprias, com o mundo e a natureza da qual fazem parte. O desafio é alinhar esses 

princípios às práticas empresariais. Para isso, foram criadas estruturas corporativas de apoio 

ao Conselho de Administração, dando suporte à ampliação das operações no Brasil, 

Argentina, Chile e Peru, que, em 2005, registraram crescimento consolidado de 45,4% em 

relação ao exercício anterior. Houve evolução nos processos de governança corporativa, com 

a nomeação de um presidente-executivo não-controlador. Nessa nova configuração, os sócios-

fundadores continuam participando da formulação estratégica da empresa na esfera do 

Conselho de Administração. 

 

Nas seções a seguir são descritos, prioritariamente, a partir de dados secundários, alguns dos 

aspectos relevantes para a compreensão da filosofia e modo de trabalho da Natura, que 

direcionam suas relações com comunidades da Amazônia, onde são coletados alguns ativos 

naturais empregados em seus produtos. O item das Estratégias apresenta uma visão geral da 

situação da empresa em termos das expansões previstas, além de indicadores financeiros, 

características da Governança Corporativa e das práticas de Comunicação. O tema Gestão 

Responsável dá uma visão geral sobre as metas ambientais e sociais que a empresa procura 

atender. Em seqüência são descritas as relações que a empresa mantém com alguns de seus 

principais stakeholders: consultoras, colaboradores e fornecedores, incluindo as comunidades 

responsáveis pelos ativos da biodiversidade.  
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8.3.2 Estratégias 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos, ABIHPEC, o crescimento nominal do mercado-alvo de janeiro a outubro de 2005 

foi de 16,5%. Descontado o IPCA de 6,4% no período, o aumento real alcançou 9,5%, 

superior à média de outros setores econômicos. 

 

Enquanto o crescimento do emprego formal, no Brasil, apresentou nos últimos anos cifras 

modestas, a venda direta ofereceu oportunidade de ocupação e renda para mais de 1,5 milhão 

de pessoas que movimentaram em 2005, de acordo com informações da Associação Brasileira 

de Empresas de Vendas Diretas, ABEVD, R$ 12,3 bilhões - volume superior 20,4% ao 

registrado em 2004 e 51,8% ao de 2003. 

 

A Natura manteve um crescimento maior que o de ambos os setores. Em 2005 a receita bruta 

consolidada chegou a R$ 3.243,60 milhões, valor 27,7% maior que o do exercício anterior. 

Com isso, a expansão acumulada foi de 129,5% de 2003 a 2005. Um dos fundamentos dessa 

expansão foi a busca constante pela excelência dos produtos e serviços. 

 

São cerca de 600 produtos no portfolio no Brasil, nas categorias maquiagem, perfumaria, 

proteção solar, cuidados com o rosto, o corpo e os cabelos. As operações foram concentradas 

no Espaço Natura Cajamar (SP), um centro integrado de pesquisa, produção e logística. Há 

ainda unidades comerciais e de distribuição em Itapecerica da Serra (SP), Uberlândia (MG) e 

Matias Barbosa (MG). Em 2005 produziram-se mais de 200 milhões de unidades, que 

chegaram a 50 milhões de consumidores, em cerca de 5 mil municípios brasileiros, por meio 

da venda direta. Entre as linhas, três se destacaram por simbolizar a visão da Natura e 

transmitir conceitos universais: Chronos, Mamãe e Bebê e Ekos.  

 

Na linha Ekos a Natura optou por aprofundar o conhecimento sobre a biodiversidade 

brasileira e sua utilização sustentável nas formulações. Com este intuito, em 2005, obteve a 

primeira autorização concedida pelo Ministério do Meio Ambiente a uma empresa do setor de 

cosméticos no Brasil de acesso ao patrimônio genético da biodiversidade. No mesmo período 

ela consolidou a "vegetalização" de toda a linha de sabonetes, que passou a ser produzida com 

base em óleo de palma em lugar de gordura animal. Além disso, intensificaram-se projetos de 

pesquisa próprios e a associação com redes científicas e acadêmicas no Brasil e no exterior. 
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A linha Natura Ekos mostrou que é possível buscar a inovação a partir do emprego 

sustentável de recursos naturais. Para isso, são utilizados ativos da biodiversidade brasileira, 

que a Natura procura obter mediante o emprego de práticas de manejo sustentável. Seus 

benefícios, cientificamente comprovados, resgatam ainda a experiência que as populações 

tradicionais acumularam ao longo de séculos de convivência com as florestas. No entanto, um 

desafio permanente é a busca por fornecedores que atendam aos requisitos de sustentabilidade 

exigidos pela Natura, sobretudo nas comunidades tradicionais do norte do país. 

 

A intenção da Natura é manter a liderança do mercado de cosméticos no Brasil, construindo e 

reforçando os atributos da marca nas diferentes regiões do país, buscando a ampliação do 

número de consultores e do volume de negócios. Nas operações internacionais, consolidou em 

2006 o processo de planejamento para ampliar a presença da empresa em outros países.  

 

Foram lançados, em 2005, 213 novos itens e a empresa procurou antecipar a eliminação total 

do emprego de testes em animais no processo de desenvolvimento de produtos, passando a ser 

uma das poucas empresas brasileiras que desenvolvem e aplicam testes in vitro em 

laboratórios próprios. Paralelamente, foi desenvolvido um modelo de avaliação de segurança 

com banco de dados e assessoria de especialistas, o que permite à empresa assegurar-se da 

inocuidade dos produtos antes que sejam levados ao consumo humano. 

 

Por sua vez, o maior ativo intangível da companhia, a marca Natura desempenhou papel 

relevante na estratégia de internacionalização. O que exigiu cuidados especiais para seu 

fortalecimento, além das iniciativas que a tornassem conhecida em outros mercados. Como 

resultado a Natura foi eleita uma das marcas mais valiosas, admiradas e desejadas do país, 

segundo diferentes institutos de pesquisa e veículos de comunicação. Outra conquista foi o 

reconhecimento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, do alto renome14 da 

marca Natura. 

 

Com base em suas crenças e valores, a empresa afirma ter desenvolvido uma gestão 

socioambiental responsável, respaldada na relação ética, transparente e com canais de diálogo 

abertos com os vários públicos com que interage. O que não se confirma na observação-

participante e na análise dos dados primários coletados. 

                                                 
14 Marcas de alto renome são aquelas que gozam de autoridade incontestável, de conhecimento e prestígio 
diferidos, resultantes de sua tradição e qualificação no mercado, de sua qualidade e da confiança que inspiram. 
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Sua estratégia de negócios apóia-se em quatro pontos: 1) o compromisso com a 

sustentabilidade; 2) as relações de qualidade com todos os públicos; 3) os conceitos e 

produtos desenvolvidos e; 4) a força da marca Natura. Em diferentes fases de 

desenvolvimento, cada um destes pontos precisa de investimento de tempo e recursos 

humanos e financeiros para alcançar os resultados esperados. 

 

Os indicadores EBITDA15, Receita Líquida e Receita Bruta mostraram tendência de 

crescimento no período de 2001 a 2005, como pode ser verificado no Gráfico 1, a seguir: 
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Indicadores de Desempenho (R$ milhões)

EBITDA 136,0 199,2 295,7 431,7 564,4

Receita Líquida 875,5 993,1 1.328,9 1.769,7 2.282,2

Receita Bruta 1.168,0 1.411,2 1.919,2 2.539,6 3.243,6

2001 2002 2003 2004 2005

 
Gráfico 1 - Indicadores de desempenho Natura 2001 a 2005 

Fonte: Relatório de Atividades Natura 2005 
 

Esta tendência positiva refletiu-se no aumento do percentual da margem do EBITDA no 

mesmo período, conforme o Gráfico 2: 

                                                 
15 Sigla em inglês que identifica o lucro antes do desconto de imposto e taxas. 
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Gráfico 2 - Margem EBITDA Natura 2001 a 2005 

Fonte: Relatório de Atividades Natura 2005 
 

O exercício de 2005 se encerrou com 4.128 colaboradores e 519 mil consultoras e consultores 

Natura - revendedores autônomos dos produtos no Brasil e nos países da América Latina em 

que a empresa opera: Argentina, Chile, Peru e Bolívia. Em 2005 houve a inauguração da Casa 

Natura em Paris (França) e a abertura de operações no México, intensificando o processo de 

internacionalização da empresa. 

 

 

8.3.2.1 Expansão internacional 

A Natura ampliou sua base internacional em 2005, estimulada pelos bons resultados nos 

mercados de Argentina, Chile e Peru, nos quais a empresa finalizou o exercício com mais de 

36 mil consultoras e obteve um crescimento consolidado de 45,4% em moeda local ponderada 

em relação a 2004. 

 

No mesmo ano, foram destinados R$ 31,8 milhões ao processo de internacionalização, contra 

R$ 7,5 milhões em 2004. A intensificação dos investimentos se justificou não só pelo forte 

crescimento dos negócios registrado nos mercados externos em que a Natura já estava 

presente, mas, sobretudo, pelo potencial de expansão que foi possível vislumbrar na América 
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Latina e em outras partes do mundo, diante do amadurecimento da experiência internacional, 

da aceitação do modelo de negócios proposto e dos valores disseminados pela companhia.  

 

 

8.3.2.2 Governança Corporativa 

A governança corporativa da Natura começou a ser delineada em meados dos anos 90, com a 

contratação de executivos profissionais para ocupar posições estratégicas. Aperfeiçoou-se 

com a criação do Conselho de Administração em 1998 e, em seguida, de dois novos comitês 

auxiliares: o Estratégico e o de Governança Corporativa. O primeiro tinha como objetivo 

monitorar e direcionar os passos da empresa de acordo com as diretrizes do próprio Conselho. 

O segundo era responsável por promover a utilização de boas práticas de governança, bem 

como por supervisionar o funcionamento dos fóruns do Conselho. Os comitês já existentes 

tiveram seu escopo ampliado. O de Auditoria e Gestão de Riscos passou a tratar também de 

questões ligadas à área financeira. O de Recursos Humanos ficou encarregado de acompanhar 

a evolução dos Sistemas de Gestão, além de definir as estratégias de desenvolvimento dos 

colaboradores. 

 

Em 2005 foi nomeado um presidente-executivo não pertencente ao grupo de acionistas 

controladores. Completou-se, assim, a separação entre a administração e a propriedade da 

companhia. Os sócios-fundadores compartilham, como membros do Conselho de 

Administração, seu conhecimento e visão empreendedora com o grupo executivo. Além disso, 

a estrutura de governança e de gestão ganhou novos contornos para dar suporte aos planos de 

crescimento e de internacionalização da empresa. 

 

Companhia aberta desde 2004, a Natura teve suas ações listadas no Novo Mercado16, o nível 

mais alto de governança corporativa da Bovespa. Em 2005, as ações valorizaram-se 38%, 

enquanto o Índice Bovespa subiu 27,7%. Desde a abertura de capital, em maio de 2004, até 

dezembro de 2005, registrou-se uma valorização de 182,1%, contra 77,4% do Índice Bovespa. 

Em 2005 elas foram incluídas na carteira de importantes índices nacionais e internacionais17: 

                                                 
16 No Novo Mercado, as empresas têm apenas ações com direito a voto e comprometem-se a manter um mínimo 
de 25% delas em circulação, além de garantir aos minoritários as mesmas condições conseguidas pelos 
majoritários em eventual transferência de controle.
17 IBrX, itag e MSCI são as siglas que representam algumas das mais importantes carteiras de investimento 
financeiro nacionais e internacionais. Para fazer parte destes índices a empresa precisa cumprir os pré-requisitos 
de governança corporativa. 
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IBrX, itag e MSCI. A Natura também passou a figurar entre as 28 empresas que tiveram suas 

ações escolhidas pela Bolsa de Valores de São Paulo para compor o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), que foi criado de acordo com metodologia desenvolvida 

pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-

EAESP) para identificar as companhias com desempenho sustentável. Em 31 de dezembro de 

2005, a Natura tinha o capital social composto por 85,4 milhões de ações (incluindo as 432 

mil ações em tesouraria), das quais 26,3% estavam em circulação no mercado. 

 

 

8.3.2.3 Comunicação 

A comunicação da Natura com seus públicos – consumidores, consultores, colaboradores, 

fornecedores, comunidades fornecedoras de ativos e do entorno de suas unidades de 

produção, governos e sociedade em geral – ocupa posição estratégica nas políticas e na gestão 

da companhia. Com o discurso de que a empresa é um conjunto dinâmico de relações, a 

Natura afirma que seu objetivo é aprofundar relacionamentos, atuando de modo integrado, 

transparente e ético. 

 

Além do aspecto comercial, as campanhas publicitárias, as ações de merchandising, os 

programas de relacionamento e as publicações comerciais e institucionais são considerados 

oportunidades de transmitir e disseminar a visão da empresa. Por isso, procura-se não apenas 

comunicar os atributos dos produtos, mas também contar as histórias e os valores que estão 

por trás deles. Um anúncio do Perfume do Brasil, por exemplo, falou da fragrância e de suas 

qualidades e, ao mesmo tempo, apresentou as comunidades que forneciam as essências, 

comentando o uso sustentável da biodiversidade brasileira. Essas ações têm o intuito de 

difundir as crenças da empresa entre os públicos de relacionamento, fortalecendo a marca. 

 

Entre as atividades em 2005 destacaram-se as ações de merchandising relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável; ao papel profissional e social das consultoras e ao vínculo 

fundamental que une as mães e seus bebês, além das campanhas da linha Chronos, os 

esclarecimentos sobre o uso de refil e sobre a decisão de vegetalizar os sabonetes. 
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8.3.3 Gestão Responsável 

Ao longo da última década, a Natura vem implantando a gestão socioambiental de seus 

negócios em busca de relações de qualidade com os diversos públicos e de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Para integrá-los ao planejamento e à rotina 

administrativa, foram criados processos e sistemas específicos. Um resultado desse processo 

foi a opção pelo uso sustentável de ativos da biodiversidade brasileira como plataforma 

tecnológica, a adoção de um processo de avaliação socioambiental de fornecedores e o 

desenvolvimento de embalagens que reduzem o impacto ambiental.  

 

Para estruturar uma gestão responsável dos negócios, a Natura criou uma ferramenta de apoio 

aos gestores para o planejamento das ações específicas direcionadas a cada público: a “Matriz 

de Investimentos em Responsabilidade Corporativa”. Ela permite mostrar quanto a Natura 

investiu em responsabilidade corporativa. A matriz não reflete todos os esforços da Natura 

para promover a gestão socialmente responsável, ela se propõe a retratar os investimentos 

realizados nos aspectos mais críticos dessa gestão, por exemplo: 

 

• A qualidade do relacionamento da Natura com seus públicos no que diz respeito à 

ética, à transparência e à eficiência do canal de diálogo, incluindo temas não 

diretamente ligados ao negócio.  

• O desenvolvimento sustentável numa região específica ou a promoção da diversidade, 

educação, qualidade de vida e cultura. 

• A proteção ao meio ambiente. 

 

Esses indicadores integram um processo permanente de avaliação da empresa. Por meio desse 

processo, as informações sobre práticas de responsabilidade social, parcerias e gestão 

ambiental são apresentadas com o mesmo detalhamento dos dados financeiros. Isso permite a 

análise dos pontos fracos relacionados a esses aspectos, elegendo prioridades de 

aperfeiçoamento e, conseqüentemente, planos de ação relativos à forma de avaliar os 

impactos sociais e ambientais causados pelas atividades, além de um processo de redefinição 

dos eixos distribuição de riqueza, geração de trabalho e renda, inclusão social e educação.  

 

Discussões internas sobre o papel da empresa no curto, médio e longo prazos para o 

desenvolvimento das comunidades de entorno e fornecedoras levaram a Natura a estabelecer 

 



 97

novas metas. Um desafio apontado pela empresa é a avaliação da qualidade das relações do 

ponto de vista da ética, transparência e eficiência dos canais de diálogo, especialmente na 

análise da performance em aspectos que não estão diretamente ligados às atividades 

comerciais. Um segundo desafio, cada vez mais claro, é a definição de indicadores sociais que 

reflitam o impacto da distribuição de riqueza pelo negócio. Alguns avanços foram alcançados 

em 2005, como a inclusão de diagnósticos sociais e ambientais no ciclo de planejamento 

corporativo e a definição de metas ambientais para toda a empresa, mas eles ainda são 

pequenos diante das necessidades.  

 

 

8.3.3.1 Ambiental 

A Natura em seus canais de comunicação afirma que uma empresa ambientalmente 

responsável deve gerenciar suas atividades visando à identificação dos impactos sobre o meio 

ambiente e agindo para a manutenção e a melhoria das condições ambientais, minimizando 

ações potencialmente agressivas e disseminando para outras empresas as práticas e os 

conhecimentos adquiridos na gestão ambiental. Sua política de meio ambiente afirma 

contemplar a responsabilidade para com as gerações futuras, a educação ambiental, o 

gerenciamento do impacto e do ciclo de vida de produtos e serviços e a minimização de 

entradas e saídas de materiais. 

 

A Natura reconhece que, ao atingir suas metas econômico-financeiras, são produzidos 

impactos sociais e ambientais que precisam ser entendidos por seus gestores como parte do 

negócio. Com este intuito foi desenvolvido, com base na norma de qualidade ISO 1400118, o 

Sistema de Gestão Ambiental Natura que contribui para alimentar o planejamento e o mapa 

estratégico, no qual as metas socioambientais são equilibradas com as econômico-financeiras, 

considerando-as nos processos de decisão através do aprimoramento do cálculo do impacto 

ambiental das embalagens e de metas para sua redução, além do aumento da venda de refis. 

 

Em paralelo, foi implantada a Análise de Ciclo de Vida das embalagens, a área de Pesquisa e 

Desenvolvimento passou a buscar novos refis para líquidos e foi inaugurada uma nova 

plataforma tecnológica para estudar materiais alternativos reciclados para as embalagens. 

Com o objetivo de avançar ainda mais na minimização deste impacto, a Natura formalizou a 

                                                 
18 Norma de qualidade que define padrões para a gestão ambiental em uma empresa. 
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participação em um projeto-piloto de reciclagem organizado pela Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABIHPEC, em Santa Catarina. Em 

2005 os investimentos na área de Pesquisa e Desenvolvimento cresceram 41,5% em relação a 

2004, chegando a R$ 67,1 milhões, o que correspondeu a 2,9% da receita líquida. 

 

Em suas estratégias socioambientais, a Natura se propôs a: 

 

• Manter a mitigação de impactos ambientais dos processos, produtos e serviços da 

empresa, em especial daqueles relacionados ao uso sustentável da água, à liberação de 

gases do efeito estufa, à redução de resíduos em geral e ao emprego eficaz de energia 

– um dos principais focos de ação, do ponto de vista operacional, educacional e de 

influência nas políticas públicas. Isso impôs o desafio de redesenhar a cadeia de 

negócios e de conhecer tecnologias específicas. 

• Continuar investindo no uso sustentável da biodiversidade como forma de promover a 

conservação de matas nativas, fomentando novos modelos agroflorestais. 

• Não usar insumos transgênicos nos produtos, adotando o princípio da precaução, 

considerando que os conhecimentos sobre seu uso não são suficientes para mensurar 

seu impacto no meio ambiente nem na saúde. 

 

A Natura adotou ainda as diretrizes da Agenda 21, que propõe uma mudança no padrão de 

desenvolvimento do século 21, rumo à sustentabilidade. Segue também as orientações do 

Global Compact, por exemplo a adoção de uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais.  

 

 

8.3.3.2 Biodiversidade 

A Natura incorporou às suas estratégias de negócio o investimento em uma plataforma 

fundamentada no uso sustentável dos recursos naturais e na valorização das tradições culturais 

regionais e locais. Dessa forma, a empresa estabeleceu parcerias com fornecedores rurais – 

comunidades tradicionais e grupos de agricultores familiares – em algumas regiões do Brasil, 

ela também passou a fazer parte de uma rede para a promoção de pesquisa e tecnologia, novos 

ativos e o aprimoramento de produtos e processos para agregar valor à biodiversidade 

brasileira. 
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Para isso, a Natura interfere na organização e capacitação desses fornecedores e na construção 

de cadeias de valor e de preço justo das matérias-primas. Ela afirma estimular o progresso 

social e econômico desses fornecedores e a adoção de processos produtivos de menor impacto 

ambiental, seguindo as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, dos programas de certificação ambiental e da legislação vigente. 

 

Os processos relacionados à questão da biodiversidade na Natura são: seleção de ativos 

candidatos à pesquisa; regulamentação para pesquisa desses ativos; desenvolvimento de 

produtos e testes; desenvolvimento de fornecedores de grande, médio e pequeno portes; 

identificação de comunidades fornecedoras; certificação ambiental; análise dos impactos 

socioambientais que a atividade produtiva provoca nas comunidades fornecedoras, entre 

outros. 

 

Assim, as matérias-primas de origem vegetal na forma de extratos, óleos ou compostos 

desenvolvidos com espécies brasileiras ou exóticas cultivadas no país em áreas arrendadas, 

alugadas ou administradas por comunidades ou produtores rurais, empregam formas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais com base em rastreabilidade e 

sustentabilidade, reduzindo o impacto sobre o meio ambiente. Para isso, a Natura está 

aprendendo como repassar para esses parceiros os conhecimentos em identificação da origem 

dos insumos e em programas de certificação de ativos através de: 

 

a) Manejo florestal não-madeireiro, minimizando os impactos ambientais da atividade e 

mantendo a capacidade de produção sustentável. A certificação florestal é usada para avaliar o 

processo de extração desses ativos e o tipo de manejo mais adequado, considerando aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, com base nos princípios do FSC. 

b) Manejo agrícola que privilegia as boas práticas de produção, incluindo conceitos 

agroecológicos. A certificação agrícola avalia o processo de produção dos ativos, de acordo 

com os princípios e critérios da Sustainable Agriculture Network e do Instituto Biodinâmico. 

 

Dentro da Natura o processo de certificação de ativos se divide em três fases: 

 

Fase I – Processo interno de identificação e seleção de uma área potencial de fornecimento. 

Caracteriza-se nessa fase a tipologia dos produtores, a organização da comunidade e o tipo de 

manejo (agrícola ou florestal) existente. 
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Fase II – Elaboração de estratégias de certificação, discutindo os processos com os 

fornecedores dos produtos vegetais, escolhendo o órgão certificador e que analisa de forma 

preliminar a área de fornecimento. 

 

Fase III – Inspeção de certificação nas áreas fornecedoras, implementação do plano de ação 

para atender às conformidades dos órgãos certificadores e parecer da certificadora para a 

obtenção do selo. 

 

Em 2005, foram incluídos oito ativos na fase III de certificação. Quatro deles já eram usados 

em produtos Natura e quatro se encontravam em fase de pesquisa: jambu e macela 

(certificação orgânica); cupuaçu e açaí (responsabilidade socioambiental). 

 

Os impactos ambientais provenientes das atividades de manejo florestal são analisados nos 

seguinte aspectos: 

• Meio biótico19 – Impacto positivo, considerando que a colheita não ultrapassa a 

capacidade de suporte da área e ainda pode favorecer a renovação das espécies e, 

assim, a dinâmica de sucessão florestal20; contribuição na conservação da diversidade 

genética mantida pelas populações tradicionais (conservação on farm)21. 

• Meio físico22 – Impacto positivo, pois a manutenção da cobertura florestal atua na 

conservação do solo. A retirada de biomassa florestal (colheitas freqüentes) causa um 

efeito negativo na ciclagem de nutrientes23. 

• Meio antrópico24 – Impacto positivo, principalmente pela fixação do trabalhador rural, 

a geração de empregos e a contribuição com o desenvolvimento local. O aspecto 

cultural é fortalecido, pois se valorizam conhecimentos adquiridos pela tradição 

herdada. 

                                                 
19 Meio biótico: flora (vegetação original, banco de sementes no solo, regeneração natural), fauna (vertebrados e 
insetos) e microrganismos.
20 Sucessão florestal: é um processo de modificação progressiva na proporção e composição dos indivíduos de 
uma comunidade vegetal até que esta atinja um estado de equilíbrio dinâmico com o ambiente.
21 Conservação on farm: é uma estratégia complementar à conservação ex situ, sendo uma das formas de 
conservação genética da agrobiodiversidade; apresenta como particularidade o fato de envolver recursos 
genéticos cultivados pelas populações tradicionais, detentoras de grande diversidade de recursos fitogenéticos e 
de um amplo conhecimento sobre eles.
22 Meio físico: ar, recurso hídrico e recurso edáfico.
23 Ciclagem de nutrientes: movimentos de elementos e compostos inorgânicos, do ambiente aos organismos e 
destes, novamente, ao ambiente, por meio dos ciclos biogeoquímicos.
24 Meio antrópico: fixação do trabalhador rural no campo, empregos, desenvolvimento regional, paisagismo.
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As atividades desenvolvidas, vinculadas à compra de ativos, nas áreas protegidas e nas áreas 

sensíveis são acompanhadas pelos órgãos ambientais – o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente – e são complementadas pelo programa de certificação, que traz como maior 

benefício o acompanhamento dos impactos do manejo sobre o recurso disponível. Essas 

estratégias colaboram para a mitigação dos efeitos negativos e para a potencialização dos 

positivos. 

 

Os planos de manejo são usados para monitorar as mudanças nos habitats resultantes das 

atividades de coleta. A elaboração e a execução de Plano de Manejo para Uso Sustentável das 

espécies oriundas das duas áreas protegidas (Médio Juruá e Iratapuru) colaboram com a 

conservação da biodiversidade local. 

 

Há programas e metas para proteger e restaurar ecossistemas e espécies nativas em áreas 

degradadas, priorizando modelos de produção agroecológicos de matéria-prima vegetal, de 

forma a colaborar com o bom uso dos recursos naturais, como solo e água e auxiliar na 

recuperação das áreas. 

 

Com o mesmo intuito foram monitoradas as plantas que constam da Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources) e que têm como habitat áreas afetadas pelas operações da empresa, são elas: o 

mate-verde (Ilex paraguariensis), classificado como de baixo risco, e a castanha-do-brasil 

(Bertholletia excelsa), na lista dos vulneráveis e também presente na Lista Oficial de Flora 

Ameaçada de Extinção do Ibama. Em 2005 foi elaborado um projeto em parceria com a 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia para estudo e criação de planos de conservação 

das duas espécies. Além disso, as áreas fornecedoras de ambas foram certificadas pelo FSC, 

garantindo boas práticas de manejo florestal. 

 

 

8.3.3.3 Social 

Para acompanhamento das suas metas e indicadores sociais, a Natura tem, além dos 

procedimentos e comitês específicos das áreas, o Sistema de Gestão da Responsabilidade 
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Corporativa que faz diagnósticos e recomendações para a elaboração de planos de ação 

visando à qualidade das relações. 

 

O sistema é apoiado pela “Rede de Responsabilidade Corporativa”, formada por 50 

colaboradores provenientes de todas as áreas da empresa que atuam como facilitadores na 

etapa de diagnóstico, realizado para identificar os pontos críticos do relacionamento da Natura 

com os seus públicos e como disseminadores dos princípios da gestão responsável, para que 

os colaboradores possam entendê-los e traduzi-los em ações no dia-a-dia. 

 

Uma ressalva feita pela própria empresa de forma a minimizar sua responsabilidade afirma 

que nas comunidades fornecedoras de ativos da biodiversidade, os rendimentos por família, 

resultantes da venda de insumos às empresas que os preparam para a Natura, dependem da 

demanda da empresa e fazem parte de uma renda que as famílias precisam compor com outras 

atividades. 

 

Essas famílias são orientadas a não utilizar trabalho infantil, a cumprir a legislação trabalhista 

e a política para a prevenção de trabalho forçado e compulsório e a respeitar o modo de vida e 

as tradições locais.  

 

 

8.3.4 Qualidade das relações 

Os canais de diálogo com os diversos públicos são classificados nos meios de informação 

oficial da empresa como partes fundamentais da maneira de fazer negócios da Natura. O 

desafio é ter canais abertos que registrem as questões levantadas, de forma confidencial ou 

não, e que elas sejam acompanhadas e respondidas com o apoio de várias áreas. O respeito ao 

consumidor é colocado como um dos princípios mais importantes da Natura. A empresa 

investe na formação das consultoras para que a relação com o consumidor seja ética e 

transparente e para que ele se sinta bem atendido e conheça as crenças e os valores da 

empresa. 

 

Os consumidores que tiveram algum tipo de reação a um produto dentro do prazo de validade 

foram atendidos por uma equipe especializada ou por dermatologistas para que fosse 

estabelecida uma relação causal clara. Com o uso dessas informações, as áreas pertinentes da 
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empresa são orientadas a aprimorar o produto em questão ou alimentar um sistema de 

informações que auxilie na melhoria da comunicação comercial e na confecção de outros 

artigos. 

 

 

8.3.4.1 Consultoras 

A atividade de consultoria representa uma oportunidade de renda e desenvolvimento 

profissional, que propicia o relacionamento e o engajamento em causas sociais e ambientais. 

Em 2005, 86 mil novas consultoras, das quais 10 mil nas operações internacionais, somaram-

se às 433 mil já existentes, totalizando 519 mil. O volume de negócios consolidado cresceu 

27,3% em relação ao ano de 2004 e a produtividade individual no Brasil atingiu R$ 12,3 mil, 

o que representou um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. 

 

Fortes investimentos em treinamento e a intensificação de contatos, por meio de encontros, 

oficinas e eventos de lançamento, resultaram na redução do turnover. A internet também 

avançou como instrumento de aproximação e relacionamento com esse público e reunia, no 

final de 2005, uma comunidade de 100 mil consultoras que acessavam freqüentemente o site. 

 

Pesquisas feitas pela área de qualidade detectaram que a falta do produto no momento do 

pedido e a irregularidade na entrega eram pontos de insatisfação das consultoras. Por isso, a 

adoção de uma nova política de estoques na companhia, com dados mais exatos de demanda, 

reduziram estes índices. 

 

Em 2005, a Natura se tornou signatária do Programa Oficial de Educação Previdenciária, por 

meio de um termo de cooperação com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas 

Diretas, ABEVD, com o objetivo de sensibilizar as consultoras a contribuir para a previdência 

social. 

 

Outra iniciativa foi o Programa Crer para Ver, pelo qual o dinheiro arrecadado com a venda 

voluntária de produtos especialmente desenvolvidos foi empregado em projetos da rede 

pública de ensino. Em 2005 foi realizada a mobilização das consultoras para que levassem aos 

clientes os valores da empresa no âmbito social e ambiental, além disso, sua participação foi 

essencial para a promoção da Educação de Jovens e Adultos, programa do Ministério da 
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Educação apoiado pela Natura. Seu esforço resultou no encaminhamento de 66,6 mil pessoas 

acima de 15 anos de volta às escolas de ensino fundamental em todo o país. Elas também 

foram mobilizadas a incentivar os clientes a comprar refil dos produtos e, conseqüentemente, 

reutilizar as embalagens originais.  

 

 

8.3.4.2 Colaboradores 

De acordo com os relatórios oficiais, para a Natura, os colaboradores são protagonistas da 

construção de uma empresa socialmente responsável e importantes elos com outros públicos. 

Por isso, seu bem-estar pessoal e profissional, assim como a identificação com as crenças e a 

cultura da empresa, é considerado essencial. 

 

Em razão do crescimento dos negócios no Brasil e no exterior, 2005 caracterizou-se pela 

contratação de 573 novos colaboradores, o que significou um aumento de 16% no quadro total 

– formado até dezembro de 2005 por 4.128 pessoas, das quais 3.575 no Brasil e 553 nas 

operações internacionais. Também houve mudanças na estrutura organizacional, para adequar 

a empresa às novas demandas surgidas com a expansão dos negócios e a intensificação do 

processo de internacionalização. Assim, o grupo executivo passou a contar com 292 

profissionais, 25,5% a mais que em 2004. A taxa de turnover reduziu-se de 7,81% em 2004 

para 7,64% em 2005. 

 

Além de ampliar contratações e de, em 2005, implantar novos processos de gestão de recursos 

humanos nas operações do exterior, a empresa buscou profissionais que atendessem à opção 

pela internacionalização. Iniciou-se o processo de atração de profissionais por meio de 

programas, parcerias e intercâmbios com universidades internacionais. Em 2005, foi criado 

um programa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, de 

formação de portadores de deficiência para ocupar cargos de assistentes administrativos. 

 

 

8.3.4.3 Fornecedores 

Os fornecedores são considerados partes fundamentais da rede de negócios da Natura. Por 

isso, ela procura aqueles que compartilhem suas crenças e valores e que estejam alinhados à 
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sua política de responsabilidade social e sustentabilidade, comprometendo-se, entre outras 

coisas, a respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação ambiental. 

 

A Natura desenvolveu em 2005 uma política com as diretrizes e responsabilidades 

relacionadas ao processo de compra de materiais na empresa. Além de definir os critérios a 

serem considerados na seleção de fornecedores, essa política explicita as áreas envolvidas, os 

requisitos mínimos exigidos de potenciais fornecedores e as responsabilidades da Natura com 

os atuais. Também recomenda que, sempre que possível, os fornecedores de cooperativas ou 

projetos de distribuição de renda ajam de acordo com as exigências e recomendações da 

empresa nas áreas de qualidade, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade ambiental e 

social, pois eles podem ser avaliados em auditorias. 

 

 

8.3.4.4 Comunidades fornecedoras de ativos da biodiversidade 

A Natura aplica critérios de seleção de áreas de fornecimento que levam em conta a situação 

inicial do local e seu potencial em relação a produção sustentável, desenvolvimento social, 

logística, suprimentos e questões institucionais, regulamentares e legais. Tal processo também 

considera se as características da área e das populações locais estão alinhadas com a estratégia 

de marketing da linha de produtos que está em desenvolvimento.  

Entre os fornecedores, há um grupo com o qual existem relações diferenciadas: as 

comunidades que abastecem os ativos da biodiversidade brasileira usados nos produtos. A 

empresa junto com as próprias comunidades, ONGs e governo vêm buscando criar um 

modelo para garantir a extração sustentável dos recursos naturais. 

 

Em 2005, a Natura continuou o processo de aprendizado com essas comunidades. Na de São 

Francisco do Iratapuru, no Amapá, se percebeu a necessidade de um plano de gestão que 

incluísse quesitos de boa governança, como transparência, prestação de contas e indicadores 

de desempenho para que a comunidade pudesse atender satisfatoriamente o aumento da 

demanda e para evitar os erros cometidos no passado por ambas as partes. 

 

Nas três comunidades do entorno de Belém, formadas por 50 famílias fornecedoras de 

priprioca, chegou-se a um diagnóstico e a propostas sobre as necessidades de 

desenvolvimento local. Também se estabeleceram canais de diálogo com as comunidades 
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fornecedoras de andiroba do Médio Juruá, no Amazonas – tarefa dificultada pelo fato de as 

378 famílias estarem pulverizadas na região.  

 

Ainda há muito a aperfeiçoar no relacionamento com essas comunidades. Cada uma delas 

possui particularidades que impedem o uso de um modelo único de aproximação. E a empresa 

vem percebendo a necessidade de aprender a se relacionar com grupos comunitários. É 

necessário oferecer tratamento igualitário a todas as comunidades, usar metodologias 

participativas nos processos de decisão, investir na criação de capital social e nas formas 

sustentáveis de coleta das matérias-primas, através de planos de manejo. 

 

Para acompanhar as condições de cumprimento do contrato estabelecido entre as 

comunidades fornecedoras e os beneficiadores dessas matérias-primas para a Natura são 

utilizadas ferramentas como o processo de certificação, que adota princípios e critérios 

socioambientais, além de um programa de visitas periódicas. Também são feitos laudos 

antropológicos para atender as exigências do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e 

em alguns casos, são desenvolvidos projetos locais.  

 

Apesar dos avanços e do aprendizado adquirido, ainda há muitos desafios, como a 

compreensão mútua das necessidades e exigências, a identificação de alternativas que 

permitam o aperfeiçoamento da relação, a evolução da qualidade de vida nas comunidades e a 

criação de processos de gestão eficientes na empresa. 

 

 

8.3.4.5 A aliança da Natura com a comunidade de São Francisco do Iratapuru 

A Natura iniciou em 2001 uma experiência-piloto com a comunidade de São Francisco do 

Iratapuru com o objetivo de utilizar ativos da biodiversidade brasileira como plataforma 

tecnológica para seus produtos. 

 

A comunidade está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, 

em Laranjal do Jari (AP). Este município já teve suas características econômicas e sociais 

descritas na seção 8.2.1.4, no estudo de caso anterior, uma vez que esta comunidade também 

está inserida na área de influência do Grupo Orsa.  
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São Francisco do Iratapuru é formada por 32 famílias, que atualmente fornecem óleo de 

castanha e de copaíba e também a resina natural retirada da árvore conhecida como breu-

branco. No início o fornecimento era apenas do óleo de castanha produzido pela COMARU 

(Cooperativa Mista de Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru). Esta cooperativa foi 

criada em 1992 e, com recursos financeiros do governo do estado da época, construiu uma 

fábrica de biscoitos de castanha, que tinha o próprio governo como principal cliente. Anos 

depois, ela sofreu um incêndio e grande parte de sua estrutura foi perdida. O que sobrou, no 

entanto, ainda podia ser usado para beneficiar a castanha e, com algum investimento, produzir 

seu óleo. Foi a partir dessa base não muito segura que a Natura iniciou a parceria com a 

COMARU. 

 

A Natura compra de uma empresa, que se abastece de óleo na cooperativa, e monitora as 

relações contratuais e os preços, além de acompanhar o planejamento de curto e longo prazo 

para o desenvolvimento da comunidade. Desde 2004 os três ativos manejados pela 

comunidade do Iratapuru passaram ter a certificação de manejo sustentável da floresta de 

acordo com os critérios do FSC. 

 

Após o início da parceria foi realizado um diagnóstico físico, territorial e socioeconômico da 

comunidade, que teve como finalidade fornecer subsídios para a elaboração de um plano de 

desenvolvimento local sustentável. Também foram feitas reuniões para o estabelecimento de 

processos produtivos que atendessem às demandas da Natura e para a definição de um preço 

justo. Além de ter se criado um fundo constituído por um percentual da receita líquida obtida 

com a venda dos produtos originados dos ativos fornecidos pela comunidade. O fundo deve 

ser usado para financiar projetos de desenvolvimento sustentável local, que sejam aprovados 

por todos os envolvidos – comunidade, Natura e outros parceiros. 

 

Em 2005 foi concluído o Diagnóstico Local Participativo e o Plano de Desenvolvimento 

Comunitário Iratapuru Sustentável elaborados por uma consultoria externa. O levantamento 

pretendia contemplar um balanço do presente e a visão de futuro para 2010 e 2015, através da 

análise da situação atual feita pela própria comunidade e do levantamento de suas 

expectativas para os próximos anos. O plano se propôs a apresentar a estratégia e as ações 

prioritárias a serem realizadas em curto e médio prazos.  
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No entanto, a comunidade teve dificuldades para adotar este plano como proposta concreta 

para os próximos passos no desenvolvimento local, pois ela ainda não estava preparada em 

termos técnicos e organizacionais para implantar tais ações. O plano foi arquivado. Com isso, 

a empresa percebeu que precisava modificar sua postura e um conjunto de ações focadas em 

gestão e ética foi definido posteriormente para iniciar o processo de capacitação comunitária e 

fortalecer a parceria.  
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9 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

Nesta seção são apresentadas as análises dos dados coletados, elaboradas a partir das 

diretrizes do plano de análise descrito no item 7.3. Procura-se ressaltar as contradições e 

convergências das informações e percepções obtidas dos membros das comunidades e das 

empresas quanto à contribuição que as alianças estratégicas intersetoriais podem dar para o 

desenvolvimento e a sustentabilidade. 

 

O primeiro passo foi verificar a pertinência dos indicadores previamente estabelecidos para 

análise dos dados empíricos obtidos em campo e o propósito de separar tais indicadores em 

categorias, conforme se previu no plano de análise. Em segundo lugar, procurou-se identificar 

convergências e contradições contrapondo o material coletado com as indicações obtidas no 

levantamento bibliográfico que constitui o referencial teórico. O terceiro passo foi sumariar os 

principais aspectos verificados durante as análises, indicando as contribuições desta pesquisa 

para estudos posteriores. 

 

 

9.1 Indicadores de análise identificados 

 

Todos os indicadores de análise previstos inicialmente no Quadro 1 (item 7.3) foram 

encontrados nos dados, informações e percepções coletados nas empresas e comunidades. 

Alguns deles geraram controvérsias e outros representaram um ponto de convergência entre 

as observações diretas realizadas pelo pesquisador, os dados secundários e os pontos de vista 

dos entrevistados, ainda que cada uma das fontes tivesse diferentes origens, níveis de 

escolaridade e histórias de vida. 

 

Os indicadores que apresentaram mais intensas convergências das opiniões e percepções dos 

entrevistados foram os relacionados aos “custos e benefícios”, “finalidades da aliança”, 

“resultados econômicos”, “transferência de conhecimentos”, “canais de comunicação”, 

“duração do acordo”, “acesso a apoio externo” e “expectativas iniciais”. Nos quatro primeiros 

indicadores o foco dos depoimentos recaiu sobre a capacidade de geração de renda que as 

alianças ofereciam às comunidades, uma vez que, através dos projetos propostos elas se 
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tornavam fornecedoras das empresas, ganhando visibilidade e fortalecendo a imagem de suas 

parcerias. Na opinião dos gerentes e coordenadores de áreas das empresas, esse era um 

processo longo e complexo, mas que trazia benefícios que não poderiam ser alcançados de 

outra forma.  

 

Os dois indicadores seguintes apontaram para a importância das equipes de execução dos 

projetos na melhoria da comunicação entre empresa e comunidade. De acordo com os 

entrevistados das comunidades nos dois casos estudados, a presença dos profissionais era 

percebida como um fator primordial para a consolidação da aliança, uma vez que eles 

representavam um canal rápido e eficiente de contato com a empresa que se mostrava, antes 

alheia e distante. Além disto, traziam conhecimentos e informações aos quais a comunidade 

tinha pouco acesso no que concerne à gestão dos empreendimentos, ao comportamento dos 

mercados e às regras contratuais. Antes das alianças, em alguns casos, existiam outros canais 

de comunicação, mas eles, normalmente, eram de mão única: da comunidade para a empresa. 

Com o advento das alianças, percebeu-se o início da retroalimentação, gerando retornos 

maiores do que os previstos inicialmente. 

 

A convergência entre as percepções dos membros de ambas as empresas e das pessoas 

entrevistadas das comunidades sobre o indicador “duração do acordo” mostrou alguns 

resultados alcançados com a transferência de conhecimentos da empresa para a comunidade. 

Por exemplo, os membros das comunidades mostraram-se bem conscientes não apenas da 

duração do acordo, mas de outras cláusulas contratuais como preços, prazos e 

responsabilidades de ambas as partes indicando que não apenas passaram a se familiarizar 

com estas regras como que pretendem respeitá-las. Apesar das boas perspectivas, os 

respondentes das empresas se mostraram cautelosos e ressaltaram que precisavam reiterar as 

cláusulas do acordo em um exercício contínuo, pois as relações comerciais se construíam a 

cada dia e poderiam surgir situações inesperadas, exigindo mudanças nos contratos 

comerciais, para as quais os parceiros, provavelmente, não estariam preparados. 

 

Em relação ao indicador “acesso a apoio externo” a convergência de percepções entre 

membros das empresas e comunidades foi gerada, principalmente, pela lastimável situação 

dos órgãos públicos de assistência técnica e extensão rural na região amazônica. Neste 

indicador identificou-se que, apesar das empresas não terem apresentado restrições formais 

quanto à comunidade buscar apoio externo e outros parceiros, as comunidades tinham 
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dificuldade em encontrar organizações que contribuíssem efetivamente para seu 

desenvolvimento. A comunidade do Iratapuru, por exemplo, sofreu até 2006 das 

conseqüências de apoios externos pouco comprometidos com resultados amplos e duradouros. 

Um montante significativo de recursos financeiros já havia sido gasto em projetos definidos 

de forma pouco participativa e direcionados para situações pontuais, que não visavam à 

transformação das condições econômicas e sociais da comunidade. Isto havia deixado entre os 

membros da comunidade um passivo de desentendimentos e descrença em relação aos 

projetos coletivos, desestimulando a coesão interna e a aptidão para envolverem-se em 

empreendimentos com parceiros. 

 

No indicador “expectativas iniciais” houve convergência entre entrevistados das empresas e 

comunidades porque, conforme era esperado por ambos os lados, a geração de renda para os 

membros das comunidades era um resultado alcançado e valorizado. Para a Natura, ainda não 

tinham sido alcançadas as expectativas iniciais, uma vez que a comunidade não apresentava 

mudanças significativas em seu patamar de desenvolvimento social. O que fazia com que a 

empresa começasse a fazer uma autocrítica e a perceber que ela precisava ser mais pró-ativa 

em sua atuação. Para o Grupo Orsa, o pequeno tempo de implantação dos projetos dificultava 

a mensuração do alcance das expectativas iniciais em termos de fornecimento de matérias-

primas e de desenvolvimento comunitário. 

 

Foram identificadas contradições nas respostas dos entrevistados às questões referentes aos 

indicadores: “manejo dos recursos naturais”, “papel no uso dos recursos naturais”, 

“facilitadores e dificultadores”, “custos e benefícios”, “expectativas iniciais”, “resultados 

econômicos”, “mudanças no modo de vida” e “laços de confiança mútua” para os membros 

das comunidades; e: “preparação para aliança”, “replicabilidade”, “diferenças percebidas 

entre comunidades”, “curto prazo X longo prazo”, “custos e benefícios” e “laços de confiança 

mútua”. 

 

Apesar dos agricultores e extrativistas envolvidos nas parcerias afirmarem que eles assumiam 

seu papel na conservação dos recursos naturais, havia situações em que as pessoas da 

comunidade agiam de forma predatória, algumas vezes por necessidade econômica, 

desconhecimento e falta de orientação; outras por má fé, especialmente no que concerne à 

exploração da madeira e em outros temas específicos, como o destino do lixo. No indicador 

“manejo dos recursos naturais”, analisando as entrevistas dos membros das comunidades, 
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reforçou-se esta contradição, quando, apesar de conhecerem e enfatizarem o papel da 

certificação de manejo para a sustentabilidade dos recursos naturais foi perceptível o 

descontentamento quanto à lei que proíbe, na Amazônia, o uso de mais de 20% da área total 

do terreno para cultivos e infra-estrutura. 

 

Talvez por estarem em momentos diferentes de seus projetos, os membros das comunidades 

apresentaram divergências na identificação dos fatores que dificultavam a aliança. No caso do 

Grupo Orsa, ao mesmo tempo em que um deles manifestou total satisfação com o andamento 

das atividades e com a transparência das relações, o outro formulava reclamações quanto à 

demora do Grupo em responder às suas dúvidas e reivindicações. O parceiro da Natura 

apontou a falta de planejamento e acompanhamento por parte da empresa das atividades 

executadas com os recursos financeiros provenientes da parceria e o despreparo de alguns de 

seus funcionários para lidar com comunidades. Essas situações contribuíam para as pessoas 

perderem a confiança nos projetos e nas intenções da empresa. Argumentos similares foram 

utilizados pelos entrevistados nos indicadores “expectativas iniciais”, “resultados 

econômicos” e “laços de confiança mútuos”. 

 

Também houve discordância entre membros das empresas e das comunidades em termos dos 

benefícios das alianças poderem ser obtidos de outras formas. Para os entrevistados do Grupo 

Orsa, os benefícios esperados não seriam os mesmos se eles tivessem optado apenas por 

culturas tradicionais da região. Já os comunitários foram unânimes em afirmar que os 

benefícios não seriam alcançados se a parceria fosse com órgãos do governo.  

 

Em termos de “mudanças no modo de vida comunitário”, os respondentes das comunidades 

reconheceram que as contribuições das empresas iam além dos temas agrícolas e que isso 

trazia outros benefícios para a comunidade, como, o acesso ao saneamento e à água tratada. 

Um dos entrevistados, contudo, não reconheceu grandes mudanças em seu modo de vida e nas 

condições da comunidade com a atuação empresarial. 

 

Entre os entrevistados do Grupo Orsa foram percebidas contradições no indicador 

“preparação para aliança”, uma vez que, alguns afirmaram que a empresa detinha experiência 

e profissionais capacitados em número suficiente para colocar em prática as alianças com 

comunidades assegurando, inclusive, que agentes externos poderiam atrapalhar por não 

conhecerem a região. Apesar da empresa não estar preparada, as parcerias eram essenciais 
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para alcançar o desenvolvimento local e sem elas seria impossível gerar transformações 

sociais. 

 

Incoerências também foram identificadas no indicador “replicabilidade”, pois os membros das 

empresas concordaram que os projetos em desenvolvimento poderiam ser reproduzidos em 

outros locais por outras empresas ou mesmo por órgãos governamentais. Entretanto, houve 

divergências nas respostas sobre a existência de modelos a serem replicados. Um dos 

entrevistados do Grupo Orsa chegou a afirmar que os quase 40 anos de existência da Jarí 

Celulose na Amazônia indicavam muita experiência no relacionamento com comunidades, 

tornando-a uma referência. Mas esta opinião não é confirmada pelos outros entrevistados, 

pela observação direta do relacionamento empresa-comunidade e pelo estágio ainda imaturo 

de implantação dos projetos atuais. 

 

No indicador “diferenças percebidas entre comunidades” alguns funcionários do Grupo Orsa 

afirmaram que as diferenças entre os grupos não residiam na idade da comunidade, mas na 

disposição de seus membros em participarem de alianças; enquanto outros afirmaram que a 

facilidade do trabalho conjunto era diretamente proporcional ao tempo de existência na 

comunidade. Tais opiniões podem se alterar com o tempo, pois o Grupo Orsa iniciou seus 

projetos rurais apenas em comunidades mais recentes. Neste indicador, a visão da entrevistada 

da Natura foi diferente: a partir de sua experiência, ela afirmava que comunidades recentes 

estavam mais dispostas do que as mais antigas a se organizar para estabelecer relações 

comerciais. Ela referia ter encontrado menor resistência nas comunidades recentes 

provavelmente porque não estão apegadas às tradições e têm mais aptidão para mudanças. 

 

As contradições entre os entrevistados das empresas observadas no indicador “curto prazo X 

longo prazo” dizem respeito às estratégias que estas organizações utilizam com o intuito de 

transformar a visão da comunidade do curto para o longo prazo. Enquanto um entrevistado 

afirmou que tal mudança é alcançada, principalmente, através de ações sócio-educativas e de 

educação ambiental, outros estão convencidos de que o aspecto mais relevante é a 

demonstração da viabilidade econômica das propostas, conjugando projetos com resultados 

no curto prazo, para o atendimento às necessidades imediatas de geração de renda na 

comunidade com outros, com perspectivas de benefícios no longo prazo. Um dos 

entrevistados do Grupo Orsa ressaltou que a empresa precisa compreender que as 

comunidades valorizam as culturas de longo prazo, no entanto, na maioria das vezes, as 
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necessidades imediatas de subsistência acabam por orientar as decisões de plantio dos 

agricultores, levando-os a priorizar as culturas de curto prazo. Foi possível observar na prática 

que ambos os tipos de plantios podem ser consorciados e proporcionar resultados positivos 

para a agricultura familiar, promovendo meios de eliminar essa contradição. 

 

Em termos do indicador “custos e benefícios”, a contradição entre os entrevistados das 

empresas residiu na existência ou não de alternativas à parceria, pois enquanto alguns 

afirmavam que a empresa poderia alcançar os benefícios de outra forma, outros estavam 

convictos de que ela somente teria resultados positivos se trabalhasse em parceria com a 

comunidade. Este resultado foi reforçado pelas respostas dadas às questões que se referiam ao 

indicador “laços de confiança mútua”. O caso do Grupo Orsa é ilustrativo pois, ao mesmo 

tempo em que um dos entrevistados afirmou que há, desde longo tempo no passado, uma 

relação harmoniosa entre os dois lados, além de existir confiança das comunidades na 

empresa e que esta sempre atendeu às expectativas daquelas, observou-se em campo que a 

imagem da empresa referida pelos entrevistados da comunidade era de baixa credibilidade e a 

tendência de melhoria dessa imagem era recente, em função dos projetos rurais que vinham 

sendo implantados desde 2006.  

 

Este poderia ser considerado um importante momento de aproximação e de criação de laços 

de confiança mútua, até o momento inexistentes. Para iniciar a implantação dos projetos foi 

necessário um intenso trabalho de mobilização comunitária, de forma a reverter a 

desconfiança das pessoas em relação à empresa. A entrevistada da Natura afirmou que o 

principal fator para a criação de laços de confiança era a transparência, aspecto que ela 

garantiu que a empresa prezava em suas relações com fornecedores e com as comunidades. A 

observação direta, no entanto, mostrou que nem sempre a Natura foi clara e transparente com 

sua parceira COMARU, gerando conflitos internos à cooperativa e discordância quanto aos 

resultados financeiros. 

 

As principais contradições entre as percepções dos entrevistados das comunidades e das 

empresas surgiram nos indicadores: “regras formais e sociais” – referente à existência prévia 

de normas legais e informais – e nos “pré-requisitos” para o estabelecimento de parcerias. Sob 

o ponto de vista dos entrevistados provenientes da Natura e do Grupo Orsa, as regras formais 

e seu cumprimento não dificultam a execução das atividades previstas na aliança. Por outro 

lado, a demanda foi considerada uma limitação importante pela entrevistada da Natura, uma 
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vez que a quantidade comprada pela empresa não aumenta infinitamente e ela compra um 

volume bastante inferior à capacidade de oferta da comunidade. Assim, para ela, um pré-

requisito para a aliança deveria ser que as comunidades compreendessem e aceitassem este 

fato como inerente a qualquer parceria deste tipo, uma vez que, o objetivo da aliança era 

comercial e não exclusivamente de finalidade social. Para os entrevistados das comunidades, 

as formas truculentas como as normas legais eram colocadas em prática pelos órgãos 

ambientais causavam conflitos e traumas e faziam com que os agricultores não 

compreendessem e respeitassem, na prática, as normas impostas. 

 

O indicador “pré-requisitos” mostrou que, apesar do Grupo Orsa afirmar que suas parcerias 

são estabelecidas prioritariamente com comunidades que não estejam em área de conflito 

fundiário, que morem há algum tempo naquela região e que se localizem próximas de sua área 

de entorno. A observação em campo mostrou que a empresa determinava os projetos e os 

locais onde eles seriam implantados, muitas vezes sem seguir o que está definido nestes 

requisitos. Por sua vez, a Natura, após anos de falta de clareza nos critérios para escolha de 

novas comunidades fornecedoras, desenvolveu em 2005, um check-list com pré-requisitos 

para o estabelecimento de parcerias, como: a capacidade de produção, a logística de 

escoamento e o apelo de marketing inerente à comunidade. 

 

 

9.2 Agrupamento dos indicadores 

 

Conforme o Quadro 2 (seção 7.3), os indicadores em análise foram reunidos em categorias, 

com características específicas, com o intuito de verificar se os dados coletados contribuiriam 

para as análises previstas no planejamento de pesquisa. As categorias analisadas a seguir à luz 

do referencial teórico foram: “caracterização da comunidade”, “caracterização da empresa”, 

“caracterização da aliança”, “organização social”, “percepção da empresa sobre a 

comunidade”, “ impactos percebidos das alianças sobre os recursos naturais”, “formalização 

da aliança”. 
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9.2.1 Caracterização das Comunidades e Empresas 

A partir dos indicadores previstos para o subgrupo “caracterização das comunidades” é 

possível perceber que as alianças estratégicas intersetoriais realizadas pelo Grupo Orsa foram 

estabelecidas com comunidades pequenas; de constituição recente; compostas, em sua 

maioria, por pessoas provenientes de outros locais; e, que tinham como principais atividades 

de subsistência a agricultura familiar de mandioca, milho, arroz – conhecida localmente como 

roçado – e o extrativismo da castanha. O roçado era a base para a segurança alimentar da 

família e o extrativismo, por ser uma tarefa rentável, mas sazonal, acabava se tornando uma 

forma de obter recursos financeiros com liquidez no curto prazo. Tais características 

encontradas no levantamento empírico se alinham aos aspectos do referencial teórico 

indicados por Kosmus et al (2002, p. 1) e por Gutman (2003, p. 42) que apontam que as 

comunidades tendem a ser heterogêneas e buscam espaços de inclusão social através do 

acesso a recursos diversos como, a obtenção de benefícios tangíveis, a geração de renda com a 

negociação do direito ao uso da terra, além do acesso a novas tecnologias, habilidades, capital 

e conhecimentos sobre recursos naturais e mercados. 

 

Percebeu-se ainda que, apesar de serem comunidades relativamente recentes, com menos de 

20 anos, as pessoas não pretendem retornar aos seus locais de origem. Para elas é importante 

melhorar suas condições de vida a partir de recursos obtidos com seu trabalho na terra que 

ocupam e também que seus filhos possam usufruir desses benefícios no longo prazo. Este 

aspecto reforça o que foi apontado nos estudos de Kosmus et al (2002, p. 1) quando 

afirmaram que é essencial para a empresa assumir que a heterogeneidade existe e que ela 

influencia a negociação da aliança.  

 

Os indicadores previstos para a análise da “caracterização da empresa” mostram que uma das 

organizações que compõem o Grupo Orsa, a Jarí Celulose, atua há quase 40 anos na 

Amazônia e que sua operação gera impactos ambientais e sociais, que ainda influenciam a 

forma como a empresa é vista pelos stakeholders, como as 98 comunidades do entorno de 

suas instalações e os órgãos governamentais. Em termos de meio ambiente a empresa vem 

conseguindo mitigar o passivo gerado na época de sua implantação ao atender aos requisitos 

das normas ISO 1400025 e FSC, para florestas plantadas e nativas. Em termos sociais, as 

controvérsias persistem, uma vez que a empresa é responsabilizada pela criação de um bolsão 

                                                 
25 Certificação de conformidade com regras ambientais auto-impostas. 
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de pobreza no seu entorno, embora seja uma das poucas empregadoras da região, 

movimentando a economia local e diferenciando o vale do Jarí de outras regiões remotas do 

Pará. 

 

O relacionamento da Jarí Celulose com as comunidades foi se alterando ao longo de sua 

história. Houve momentos de aproximação e criação de projetos de apoio às comunidades 

muito similares aos realizados a partir de 2006, entretanto, a característica que mais deixou 

marcas nesta relação foi a manutenção, por muitos anos, de uma política de boa vizinhança na 

qual a empresa agia de forma assistencialista, reativa às demandas e aos problemas das 

comunidades. Não parecia existir a intenção de implantar propostas transformadoras da 

realidade social e, principalmente, da situação fundiária, estopim de diversos conflitos e da 

desconfiança que se enraizou na percepção que as comunidades formavam da empresa. 

 

Apesar das crescentes demandas comunitárias e dos conflitos que se multiplicavam, a área de 

Relações Institucionais da empresa, começou um processo lento para modernizar sua forma 

de atuação apenas em 2005, impulsionada pela implantação de uma área de Desenvolvimento 

Sustentável na Orsa Florestal, a qual tinha como objetivo fazer a ponte entre os 

conhecimentos sobre a região acumulados na empresa e em seu braço social. Esta mudança 

visou à inclusão de aspectos econômicos e ambientais nos projetos sociais que vinham sendo 

realizados na Fundação Orsa.  

 

Com isso, a filosofia do desenvolvimento sustentável e do equilíbrio dinâmico entre seus três 

pilares começou a ganhar espaço na Fundação Orsa - unidade Jarí. Apesar das incursões neste 

tema terem sido iniciadas em 2002, a partir das discussões do Núcleo de Desenvolvimento do 

Vale do Jarí, somente três anos depois e por pressão da empresa é que a Fundação Orsa 

iniciou mudanças na sua estrutura interna. 

 

Esta nova forma de enxergar seu papel social na região preparou a base para a implantação de 

projetos de geração de renda junto às comunidades rurais, iniciados posteriormente, rompendo 

com alguns paradigmas que, até então, prevaleciam no contexto interno da empresa. Com 

estas mudanças, a estratégia de negócios foi modificada buscando a abertura de fontes 

alternativas para a obtenção de matéria-prima para a planta industrial. A imagem e a 

reputação perante atores locais e nacionais foram redimensionadas, propiciando negociações 

antes inimagináveis com os governos dos estados do Pará e Amapá; e os investimentos 
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iniciados em relações comunitárias, mostraram a possibilidade de superar sua antiquada 

política de boa vizinhança. 

 

Todo esse contexto vivenciado pelo Grupo Orsa se alinha perfeitamente às motivações 

freqüentes, apontadas por Gutman (2003, p. 42), para que as empresas estabeleçam alianças 

com comunidades, ou seja: as crescentes pressões públicas para a demonstração de 

responsabilidade social; o fortalecimento do comércio justo; as vantagens no acesso e uso da 

terra e dos recursos naturais; e os riscos que as comunidades podem ajudar a minimizar em 

termos de conflitos de terra e destruição das propriedades empresariais. 

 

Por sua vez, a Natura iniciou suas relações com comunidades amazônicas em 2001, para o 

lançamento de sua linha Ekos de cosméticos. Estes produtos surgiram com um forte apelo de 

marketing que se baseia no uso de ativos da biodiversidade brasileira como princípios ativos 

dos produtos. Estas matérias-primas não vêm exclusivamente da Amazônia, há itens 

provenientes das regiões sul e sudeste do país, bem como, de fornecedores mais experientes 

na cadeia de negócios do que as comunidades amazônicas, entretanto, a estratégia de 

marketing da empresa enfatizou o vínculo com as comunidades e com a Amazônia em suas 

divulgações, levando o consumidor a associar esta imagem à linha Ekos. 

 

Para lançar esta linha de produtos, a Natura não precisou instalar uma fábrica na região norte, 

teve, porém, que criar uma área de Relações com Comunidades e de Desenvolvimento de 

Fornecedores para ajudar os novos parceiros a atenderem os padrões estabelecidos pelas 

operações industriais. Não se identificaram impactos ambientais negativos; ao contrário, a 

empresa considera que a valoração e a valorização dos produtos da floresta fazem com que ela 

passe a ser vista como uma oportunidade, propiciando sua conservação. No entanto, a falta de 

experiência associativa das comunidades, a limitada visão empreendedora e a escassez de 

assessoramento técnico geram conflitos nas comunidades e dificuldades para fornecer a 

matéria-prima ao ritmo imposto pela empresa. Apesar das relações terem se iniciado em 2001, 

seis anos depois a Natura ainda considerava que os resultados estavam em construção, uma 

vez que muitas dificuldades permaneciam sem solução, em conseqüência de erros cometidos 

por ambos os lados da parceria. 

 

A situação vivenciada por esta aliança reforça os aspectos levantados pelos estudos de 

Gutman (2003, passim) e Ostrom (2003, passim) quando afirmam que para alcançar as 
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expectativas e gerar benefícios para os parceiros é necessário que exista a sustentabilidade 

financeira do projeto e que sejam superados desafios institucionais e internos à comunidade, 

levando em consideração que as alianças intersetoriais são complementares ao modo de vida 

comunitário. 

 

A área de Relações com Comunidades da empresa, antes subordinada à Diretoria de 

Sustentabilidade foi transferida em 2007 para a Diretoria de Suprimentos, pois se considera 

essencial que esta área participe das discussões sobre as cadeias de valor que geram impactos 

em suas estratégias de negócios, principalmente, em termos da imagem de empresa 

socialmente responsável e preocupada com o desenvolvimento sustentável. Esta mudança, de 

acordo com o discurso oficial, procura dar uma orientação mais objetiva aos relacionamentos 

com os parceiros, uma vez que, os objetivos da aliança vão além de ações de responsabilidade 

social corporativa. Este quadro confirma a importância das crescentes pressões públicas e 

políticas apontadas por Gutman (2003, p. 42) como motivações para o estabelecimento de 

alianças intersetoriais. 

 

 

9.2.2 Percepção da empresa sobre a comunidade 

Como os projetos de empreendedorismo do Grupo Orsa foram implantados apenas em 

comunidades recentes não é possível verificar as diferenças sugeridas no referencial teórico 

entre alianças com populações tradicionais e outras com origens heterogêneas. Reforçando os 

resultados obtidos por Gutman (2003, p. 55), observou-se no vale do Jarí que, mesmo nos 

projetos em que a comunidade possuía alguma experiência anterior à parceria, estabeleceu-se 

certa dependência em relação à empresa, ocasionada principalmente pela ausência da ação do 

poder público e de órgãos que deveriam assumir a responsabilidade de orientar e apoiar as 

comunidades rurais. 

 

As habilidades para identificar as características de sua área em cada época do ano e a 

disponibilidade para o trabalho foram muito valorizadas pela empresa fortalecendo sua 

motivação para estabelecer parcerias com comunidades. Os custos de produção de eucalipto 

tendem a ser reduzidos com a implantação do projeto de fomento florestal, ao mesmo tempo 

em que estimulam a geração de renda para os agricultores, criando uma relação ganha-ganha 

entre empresa e comunidade. Esta perspectiva contradiz a afirmação de Gutman (2003, p.48) 
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de que, devido aos altos custos fixos, as parcerias com comunidades no setor florestal têm 

poucas chances de gerar resultados econômicos para a empresa. 

 

Apesar das controvérsias entre os entrevistados sobre o papel da empresa na alteração da 

visão da comunidade do “curto para o longo prazo”, foi possível observar que a Natura e o 

Grupo Orsa vêm atuando com este intuito. Um bom exemplo é o projeto do fomento de 

eucalipto.  

 

Quando as empresas estimulam uma mudança de paradigma na comunidade, elas precisam 

estar preparadas para orientar, além dos aspectos técnicos do cultivo, o uso dos recursos 

financeiros obtidos com o projeto. O início de relações mais freqüentes com comunidades 

propicia um intenso aprendizado para os profissionais das empresas que se aproximam 

diretamente do empreendimento. Eles passam a reconhecer a importância do respeito às 

diferenças e o valor das relações interpessoais; superam alguns preconceitos e podem 

compreender as dificuldades que as comunidades têm para gerir os recursos financeiros; além 

de terem que enfrentar os crônicos problemas de infra-estrutura e logística que afetam à 

população rural. 

Este choque de realidade vivido pelos funcionários de ambas as empresas, mostrou que elas 

minimizaram em seus planejamentos a necessidade de aprender a se relacionar com 

comunidades, de monitorar o uso dos recursos financeiros provenientes da aliança e, 

principalmente, o tempo investido para alcançar os benefícios esperados, confirmando os 

aspectos que Gutman (2003, p.55) encontrou em suas pesquisas. 

 

A experiência da Natura, ao contrário do apontado por Ostrom (2003, p. 34), indicou que as 

comunidades recentes têm mais facilidade em considerar a relação como um negócio para o 

qual é necessário profissionalismo, além de conseguirem ser menos dependentes de ajuda 

externa do que as comunidades mais antigas. Esta situação se confirmou quando a Natura 

investiu no beneficiamento do óleo de castanha-do-brasil junto à cooperativa de São 

Francisco do Iratapuru – uma comunidade ribeirinha que, por seu tempo de existência, pode 

ser considerada tradicional. Para implantar esta aliança, a empresa enfrentou uma série de 

dificuldades, uma vez que, a habilidade dos moradores se restringia à coleta e à preparação da 

castanha para venda in natura26, sem utilizar formas mais modernas de beneficiamento para 

                                                 
26 Atividade tradicional na região que mantinha os castanheiros dependentes de intermediários, conhecidos 
localmente como “atravessadores” ou “patrões”.  
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agregar valor ao produto. Na década de 1990 tentaram produzir biscoitos de castanha em uma 

fábrica montada na comunidade com investimentos do governo do estado do Amapá, mas sem 

uma análise de viabilidade econômica no longo prazo, o empreendimento fracassou. Este 

contexto começou a se alterar apenas com o incêndio da fábrica em 2002 e a necessidade de 

encontrar novas alternativas para utilizar o que restou da estrutura. 

 

Apesar de, em princípio, parecer um grande negócio para a empresa, esta aliança vem 

mostrando que as relações com comunidades precisam de investimento de tempo, pessoas 

preparadas e dispostas a entender a situação local, além da capacidade para transferência de 

conhecimentos e treinamentos técnicos. Nas alianças estabelecidas pela empresa com 

comunidades mais recentes em outros locais, também existiram dificuldades, mas elas foram 

superadas mais rapidamente e com menor desgaste. 

 

Este histórico, potencializado pela fragilidade institucional da COMARU e pela falta de 

experiência da empresa com relações comunitárias, transferiu, na percepção dos membros das 

comunidades, a responsabilidade pelo desenvolvimento local do governo para a empresa.  

Em paralelo a todos estes acontecimentos a comunidade adquiriu grande visibilidade e muitas 

organizações governamentais e não-governamentais passaram a visitá-la com freqüência para 

fazer estudos, diagnósticos e projetos, na maioria das vezes, desarticulados entre si. Os 

benefícios concretos para a comunidade de todo este movimento, no entanto, foram poucos e 

ela continua sem condições de se desenvolver de forma sustentável e autônoma. 

 

 

9.2.3 Organização social 

A principal característica das comunidades participantes dos empreendimentos analisados em 

ambos os estudos de casos, em termos de organização social, foi a quase inexistência de 

associações e cooperativas fortes e estruturadas para alcançar benefícios coletivos. 

Confirmando a importância do acesso à informação, da reciprocidade e confiança entre os 

grupos encontradas por Kosmus et al (2002, p.3) em seus estudos, a situação lamentável 

vivida pelas organizações comunitárias analisadas nesta pesquisa tem suas raízes na história 

da criação de organizações sociais na região norte do Brasil, em que pesaram mais as questões 

político-partidárias do que o atendimento da demanda comunitária por participação social. 

Outro aspecto, observado com freqüência na Amazônia foi a criação de associações e 
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cooperativas apenas com a finalidade de obter financiamentos bancários, o que resultou, por 

falta de acompanhamento e orientação técnica, em uma significativa taxa de inadimplência e 

de fracasso dos empreendimentos comunitários.  

 

Estas situações perversas resultaram na passividade da população, reforçando o hábito de 

aguardar que o governo ou outros atores sociais forneçam paliativos para os seus problemas e 

tiveram como conseqüência os aspectos apontados pelas pesquisas de Kosmus et al (2002). 

Ou seja, de que os resultados alcançados nos primeiros processos participativos influenciam o 

comportamento das pessoas, uma vez que hoje há na região uma descrença generalizada na 

participação em organizações sociais e, conseqüentemente, pouca coesão social visando aos 

interesses coletivos, ainda que sejam de extrema e comprovada necessidade como escolas e 

postos de saúde.  

 

Se fossem colocadas no Modelo dos Degraus de Participação de Nilsson (1999), estruturados 

em 7 níveis, as comunidades parceiras do Grupo Orsa estariam no nível 1, que lhes permite 

apenas receber benefícios, uma vez que elas apresentam pequena capacidade de comunicar 

suas necessidades. E a COMARU, aliada da Natura, com mais experiência de investir em 

empreendimentos locais, estaria entre os níveis 2 e 3. 

 

As lideranças comunitárias referidas pelos entrevistados da pesquisa são, nas suas opiniões, 

frágeis e pouco preparadas para representar as vontades populares. Na mesma comunidade 

são freqüentes os conflitos de poder e desentendimentos entre pretensos líderes, 

enfraquecendo a união que levaria ao atendimento das necessidades comunitárias. De acordo 

com Ostrom (2003, p. 40) os benefícios somente poderão ser alcançados se esta situação for 

modificada e os indivíduos perceberem que quanto mais tempo eles permanecerem 

desorganizados, menores serão as chances de aumentar os benefícios advindos de 

empreendimentos coletivos. No entanto, nos casos estudados, observou-se um longo caminho 

a ser percorrido para alcançar uma participação social que resulte no fortalecimento 

comunitário. Um trabalho de conscientização, capacitação em gestão e definição de papéis 

será essencial para que, no longo prazo, as pessoas consigam ser participantes ativas da 

transformação de sua atual situação econômica e social. 

 

Mesmo com todas as dificuldades apontadas anteriormente, a COMARU apresenta uma 

melhor do que a vivida pelos agricultores parceiros do Grupo Orsa, uma vez que, os primeiros 
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passos já foram ensaiados para que a comunidade saísse de sua situação de passividade 

inicial. Até 1992, quando foi criada a cooperativa, os moradores de São Francisco do 

Iratapuru se uniam apenas para a coleta da castanha, a base da economia local. Atualmente, 

mesmo sem ter alcançado os resultados esperados, eles conseguem se unir para lutar por 

melhorias de interesse coletivo, para buscar o fortalecimento da organização comunitária e 

para dar transparência ao uso dos recursos provenientes da parceria. 

 

Ainda é necessário que a COMARU, focalize seus esforços em representar com legitimidade 

os interesses comerciais locais e passe para uma associação comunitária a luta por questões 

sociais, pois, de acordo com Ostrom (2003, p. 43), a busca pela solução para o dilema coletivo 

exige esforços da comunidade em termos do estabelecimento de confiança mútua e senso de 

vida comunitária, atividades pertinentes a uma associação de moradores e não a uma 

cooperativa.  

 

 

9.2.4 Caracterização das Alianças 

Nas alianças do Grupo Orsa, as “expectativas iniciais” de ambos os lados ainda não foram 

atendidas, mas espera-se que elas se concretizem rapidamente, confirmando a percepção de 

Gutman (2003, p.55) de que a empresa tende a minimizar os custos em detrimento dos 

benefícios esperados. Para a empresa, as expectativas vão além de promover a geração de 

renda, principal bandeira explicitada para os stakeholders, pois existe a intenção de tornar as 

comunidades defensoras das áreas da empresa contra a entrada de invasores. A entrevistada 

da Natura ressaltou que a empresa possuía três finalidades claras em manter relações 

comunitárias: ter acesso à matéria-prima; ter uma boa história para contar – utilizando isso 

para fortalecer sua imagem de empresa socialmente responsável – e, desenvolver novos 

fornecedores. Brown (2002) admite que estes interesses possam ser legítimos e que eles 

podem levar a iniciativas de sucesso se houver o controle compartilhado nas decisões-chave 

entre os membros da parceria. Nos casos analisados, no entanto, isso não ocorre. 

 

Ainda assim, as alianças atuais deram um passo além nas políticas de boa vizinhança que as 

empresas tradicionalmente empregavam e levam ao rompimento de algumas barreiras, 

fazendo com que os dois lados comecem a se conhecer e respeitar mutuamente.  
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As “finalidades da aliança”, os “facilitadores” e os “benefícios”, para os representantes das 

comunidades entrevistados, se resumem ao acesso a recursos, principalmente financeiros, que 

podem melhorar a qualidade de vida das pessoas se forem bem aplicados. No segundo caso 

analisado, um exemplo foi a criação do Fundo Natura, com o intuito de ajudar a superar a 

dependência da cooperativa em relação aos projetos governamentais, que se caracterizam pela 

precariedade.  

 

Apesar da parceria entre a Natura e a COMARU já constituir uma história mais longa, ambos 

os parceiros afirmaram que as “expectativas iniciais” ainda não haviam sido atingidas. A 

empresa considera que não levou à comunidade a renda e o desenvolvimento nos patamares 

em que havia se proposto inicialmente. A COMARU reforça este ponto de vista, atribuindo, 

em parte, à sua falta de experiência com negócios e relações comerciais e, em parte, ao fato da 

Natura não ter desde o início do relacionamento contratado pessoas preparadas para se 

relacionar com comunidades, monitorando os investimentos feitos pela cooperativa e a 

divisão de resultados entre os cooperados. Os parceiros desta aliança não seguiram as 

orientações de Austin (2001, p. 17) que afirma que a função e o valor da cooperação podem 

ser identificados através do delineamento sistemático da aliança. Depois de alguns impasses, 

quando se percebeu a importância desses aspectos e da transparência entre os parceiros, a 

continuidade da parceria foi facilitada.  

 

A aliança estratégica é um processo de atuação social que evolui com o tempo e que pode 

crescer e atingir a maturidade (Austin, 2001, p. 17), todavia no caso da Natura não houve o 

cuidado de acompanhar esse amadurecimento e a empresa repassou para a cooperativa, logo 

no início da cooperação, uma quantidade significativa de recursos, ainda que ela não tivesse 

demonstrado previamente a capacidade para planejar e gerenciar seu desempenho, 

ocasionando problemas de controle financeiro e abalando as relações entre os parceiros. 

 

Em termos de “custos” e de “dificultadores”, os representantes das comunidades parceiras do 

Grupo Orsa priorizaram suas dificuldades de acesso a recursos financeiros, apontando, 

enfaticamente, sua desconfiança inicial quanto às intenções da empresa com os projetos em 

parceria e relembrando seu histórico de ações de boa vizinhança. Para o Grupo Orsa, os 

principais dificultadores são os custos e os investimentos em pessoal e transporte para 

acompanhar os projetos; e a burocracia das políticas florestais, a desconfiança da comunidade 

em relação à empresa e ao poder público; a preferência da comunidade por projetos de curto 
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prazo; e, a falta de organização comunitária. Tantas diferenças de percepção entre os 

entrevistados das comunidades e os da empresa levam ao questionamento quanto à real 

disposição dos parceiros em identificar os limites da cooperação e em superar suas diferenças 

e dificuldades, fazendo avançar as fronteiras do relacionamento, conforme apontou Fischer 

(2002, p. 17).  

 

Mais uma vez a relação entre Natura e COMARU viveu problemas diferentes dos enfrentados 

pelo Grupo Orsa e seus parceiros. A entrevistada da Natura afirmou que os principais custos 

estavam vinculados ao pioneirismo de suas alianças e à complexidade e tempo necessários 

para preparar a comunidade para ser fornecedora, seguindo as regras das relações comerciais 

e tendo que se adequar às rotinas da empresa. O representante da COMARU, por sua vez, 

reforçou que vários custos existiram, porque no início do relacionamento não havia na 

empresa pessoas com perfil apropriado para se relacionar com comunidades, nem tampouco o 

planejamento das atividades a serem executadas pela parceria. De acordo com Fischer (2002, 

p. 17), a aliança exige confiança, esforço em se conhecer e em compreender o outro e na 

busca da perenidade da cooperação. Em ambos os casos estudados, percebe-se que estes 

aspectos dependem de que os parceiros persistam em sua construção. 

 

Nas parcerias do Grupo Orsa, apesar dos contratos explicitarem uma série de critérios, os 

representantes das comunidades ressaltaram como requisito para a aliança apenas o 

cumprimento das orientações técnicas periódicas. Neste indicador, os entrevistados da 

empresa deram ênfase também às questões ambientais, já que isso impactava a viabilidade de 

plantio, o respeito ao limite das áreas de preservação permanente, a acessibilidade e o foco no 

uso apenas de áreas alteradas previamente. Além disso, existiam os aspectos menos explícitos, 

classificados como estratégicos pela empresa, como a proximidade da comunidade parceira de 

suas áreas de plantio próprio; a possibilidade de elas participarem de conflitos gerados pela 

falta de resolução de questões fundiárias; e, a iminência de invasão por madeireiros ilegais 

que poderia ser facilitada pela comunidade por não estar comprometida com a empresa.  

 

No caso da Natura e COMARU, a situação foi um pouco diferente: enquanto o entrevistado 

da cooperativa afirmou buscar referências e escolher seus clientes potenciais por sua 

transparência nas negociações, para que no futuro ele possa se tornar um parceiro, a empresa 

criou em 2005 um check-list com tópicos definidos por diversas áreas internas para a abertura 

de uma nova parceria com comunidade, reduzindo o personalismo nesta definição. Ao 
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contrário do que é esperado, a certificação socioambiental não é um pré-requisito, uma vez 

que os produtos da Natura não possuem cadeia de custódia certificada. Segundo a empresa, o 

selo verde serve como uma garantia de sustentabilidade do manejo dos recursos. 

 

Os pré-requisitos apontados por membros de empresas e comunidades estão alguns passos 

além das motivações para o estabelecimento de alianças apontadas por Gutman (2003, p.42). 

Eles surgiram da experiência prática e dos erros e acertos já vivenciados pelos parceiros, mas 

não levaram em consideração os pré-requisitos críticos apontados pelo mesmo autor: 

segurança dos direitos de propriedade da terra e a existência de políticas governamentais que 

incentivem a parceria. Se isso fosse ponderado, as alianças estudadas não existiriam, uma vez 

que, as questões fundiárias continuam sendo extremamente complexas na Amazônia e as 

ações do governo não estão voltadas do estímulo de alianças intersetoriais.  

 

Os entrevistados nas comunidades valorizam a freqüência das visitas dos técnicos dos 

projetos como o mais próximo canal de comunicação com a empresa, pois isso facilita a 

resolução dos problemas. Contrariando expectativas preliminares, para eles, o contrato 

assinado é também um canal de comunicação, uma vez que nele estão definidas regras, papéis 

e responsabilidades de cada um. A importância da formalização do acordo entre as partes foi 

ressaltada no referencial teórico.  

 

Em complementação, os entrevistados do Grupo Orsa apontaram a existência de alguns canais 

de comunicação não indicados pelos entrevistados nas comunidades, como 1) o formulário 

existente na empresa chamado “demanda de partes interessadas”, que pode ser preenchido por 

qualquer pessoa da comunidade para tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitações e 2) um 

número de telefone com atendimento 24 horas. Mas esses meios parecem não ser de 

conhecimento dos membros das comunidades, principalmente pelas altas taxas de 

analfabetismo entre os adultos, por suas dificuldades com a escrita, e também, pela 

precariedade dos meios de comunicação na área rural do município de Almeirim. 

  

Apesar de um dos entrevistados do Grupo ter afirmado que as comunidades participam da 

elaboração dos projetos, isso não ocorre com freqüência, uma vez que o próprio discurso da 

empresa indica que ela leva para a comunidade um projeto depois que ele tenha sido 

exaustivamente analisado e discutido internamente. O poder discricionário da comunidade 

está apenas em aceitar ou não os projetos propostos. 
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O entrevistado da COMARU apontou a existência de canais de comunicação com a Natura, 

indicando, porém, que foi necessário algum tempo para que as pessoas da comunidade 

conseguissem compreender a linguagem da empresa, confirmando os achados de Austin 

(2001, p.17) e Gutman (2003, p.51) de que as alianças requerem adaptação e aprendizado.  

 

A representante da empresa, por sua vez, ressaltou a importância da gerência de relações com 

comunidades como uma ponte entre a comunidade e a empresa e também a transparência do 

contrato que previa, entre outros temas, as características da construção do preço. A 

observação-participante mostrou que, apesar da relação entre a Natura e a COMARU ter 

alguns anos de duração, os canais de comunicação amadureceram somente há pouco tempo, 

pois, no início do relacionamento, esta questão era pouco valorizada.  

 

No caso do Grupo Orsa, ambos os grupos de entrevistados apontaram a existência de canais 

de “transferência de conhecimentos” em gestão, regras e mercados. Isso era feito, 

principalmente, pelos técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos projetos durante suas 

atividades normais de assistência técnica, estimulando os agricultores a controlar seus custos 

de produção e a usar com parcimônia os recursos financeiros obtidos com os projetos. A 

importância da existência desses canais era reforçada pela inexistência de outras organizações 

públicas ou privadas que pudessem oferecer apoio externo às comunidades.  

 

Por outro lado, a Natura não possuía um programa estruturado de transferência de 

conhecimentos: as demandas comunitárias eram atendidas quando apareciam. Na visão da 

COMARU, a Natura proporcionava possibilidades de novos negócios para a cooperativa e a 

ajudava a divulgar seu produto para potenciais clientes, mas não se dedicava a oferecer 

assistência técnica e capacitação.  

 

O órgão de assistência técnica oficial e as secretarias municipais de agricultura, apesar de 

serem formalmente parceiros dos projetos implantados pelo Grupo Orsa, não contam com 

recursos humanos e materiais suficientes e preparados para acompanhar os projetos das 

parcerias. Outro fator que torna imprescindíveis os canais de transferência de conhecimentos 

entre os parceiros é a falta de informação técnica dos agricultores na região amazônica, 

mesmo nas culturas mais tradicionais como a mandioca. Isso restringe as habilidades que eles 

podem oferecer à aliança à, quase exclusivamente, sua capacidade de trabalho. 
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A tendência, apontada por um dos membros da comunidade, era de que o Grupo Orsa teria 

uma demanda maior dos agricultores após as primeiras experiências de parceria, uma vez que 

elas quebravam a resistência das pessoas e reduziam a desconfiança em relação às intenções 

da empresa. Apesar de ela ainda não estar estruturada com recursos humanos e logísticos para 

atender tal aumento de procura, já existia a consciência de que era preciso agir mais 

proativamente, pois as comunidades vinham sendo assediadas por madeireiros ilegais. Assim, 

as alianças entre o Grupo Orsa e as comunidades do entorno tendem a negar as evidências 

apontadas por Gutman (2003, p. 44) de que as parcerias entre empresas e comunidades 

provocam o corte de florestas naturais para a substituição pela monocultura, pois um dos 

objetivos da empresa ao propor essas parcerias é o de obter o apoio das comunidades na 

defesa das florestas naturais.  

 

Em termos do indicador “geração de emprego e renda” todos os entrevistados foram unânimes 

em afirmar que não houve empregos formais criados pela aliança, pois todos os 

empreendimentos analisados se baseiam na transferência de conhecimentos e habilidades que 

a comunidade ainda não possui. O que confirma os achados de Gutman (2003, p. 41). No 

entanto, o pessoal das empresas fez questão de apontar o aumento da motivação dos membros 

das comunidades e a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, através da 

diversificação dos plantios, que passou a acontecer no meio rural após o início dos projetos. 

Da mesma forma, na parceria entre a COMARU e a Natura os empregos criados não eram 

vinculados diretamente à empresa; eles eram uma conseqüência da movimentação econômica 

gerada pela aliança. Por exemplo, na fábrica de óleo da COMARU, na época da safra, 

trabalhavam 35 mulheres e os castanheiros tinham a oportunidade de obter resultados 

econômicos mais elevados, uma vez que o óleo produzido localmente tinha maior valor 

agregado do que a castanha in natura que eles estavam acostumados a vender. 

 

Nas parcerias entre o Grupo Orsa e as comunidades locais, os “resultados econômicos” ainda 

eram incipientes para ambos os lados devido ao seu curto tempo de existência, mas a 

perspectiva de renda futura mantinha os agricultores envolvidos com os projetos. E a empresa 

se baseava na redução dos custos de produção do eucalipto para apostar no empreendimento 

conjunto com a comunidade. Para a Natura, os resultados econômicos da parceria se 

baseavam no acesso aos ativos da biodiversidade para a sua linha Ekos e à imagem positiva 

que se obtinha com isso para os produtos e também para a marca da empresa. Estas são 
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algumas evidências que confirmam, conforme apontou Gutman (2003, passim), a importância 

dos benefícios mútuos para as parcerias se tornarem duradouras. 

 

Para o indicador “propriedade e gestão”, entrevistados das empresas e comunidades estudadas 

afirmaram que o empreendimento gerado pela parceria deveria pertencer, ser administrado e 

propiciar resultados para ambos os parceiros. Entretanto, no caso do Grupo Orsa, não havia a 

previsão de um comitê de gestão compartilhada da parceria. No caso da COMARU e da 

Natura, havia a intenção de participar do comitê de gestão da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Iratapuru, no entanto, esta esfera de governança prevista legalmente, não havia 

sido implantada até 2006. 

 

Houve controvérsia entre os pontos de vista dos entrevistados do Grupo Orsa e das 

comunidades locais quanto ao estabelecimento de “laços de confiança mútua” entre os 

parceiros. Na ocasião do trabalho de campo desta pesquisa o que se podia detectar é que 

existia a esperança de que os projetos tivessem resultados. E não poderia ser encontrado 

resultado mais concreto, porque, além de estarem em sua fase inicial, houve atrasos na 

liberação dos recursos previstos e ainda havia um forte ceticismo de diversos membros da 

comunidade em relação à capacidade da empresa de cumprir suas promessas. Entre o pessoal 

do próprio Grupo Orsa houve polêmica. Alguns afirmavam que ele sempre teve credibilidade 

perante a comunidade, outros disseram que ele estava restabelecendo a confiança perdida e 

houve ainda os que afirmaram que a empresa fazia tais projetos porque já não era mais 

possível retirar as pessoas dos locais que elas ocupavam e por seu próprio interesse em 

ampliar a área plantada a custos inferiores. Diante de tais argumentos, permanecia sem 

resposta a indagação de um dos entrevistados: “Por que a empresa não fez isso antes?”. 

 

Mesmo em uma aliança mais antiga como a da Natura com a COMARU, a criação de “laços 

de confiança mútua” se configurava como uma situação sujeita a diversas interpretações. O 

histórico desta parceria mostrava como uma das principais lições, a necessidade de 

manutenção contínua do relacionamento e a resolução rápida de pequenos conflitos. E isso 

deveria ocorrer não apenas entre os parceiros, mas, internamente, entre os membros da 

comunidade e entre os funcionários da empresa responsáveis pela parceria.  

 

Ambos já haviam percebido que colocar em prática a transparência era um dos principais 

ingredientes para aumentar a confiança mútua e a participação social. Um exemplo disso 
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ocorreu quando a Natura apresentou para os castanheiros, utilizando filmes e palestras, a 

importância de sua contribuição para a elaboração dos produtos da linha Ekos: eles passaram 

a compreender o seu papel naquela cadeia produtiva e a entender algumas das regras impostas 

pela empresa para a compra do produto. Da mesma forma, a empresa percebeu que já deveria 

ter feito aquele tipo de esclarecimento antes para fortalecer a parceria. Ostrom (2003, p.41) 

apontou também que para se garantir o comprometimento mútuo é necessário que os 

membros da aliança estejam dispostos a monitorar as atividades e a serem comprometidos 

com as sanções auto-impostas, mantendo a conformidade com as regras. Em ambos os casos 

estudados isso não ocorre, uma vez que, as normas criadas em algumas comunidades não são 

respeitadas nem pelos moradores, nem por pessoas que entram na área da comunidade 

somente para explorar os recursos naturais disponíveis. 

 

Tanto no Grupo Orsa quanto nas comunidades foram apontadas “alternativas à parceria”. Do 

lado da empresa, afirmou-se que ela poderia obter de outras formas os benefícios alcançados 

pelas parcerias com comunidades, como através de convênios com o poder público. Para a 

comunidade, era possível utilizar a terra para outros cultivos, ainda que eles não 

proporcionassem os resultados financeiros previstos pelas parcerias. No caso da Natura e 

COMARU ambos os lados também podiam contar alternativas: a empresa poderia comprar a 

castanha, ou diretamente seu óleo, de empresas fornecedoras e a cooperativa poderia 

continuar a vender a castanha para os intermediários. No entanto, mantendo esta situação se 

perderiam os benefícios socioambientais desejados com a implantação dos empreendimentos 

e os ganhos de imagem que a aliança pode propiciar tanto para a empresa quanto para as 

comunidades. 

 

Os indicadores “modelos em uso” e “possibilidade de replicação”, exclusivos do roteiro de 

entrevistas das empresas, mostraram algumas opiniões diferentes entre os entrevistados no 

Grupo Orsa: o primeiro ponto a ressaltar foi o fato dos entrevistados não terem apontado o 

fomento de eucalipto – um exemplo de aliança entre empresas e comunidades rurais 

consagrado em outras regiões – como um modelo em implantação.  Enquanto alguns 

destacaram a importância da participação de voluntários em ações pontuais que se 

caracterizavam mais como atuação social da empresa, outros apontaram os convênios com as 

prefeituras como itens imprescindíveis para a relação com comunidades, apesar de, nas 

alianças recentes, na maioria das vezes, o poder público não ter cumprido seu papel. 

Observou-se que, diante da ausência da ação governamental e da descrença dos membros das 
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comunidades em relação às prefeituras, tais convênios entre empresa e poder público não 

eram vistos de forma positiva pela comunidade.  

 

A Natura afirmou ainda não possuir um modelo pronto para ser replicado. Para ela, a relação 

comercial e o fundo revertido para a comunidade eram exemplos que poderiam ser utilizados 

em outros locais e por outras empresas, mas a relação de parceria ainda precisava ser 

aprimorada, deixando de ser tão personalizada e passando a se basear em critérios técnicos.  

A questão sobre “possibilidade de replicação” provocou opiniões ainda mais controversas 

entre os entrevistados, que foram desde a afirmação de que o Grupo Orsa não possui um 

modelo para levar para outras regiões, até que a empresa tinha experiência de mais de 30 anos 

na Amazônia, e que isso era uma referência para aqueles que planejavam implantar projetos 

comunitários na região. A observação-participante mostrou que ambas as posições eram 

extremadas, mas que a realidade se aproximava mais da primeira do que da segunda forma de 

resposta, uma vez que, meras relações de boa vizinhança, mantidas até pouco tempo, não 

tinham contribuído significativamente para alterar o modo de vida das pessoas ao longo do 

tempo em que a Jarí está estabelecida na região. Alguns entrevistados apontaram que a 

possibilidade de qualquer projeto ser replicado por um agente público ou privado, dependia 

não apenas daquele que criou o modelo, mas era diretamente influenciado pela vontade do 

agente replicador de gerar efetivas mudanças sociais e muitas vezes, de assumir seu papel 

institucional. 

 

Para o indicador “custos de transação” os respondentes do Grupo Orsa colocaram a dois 

argumentos principais: 1) o peso das legislações ambientais e 2) os relacionamentos políticos 

com membros do governo e com lideranças comunitárias. O primeiro era crucial para a 

operação da empresa e a implantação de qualquer projeto com comunidades, uma vez que, 

por lei, na região amazônica apenas 20% do total das áreas privadas tem permissão para ser 

usado para infra-estrutura e produção econômica. Os outros 80% precisam ser mantidos como 

reserva florestal legal. Por sua vez, os relacionamentos políticos exigiam, acima de tudo, 

ética, paciência, tempo e persistência, pois diante dos quadros de corrupção de políticos e 

funcionários públicos na região, a linha entre a defesa de interesses coletivos e de interesses 

individuais e escusos se tornava cada vez mais tênue. 

 

Para a Natura, os custos de transação envolviam principalmente o atendimento à medida 

provisória do CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético), que gerava despesas com 
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advogados, organização de consultas públicas e cuidados extras com a imagem da empresa. 

Outros custos que poderiam ser aplicados a este indicador conforme a percepção dos 

respondentes da empresa são: a manutenção de uma equipe de Relações com Comunidades; a 

certificação socioambiental dos ativos; e, os diagnósticos sociais realizados mas que, ainda 

foram pouco empregados para subsidiar os empreendimentos. 

 

As afirmações dos entrevistados de ambas as empresas reforçam o que foi apontado por 

Williamson (1985) quando afirmou que devido à fragilidade institucional e às regras instáveis 

do jogo político-institucional, os contratos deixam de ser cumpridos tornando necessário criar 

salvaguardas e envidar esforços com iniciativas jurídicas. Waack e Zylbsertajn (2005, p. 7) 

complementam esta afirmação, apontando que na região amazônica os custos de transação 

incluem os montantes associados à perda de coberturas florestais, o custo social do 

envolvimento de comunidades com agentes oportunistas; os danos fiscais e tributários; as 

reduções dos postos de trabalho; e o lento processo de agregação de valor aos produtos da 

floresta. 

 

Em termos de “mudanças no modo de vida” os membros de comunidades entrevistados 

indicaram a importância dos conhecimentos que são adquiridos nos projetos de plantio e nas 

freqüentes ações de saúde e educação ambiental promovidas pela Fundação Orsa nas 

comunidades. A observação-participante comprovou este ponto de vista indicando que a 

presença dos profissionais da empresa fazia com que as pessoas se sentissem valorizadas, em 

função do atendimento de algumas de suas demandas apontadas em diagnósticos prévios, 

como a falta de assistência técnica rural e de profissionais de saúde. Isso vai gerando a 

implementação de ações concretas pela empresa a partir dos levantamentos,  e representa uma 

quebra de paradigma, uma vez que, no passado, o Grupo Orsa tendia a tomar suas decisões 

sem levar em conta a opinião e as demandas da comunidade. Esta mudança na forma de 

atuação e relacionamento apontava para uma tendência de crescimento da confiança mútua, 

imprescindível para consolidar as parcerias. 

 

A COMARU afirmou que a aliança com a empresa trouxe a consciência de que era possível 

viver de uma forma melhor, com acesso a recursos financeiros, saneamento, água tratada, 

meios de comunicação e a outros benefícios propiciados pelo olhar externo do parceiro e 

pelas oportunidades criadas pelo empreendimento conjunto. 

 

 



 133

Todos estes aspectos expressos pelos membros das comunidades se inserem nas motivações 

para estas estabelecerem alianças com empresas apontadas por Gutman (2003, p.42), uma vez 

que, incluem benefícios tangíveis, geração de renda e o acesso a novas tecnologias, 

habilidades e conhecimentos. 

 

 

9.2.5 Impactos percebidos das alianças sobre os recursos naturais 

O vale do Jarí é uma região de florestas exuberantes e ainda preservadas quando comparadas 

a outras regiões do estado do Pará. Há grande risco de iminentes mudanças, uma vez que, a 

partir do ano 2000 algumas madeireiras se instalaram no município de Almeirim. Isso 

aumentou a pressão sobre a floresta. Os moradores locais passaram a receber ofertas para que 

negociassem sua terra, ou as madeiras nobres que nela se encontram, confirmando o que foi 

ressaltado por Ostrom (2003, p. 208): a preservação não será uma meta para as comunidades 

se seu resultado não for expresso em termos do que é relevante para suas vidas. É necessário 

mapear quais grupos são motivados a preservar o ecossistema e quais não têm esta pretensão, 

além dos incentivos que levam à degradação para desenhar formas mais efetivas de 

preservação. 

  

Este tipo de “pressões externas” foram percebidas não apenas através de observação-

participante, mas também pelos depoimentos dos entrevistados da comunidade, que 

apontaram as conseqüências sociais desta situação, em termos, por exemplo, do êxodo rural 

que já é significativo; e da retirada da madeira sem utilização dos critérios de manejo 

sustentável. Este desmatamento está sendo substituído por pastagens para um gado que é 

criado sem assistência técnica, o que prejudica a produtividade da carne e as possibilidades de 

uso posterior dos solos. 

 

Os castanhais explorados pela comunidade de São Francisco do Iratapuru se encontram na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru27, localizada há alguns quilômetros – e 

25 cachoeiras – em direção à nascente deste rio no estado do Amapá. O fato dos castanhais 

estarem localizados nessa área de difícil acesso e protegida pelo Estado faz com que as 

pressões externas sobre os recursos naturais sejam consideradas pela comunidade como 

relevantes até o momento. 
                                                 
27 A RDS do Iratapuru é uma reserva criada por decreto federal com o intuito de promover o uso sustentável da 
biodiversidade local. 
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Há grande diversidade de atitudes das pessoas entrevistadas quanto aos seus “papéis no uso 

dos recursos naturais”. Enquanto alguns procuram manter suas áreas pouco alteradas, outros 

grupos encontrados não apenas esgotavam os recursos florestais como até o estoque de peixes 

dos rios de sua área de abrangência. Observando esta situação percebeu-se que a consciência 

ambiental das comunidades é restrita e que a atitude estritamente fiscalizadora dos órgãos 

ambientais é pouco eficiente e apenas gera indignação entre os agricultores. A análise deste 

indicador na comunidade do Iratapuru apontou uma situação inusitada: a comunidade não 

percebe que prejudica o meio ambiente. No passado, as pessoas moravam distantes umas das 

outras e produziam a maioria dos itens que usavam, mas em tempos mais recentes, elas 

passaram a morar mais próximas entre si e a consumir diversos produtos industrializados, 

aumentando o acúmulo de lixo inorgânico na comunidade. Nos castanhais, o impacto ainda é 

reduzido, pois todo o dejeto produzido é recolhido, seguindo a recomendação da auditoria do 

FSC, contudo eles não se apercebem da necessidade de cuidados semelhantes nas demais 

áreas que utilizavam para convívio e produção. 

  

Ambas as situações encontradas nas comunidades analisadas ratificam Ostrom (2003, p. 209) 

quando coloca que o fato das pessoas saberem que o meio ambiente tem valor não assegura 

que elas o preservarão. 

 

Apesar da relevância que as discussões sobre a Amazônia e seu papel no controle do 

aquecimento global adquiriram nos últimos tempos, em todo o mundo, na região ele parece 

não gozar da mesma atenção e importância. Almeirim, município do estado do Pará, por 

exemplo, ficou muitos meses sem ter uma secretaria de Meio Ambiente atuante, apesar de ter 

sua área coberta por florestas, fazer parte de reservas já constituídas e de, em 2006, ter 

participado das discussões para a criação da Floresta Estadual do Paru, o que, em princípio, 

permitiria a exploração madeireira sustentável apenas obedecendo os parâmetros da 

sustentabilidade ambiental. Esta situação real reflete as ponderações de Gutman (2003, p.11) 

sobre as dificuldades de integrar a conservação ambiental e o desenvolvimento rural. Em 

nome de argumentos econômicos, nem sempre sustentáveis, e de necessidades básicas não 

atendidas pelo poder público, os aspectos ambientais continuam sendo deixados em segundo 

plano pela administração pública e pelos agentes econômicos locais. 

 

Em termos dos indicadores “aspectos físicos” e “recursos naturais disponíveis” pôde-se 

confirmar a riqueza da flora e fauna da região, ponderando, no entanto, que em algumas 
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comunidades próximas à sede do município, os moradores ainda procuravam resistir às 

ofertas dos madeireiros para manter a cobertura florestal nativa. Em contraponto, na região da 

Estrada Nova, apesar da importância econômica dos castanhais nativos, a mata vinha sendo 

constantemente dilapidada, assim como os rios locais tinham seus estoques de peixes 

drasticamente reduzidos por causa do excesso de exploração.  

 

O indicador “manejo dos recursos naturais” apresentou convergência de pontos de vista entre 

os entrevistados das comunidades e os das empresas. Todos reforçaram a importância do uso 

de áreas já alteradas para os projetos de cultivo e da certificação socioambiental, ressaltando 

que desta forma, a natureza passa a ser valorizada e conservada, o que possibilita o manejo de 

forma racional e sustentável. Por exemplo, um diferencial proporcionado para a comunidade 

pela relação com a Natura foi o processo de certificação com o selo FSC para extração da 

castanha-do-brasil, do breu-branco e do óleo de copaíba, outros ativos que a comunidade 

começou a explorar em escala comercial para atender às necessidades da empresa. 

 

Esta percepção possibilita que se façam projetos de manejo que balanceiem a necessidade de 

redução de pobreza em curto prazo com a sustentabilidade dos recursos naturais em longo 

prazo, conforme sugerido por Gutman (2003, passim). Isso poderia auxiliar a geração de 

renda nas comunidades rurais, utilizando meios para manter a produtividade da terra sem 

prejudicar a água e os recursos naturais. 

 

No indicador “uso exclusivo” novamente membros das empresas e das comunidades 

concordaram e afirmaram que os projetos implantados não exigem o uso exclusivo da terra, 

ou mesmo, do tempo do agricultor ou do extrativista. Por exemplo, o Grupo Orsa, nos 

projetos agrícolas e silviculturais, tem fornecido orientação técnica para a realização de 

consórcios agrossilvipastoris. Um dos entrevistados desta empresa ressaltou que se ela não 

estivesse disposta a aceitar os consórcios, não seria possível fazer parcerias com as 

comunidades, uma vez que ainda é forte na região o receio de se tornar refém da empresa. A 

Natura não se propôs a ser a compradora exclusiva da castanha coletada e beneficiada pela 

comunidade, portanto, a COMARU ainda mantém sua autonomia para vender no mercado a 

castanha in natura e o excedente do óleo produzido.  

 

Da mesma forma, não foi necessário que ocorresse a “proteção à origem dos conhecimentos” 

uma vez que tanto nas parcerias da Natura quando nas do Grupo Orsa os conhecimentos 
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utilizados eram difusos e de domínio público, tornando a assistência técnica e a transmissão 

desses conhecimentos em aspectos cruciais para estes projetos. Apenas no caso do breu-

branco, a Natura precisou seguir a regulamentação do CGEN de acesso ao patrimônio da 

biodiversidade e de repartição de benefícios com as comunidades, apesar do uso que a 

empresa fez do ativo – perfumes – ser diferente do uso tradicional na comunidade – 

calafetação de barcos e incenso. 

 

 

9.2.6 Formalização da aliança 

Seguindo as orientações teóricas (Gutman, 2003; Ostrom, 2003) de que o ideal é que exista 

um acordo formal prevendo direitos e responsabilidades dos parceiros de uma aliança, tanto o 

Grupo Orsa quanto a Natura estabeleceram contratos formais que rezam os papéis da empresa 

e das organizações comunitárias, a duração do acordo; e, a possibilidade de desistência e 

renovação, seja na relação com um agricultor ou com uma cooperativa. 

 

O indicador “duração do acordo” varia conforme o objeto do contrato. Para o fomento do 

eucalipto, por exemplo, ele é de 6 anos em função do prazo de cultivo. Os agricultores, 

parceiros do Grupo Orsa, recebem uma via do contrato, além da leitura e orientações das 

equipes de assistência técnica sobre seu conteúdo, já que muitos deles são analfabetos. A 

COMARU, por sua vez, assina contratos anuais de fornecimento do óleo de castanha com a 

empresa produtora de óleo de castanha beneficiado, que o vende para a Natura. No indicador 

“desistência e renovação” ambas as possibilidades são aceitas e previstas em contrato, 

facilitando futuras negociações. Conforme apontado por Austin (2001, p. 17) e Gutman 

(2003, p. 51), as alianças requerem adaptação e aprendizado e, neste sentido, os contratos 

precisam dar segurança ao investimento de ambas as partes, mas sem atrelá-las a condições 

desfavoráveis de desempenho. 

 

O indicador “regras formais e regras sociais” reforçou a importância da existência de leis 

ambientais e de sua implementação e fiscalização para controlar o uso dos recursos naturais. 

Entretanto, os respondentes das comunidades se queixam da falta de diálogo com os órgãos 

ambientais, o caráter punitivo de suas ações que gera medo e revolta, mas, muitas vezes, não 

coíbe a execução de crimes ambientais. Foi possível observar que as sanções não parecem 

atingir da mesma forma as áreas de médios e grandes produtores e as dos pequenos, tornando 
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tais punições, em muitos casos, inócuas para ambos. Nesta situação, de acordo com Ostrom 

(2003, p. 97), uma sanção moderada teria efeito moral e seria mais eficiente em reduzir os 

problemas de monitoramento.  

 

No caso dos parceiros do Grupo Orsa, um costume, intensificado pela falta de recursos 

financeiros dos agricultores e que acaba por gerar conseqüências danosas ao meio ambiente 

tem sido a realização de queimadas para “limpar” o terreno. Esta prática, além de empobrecer 

o solo, pode gerar incêndios descontrolados em áreas que deveriam ser conservadas. Todavia 

este é um dos poucos tratos culturais acessíveis aos agricultores da região. Para mudar isso é 

necessário transmitir aos plantadores conhecimentos sobre as alternativas de preparo do solo; 

propiciar o acesso às tecnologias existentes; acompanhar a execução das atividades; e, auxiliar 

no acesso a fontes de financiamento para a melhoria do cultivo. 

 

No caso dos extrativistas da COMARU, as regras sociais possuem maior importância do que 

as regras formais, fazendo com que os conhecimentos tradicionais sejam respeitados, para 

garantir que nos próximos anos exista uma nova safra. A importância de tais normas sociais 

foi reforçada quando a cooperativa foi certificada pelo FSC, adquirindo um caráter mais 

próximo ao das regras formais. Reforça a afirmação de Ostrom (2003, p. 91) de que é 

essencial que alguns princípios sejam respeitados pelos usuários de recursos comunitários, 

para que os resultados beneficiem também as gerações futuras. 

 

A análise do indicador “repartição dos benefícios” mostrou que o Grupo Orsa procura 

conscientizar os agricultores parceiros quanto aos recursos financeiros gerados pelo 

empreendimento. Os respondentes das comunidades se mostraram informados de que os 

valores previstos nos contratos foram obtidos pela empresa a partir de análises de viabilidade 

de custos de produção e de retornos que as comunidades absorverão sob a forma de geração 

de renda. Os benefícios explícitos para a empresa são, principalmente, a visibilidade que estas 

ações vêm alcançando junto aos seus stakeholders e a possibilidade de estabelecer relações 

harmoniosas com as comunidades, eliminando os receios que as pessoas tinham da empresa, 

em função do seu histórico. 

 

A relação entre a Natura e a COMARU apresentou algumas peculiaridades em relação à 

repartição de benefícios. Como a empresa utiliza ativos da biodiversidade, ela precisa da 

autorização de órgãos governamentais ligados ao Ministério do Meio Ambiente, como o 
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CGEN para poder utilizar estes insumos em seus produtos. Além de regulamentar quais ativos 

precisam de autorização para serem usados, o CGEN determina um conjunto de regras que 

devem orientar a políticas de repartição de benefícios entre empresa e comunidade. Tais 

normas, no entanto, são consideradas pouco esclarecedoras por diversos especialistas e atores 

sociais ligados ao tema.  

 

Diante da lentidão do processo no CGEN, a Natura criou um fundo, baseado em um 

percentual da receita líquida que ela obtém especificamente com a venda de produtos que 

utilizavam os insumos provenientes da comunidade de São Francisco do Iratapuru. Este fundo 

pode ser acessado por qualquer membro da comunidade, desde que apresente um projeto que 

beneficie a coletividade local.  

 

Até o momento da pesquisa de campo, mediante um acordo entre comunidade, cooperativa e 

empresa, parte dos recursos do Fundo Natura foi utilizada para quitar as dívidas da COMARU 

junto aos seus credores. Isso foi feito para sanear as finanças da cooperativa, tornando-a 

novamente apta a negociar seus produtos.  

 

No início das negociações, alguns membros da comunidade resistiam em aprovar esta 

proposta, ponderando que a coletividade não deveria ser penalizada pelos erros de gestão da 

cooperativa, no entanto, argumentou-se que ela era a única organização social ativa da 

comunidade e que, além das relações comerciais – sua função original – ela também era 

utilizada para representar junto a outros atores sociais suas reivindicações coletivas, além de 

gerar empregos locais na época do beneficiamento do óleo de castanha. Diante disso, a 

proposta foi aprovada e a COMARU pôde acessar os recursos. 

 

Outra forma muito valorizada pela COMARU de repartir benefícios é o pagamento de um 

preço de mercado pelo produto comprado. No início, foi utilizada uma planilha de custos, 

montada com o apoio de uma ONG ambientalista, que ampliava as despesas, tornando o preço 

do litro do óleo da castanha pouco competitivo. A intenção era aumentar os lucros da 

cooperativa a cada negociação, no entanto, isso fazia com que a empresa minimizasse a 

quantidade comprada e dificultava a venda para outros clientes.  

 

Esta planilha de custos foi revista no decorrer da parceria entre COMARU e Natura e chegou-

se a um preço unitário mais adequado aos custos reais com a atividade e com o mercado, com 
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isso as unidades vendidas aumentaram, não apenas para a empresa, mas também para outros 

compradores.  

 

Todo este processo gerou aprendizados para ambos os parceiros: a cooperativa percebeu que 

ela estava inserida em um mercado e que assim, seu lucro não deveria ser maximizado em 

apenas uma negociação, mas que ela deveria ser competitiva a ponto de fidelizar seus clientes; 

a empresa viu que, no início, ela não havia sido hábil em capacitar os membros da cooperativa 

para que eles se tornassem aptos a realizar a precificação de seus produtos, uma atividade 

nova para estas pessoas. Somente no segundo momento é que ela passou a contribuir para o 

empoderamento da cooperativa.  

 

 

9.2.7 Aspectos que podem contribuir para estudos posteriores 

De acordo com Selltiz (1967), o objetivo da análise é sumariar as observações de forma que 

elas permitam obter respostas às questões diretrizes de pesquisa. A interpretação deve 

procurar o sentido mais amplo de tais respostas relacionando-as a outros conhecimentos já 

adquiridos. 

 

Com base nesta orientação procurou-se identificar, nos itens anteriores, alguns aspectos 

previstos, ou não, no conjunto de conclusões e inferências esperadas inicialmente e que 

poderiam servir de ponto de partida para análises hipotético-dedutivas, causais ou de outras 

naturezas. 

 

A partir das experiências práticas das alianças estratégicas intersetoriais entre empresas e 

comunidades examinadas neste estudo, alguns dos aspectos identificados nas análises e 

considerados relevantes para a consecução de uma aliança que propicie resultados para os 

parceiros, a sociedade e a conservação do meio ambiente foram representados, na Ilustração 

2, a seguir: 
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Ilustração 2 – Aspectos relevantes para estudos posteriores 

Fonte: o autor 

 
As seis pontas desta estrela representam a “imagem das organizações aliadas”, a “estratégia 

de negócios”, “as condições de regularização fundiária”, “a transparência de gestão”, “a 

capacidade de atrair talentos” e a “confiança mútua” e os pequenos triângulos indicam, a sua 

relevância para o tripé do desenvolvimento sustentável: pessoas, meio ambiente e lucro. A 

“imagem” perante o público externo, de acordo com os casos analisados, foi um dos 

principais fatores que influenciaram a decisão de incorporar o desenvolvimento sustentável ao 

discurso da organização, fosse ela uma das grandes empresas analisadas ou uma cooperativa 

comunitária. Esse aspecto já havia sido apontado como relevante por Fischer (2002, p. 171), 

quando mostrou que a mídia ampliou o espaço de divulgação para esse tipo de iniciativa. A 

dificuldade que permaneceu em ambos os casos estudados foi a de colocar este conceito em 

prática, equilibrando os aspectos econômicos, sociais e ambientais da sua composição e 

superando a visão do desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, que ainda 

tem seus adeptos, conforme apontou Veiga (2005, p. 32) 

Imagem

Confiança 
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Negócios 

Regularização 
Fundiária

Atração  
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Alianças Estratégicas 
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O empreendimento comunitário, em muitos casos, convive com problemas de organização e 

gestão que prejudicam seu crescimento e o acesso às relações de mercado. A inclusão do 

desenvolvimento sustentável ao seu discurso ajuda a chamar a atenção sobre o trabalho da 

organização, atraindo potenciais parceiros e financiadores. A permanência desses atores e a 

consolidação da aliança, no entanto, acontece apenas se a organização comunitária mostrar 

que tem capacidade para gerenciar seus recursos; estiver disposta a incorporar novas formas 

de trabalho; focar-se em resultados e apresentar procedimentos satisfatórios de governança e 
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accountability. Ela precisa estar disposta a adquirir conhecimentos técnicos e a mesclá-los 

com seus conhecimentos relativos à biodiversidade; a vencer seus problemas de convivência 

interna à comunidade, criando e implantando regras aceitas e monitoradas por todos; a criar 

canais efetivos de participação social, que propiciem o surgimento de novas lideranças locais; 

e a usar sua força de mobilização para pressionar o poder público para cumpra seu papel 

social. 

  

Para as empresas, a imagem perante os consumidores e a sociedade em geral é um dos mais 

fortes motivos para incorporar ao seu discurso o tema do desenvolvimento sustentável. Este 

passou a ser um assunto que promove os produtos e alcança exposição na mídia. Outro 

motivo, menos conhecido, é a possibilidade de acesso a fontes de financiamento que incluam 

critérios socioambientais em suas análises, ou seja, a empresa pode obter vantagens 

econômico-financeiras por atuar com a promoção do desenvolvimento sustentável. A 

dificuldade, todavia, reside em colocá-lo em prática. Não basta apenas passar a comprar uma 

matéria-prima certificada. De acordo com Fischer (2002); Gutman (2003); Ostrom (2003) e 

Veiga (2005), é preciso ir além e se envolver com a realidade local, mostrar a necessidade de 

planejamento para a aplicação e divisão dos recursos e visar ao empoderamento da 

organização e das pessoas que a compõem. A empresa precisa incorporar em sua estratégia 

empresarial este discurso: traduzindo-o em atividades e procedimentos que incorporem a 

sustentabilidade ao seu cotidiano; priorizando o relacionamento com os stakeholders; 

apresentando perspectivas de crescimento e melhoria da qualidade de vida para a 

comunidade; criando os mecanismos para que o empreendimento comunitário possa ser um 

parceiro da empresa, fazendo parte de sua cadeia de valor.  

 

Apesar de esses temas parecerem óbvios em uma análise preliminar, os casos estudados 

mostraram que o processo de aprendizagem tende a ser longo e cheio de percalços e que 

ambos os lados precisam quebrar seus paradigmas para gerar um relacionamento de troca 

mais profundo que apenas uma imagem construída para ampliar seu retorno financeiro.  

 

Adotar essa visão ampliada de “imagem” à “estratégia de negócios” pode se tornar um 

importante diferencial competitivo, principalmente para empresas que incorporam as 

organizações comunitárias à sua cadeia produtiva, como por exemplo, estabelecendo relações 

de fornecimento com comunidades. Este foi o caso da Natura, que baseou seu processo de 

internacionalização na linha Ekos e utilizou, intensivamente, o apelo da Amazônia, sua 
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biodiversidade e suas comunidades na divulgação de seus produtos. Esta estratégia mostrou 

bons resultados financeiros, além de fortalecer sua imagem de empresa responsável. Apesar 

desses bons resultados obtidos pela Natura, a mesma situação não foi encontrada no Grupo 

Orsa. Para esta empresa, apesar da incorporação do discurso da sustentabilidade, as alianças 

estavam mais vinculadas a ações de responsabilidade social e projetos de geração de renda do 

que às estratégias que norteiam os negócios. A atitude do Grupo Orsa não é uma exceção 

entre as empresas brasileiras e ela ilustra a difícil passagem de uma filosofia de 

responsabilidade social para a estratégia e as práticas de sustentabilidade empresarial. 

 

Ainda que pouco praticada pelas empresas, a “transparência” adquiriu importância vital para 

assegurar a fortaleza e perenidade da relação entre empresa e comunidade quando se aliam 

para promover o desenvolvimento sustentável. A transparência precisa permear todas as 

comunicações da aliança entre organizações e comunidades; seja para sintonizar as 

expectativas de resultados; para pautar o relacionamento entre as pessoas e dos grupos sociais; 

para divulgação aos públicos externos. 

 

O princípio da transparência faz parte do discurso das organizações estudadas, mas sua 

prática, ainda precisa ser aprimorada, uma vez que elas têm apresentado problemas que 

indicam que as comunicações em geral e as prestações de contas em particular, não 

alcançaram ainda bons níveis de transparência. Os desentendimentos internos que foram 

freqüentes nos casos estudados podem levar à desconfiança e até mesmo à ruptura do 

relacionamento. Externamente, a falta de transparência na divulgação de resultados, pode, por 

exemplo, desorientar consumidores, financiadores e outros públicos externos, levando-os a 

tomar decisões que não favorecem o empreendimento e que, provavelmente, não tomariam se 

possuíssem todas as informações. Mendonça et al (2004, p. 5) afirmam que os resultados 

compartilhados da atuação social precisam ser observáveis e trazer benefícios efetivos para a 

sociedade, principalmente, se ela tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

A transparência também é um dos principais influenciadores da criação de laços de 

“confiança mútua” entre os parceiros. Um relacionamento entre organizações parceiras 

consegue se fortalecer quando existe a crença de que o parceiro vai cumprir o prometido, no 

tempo correto e com os recursos previstos. Quando são analisadas alianças voltadas para a 

promoção do desenvolvimento sustentável isso se torna ainda mais crítico, uma vez que há 
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poucos exemplos a serem seguidos e que, normalmente, existem muitas diferenças de 

tamanho e poder entre as organizações parceiras. As organizações analisadas, depois de 

enfrentarem algumas situações desagradáveis perceberam a importância de estabelecer laços 

de confiança com seus parceiros e, apesar das dificuldades, vinham conseguindo manter o 

andamento de suas alianças. De acordo com Fischer (2002, p. 30) a atribuição de poder 

organizacional é uma das características essenciais ao sucesso da aliança, porque define o 

grau de equilíbrio com o qual os parceiros constroem um relacionamento de confiança. Ainda 

que superados os obstáculos iniciais, alianças estudadas precisam dar mais atenção a este 

aspecto, porque o processo de confiança necessita de alimentação e aperfeiçoamentos 

contínuos. 

 

Os quatro aspectos descritos influenciaram também a “atração de talentos” para as 

organizações estudadas. Cada vez mais as empresas, de diversos portes e setores, passam a 

utilizar os temas da responsabilidade social corporativa e do desenvolvimento sustentável 

como chamarizes em seus processos seletivos para vagas de executivos. As empresas 

estudadas também fazem isso, utilizando-se de suas imagens, com o intuito de atrair 

profissionais diferenciados para seus quadros. Entretanto, para que esta atração influencie 

positivamente a retenção dos talentos, a imagem transmitida nos processos seletivos deve ser 

o reflexo de estratégias de negócios consistentes e transparentes, no que concerne à sua 

sustentabilidade. Nas empresas estudadas, contudo, as condições de trabalho nem sempre 

adequadas, a falta de precisão no planejamento e de clareza nas diretrizes organizacionais tem 

provocado a fragilidade na gestão das alianças e a desmotivação dos profissionais. 

 

Para os empreendimentos comunitários ainda não há um mercado de trabalho tão estruturado, 

principalmente, porque estas organizações possuem poucas condições financeiras de atrair 

profissionais externos para sua gestão. No entanto, estas organizações podem ser consideradas 

uma alternativa viável para a inserção de jovens talentosos da comunidade, que, na maioria 

das vezes, acabam deixando seu local de origem por falta de perspectivas de 

desenvolvimento. Para que isso, efetivamente, possa ocorrer é preciso superar a tendência à 

perpetuação de lideranças centralizadoras, além de criar canais para a descoberta, a 

preparação e o fortalecimento de jovens líderes locais.  

 

A caracterização da “regularização fundiária” é relevante para esta análise, devido à 

especificidade da situação empírica estudada. As alianças intersetoriais realizadas na 
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Amazônia enfrentam como um dos maiores desafios as questões fundiárias que geram 

disputas de poder entre pessoas, organizações, órgãos públicos e grupos de interesse. O Grupo 

Orsa arca com diversos custos de transação vinculados à manutenção da área de sua 

propriedade que tem proporções gigantescas e abriga muitas comunidades. As disputas 

judiciais pela propriedade da terra e as dificuldades de rastreamento de toda a linha de 

sucessão dos títulos, aliados aos interesses político-partidários que permeiam os órgãos 

reguladores da terra no norte do país, criam uma situação de instabilidade institucional, 

apontada por Waack e Zylberstajn (2005) que facilita as invasões, o desmatamento ilegal e a 

depredação dos recursos ambientais. Além disso, os empreendimentos comunitários são 

prejudicados, principalmente, pela dificuldade de acesso ao crédito, em virtude da falta de 

documentação fundiária. 

 

Custos diretos e custos de transação, legislação ambiental ineficiente, pouca atenção dos 

governos locais à conservação dos recursos naturais e conflitos de poder alimentados por 

lideranças comunitárias frágeis são alguns dos aspectos a serem avaliados e compreendidos 

quando se pretende modelar alianças estratégicas intersetoriais para promover o 

desenvolvimento sustentável na região amazônica.  
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10 CONCLUSÕES 

 

 

10.1 Principais resultados e conclusões 

 

A partir da análise de dois estudos de casos que apresentaram práticas de alianças estratégicas 

intersetoriais voltadas para o desenvolvimento sustentável na região amazônica procurou-se 

alcançar os objetivos definidos previamente nesta pesquisa, ou seja: identificar a dinâmica dos 

laços sociais e do resgate de conhecimentos tradicionais em comunidades amazônicas; 

identificar pré-requisitos, facilitadores e dificultadores do relacionamento nessas alianças; 

identificar custos e benefícios para empresas e comunidades realizarem-nas; levantar as 

formas de utilizar os conhecimentos comunitários sobre os recursos naturais para identificar 

possíveis formas de geração de valor; identificar as formas de conhecimento necessárias para 

fortalecer a participação e organização comunitária; descrever características e funcionamento 

dessas parcerias que podem ser multiplicadas visando promover processos sustentáveis de 

desenvolvimento socioambiental. 

 

Verificando-se as evidências pertinentes ao primeiro objetivo, foi possível perceber a 

existência de uma intensa dinâmica de laços sociais nas comunidades. As ações ocorrem entre 

seus membros e são mais evidentes quando expressam as relações de poder entre as lideranças 

locais e os conflitos delas decorrentes. Externamente, as comunidades relacionam-se umas 

com as outras, assim como com órgãos públicos e com empresas, quase sempre em projetos 

específicos e pontuais. Verificou-se que a experiência prévia no desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos e a predisposição para o trabalho em colaboração podem afetar positivamente a 

criação e gestão das alianças intersetoriais, na medida em que criam uma base de 

conhecimento e de habilidades útil para ampliar os relacionamentos. 

 

Apesar de precisarem de mais tempo para fortalecer os laços sociais entre seus membros, as 

comunidades mais recentes mostram maior predisposição às parcerias com finalidades 

comerciais do que as mais antigas, e que podem ser consideradas mais tradicionais. Esta 

observação contraria as suposições iniciais desta pesquisa que consideravam que a maturidade 

e a coesão proporcionada pelo cultivo das tradições locais tornaria as comunidades mais aptas 

a desenvolverem empreendimentos oriundos de alianças intersetoriais. Nas comunidades mais 
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recentes, as pessoas são menos resistentes à busca do aprendizado de novas técnicas e 

conhecimentos, enquanto nas mais antigas a resistência ao novo é maior, talvez com o intuito 

de proteger seus conhecimentos tradicionais, talvez pela rigidez de não mudar suas formas de 

trabalho e seu modo de vida. 

 

Diante disso, se uma empresa tiver a intenção de estabelecer uma parceria comercial com uma 

comunidade ela precisa procurar conhecer sua idade e seu histórico, tanto em termos de  suas 

raízes de origem quanto dos resultados de experiências anteriores com alianças intersetoriais. 

Estas informações são cruciais para a modelagem da estratégia mais coerente de aproximação. 

Deste modo, em uma comunidade recente e com experiência prévia em parcerias, a 

abordagem poderia ser mais rápida e voltada ao desenvolvimento do produto. Por outro lado, 

numa comunidade antiga ou resistente a alianças, o contato deveria ser mais cuidadoso, com 

foco inicial na construção de vínculos de confiança, para depois se propor uma parceria 

comercial. Em ambos os casos, a relação precisa se basear em princípios éticos e na 

distribuição justa e eqüitativa de resultados, na avaliação de ambos os parceiros. 

 

A criação de laços sociais também é influenciada pela possibilidade de geração de renda que 

cada alternativa oferece à comunidade. O ideal é trabalhar com configurações que equilibrem 

recursos para o curto e para o longo prazo. No entanto, é notável a imaturidade das 

experiências analisadas e a conseqüente necessidade de investimento na definição de 

diretrizes robustas e de pessoas preparadas para o relacionamento comunitário. Os membros 

das empresas analisadas estão apenas começando a perceber a importância de respeitar a 

visão, os conhecimentos e a linguagem dos membros das comunidades com quem têm que 

dialogar e negociar. 

 

Este aspecto foi abordado também com o intuito de alcançar o objetivo II. Empresas e 

comunidades analisadas mostraram divergências e contradições em relação aos pré-requisitos, 

às características facilitadoras e dificultadoras e aos custos e benefícios de construir e manter 

uma aliança, o que leva à percepção de que existe a necessidade dos parceiros compartilharem 

suas expectativas, uma vez que com as regras do jogo claras, o relacionamento pode ser 

facilitado. Nos casos analisados foi indispensável certo tempo e algumas experiências de 

insucesso para que os parceiros, principalmente as empresas, se dispusessem a rever sua 

linguagem, forma de comunicação e até o perfil das pessoas responsáveis por esses contatos, 

nem sempre preparadas para estar próximas da comunidade e entender as suas demandas. 
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Em ambos os casos as parcerias visavam à criação de valor a partir do uso de recursos 

naturais disponíveis no ambiente. As empresas colocavam à disposição da aliança seus 

recursos materiais e suas competências de análise e de interlocução com o mercado, enquanto 

as comunidades entravam com sua aptidão para a agricultura e o extrativismo. Entretanto, 

apesar do discurso das empresas ser permeado por conceitos como sustentabilidade, preço 

justo e repartição de benefícios, a prática desses conceitos ainda é ambígua e cheia de 

contradições. Em parte, essas dificuldades podem ser atribuídas à falta de conhecimentos da 

comunidade sobre gestão em geral e de recursos financeiros particularmente; e à postura das 

empresas, que ainda não sabem lidar com a especificidade do modo de vida das comunidades. 

 

O equilíbrio do lado positivo com o lado negativo dessa relação ainda não foi alcançado e o 

clima de confiança e de transparência, embora comece a se delinear, ainda precisa de tempo e 

dedicação para ser compatível com o discurso de sustentabilidade constantemente divulgado. 

 

Para atingir o objetivo III, verificou-se que não existem ferramentas específicas e consensadas 

para que as comunidades possam determinar o valor de seus conhecimentos. Esta atividade 

acaba sendo realizada pela empresa, que leva em conta estritamente os aspectos econômicos 

para calcular o valor a ser pago pelos produtos, ganhando com isso, uma forte ascendência 

sobre seus parceiros. O valor da conservação ambiental, da cultura local e da imagem 

incorporada ao discurso empresarial não são calculados. Nem mesmo a legislação vigente 

consegue definir parâmetros precisos e exeqüíveis para orientar a repartição de benefícios.  

 

No primeiro caso estudado, ao lado de projetos focados na geração de renda, a empresa 

promove um conjunto de atividades sociais e de educação ambiental, com vistas a conjugar a 

atuação social aos empreendimentos econômicos. Esta atitude bastante louvável, uma vez que 

a maioria das comunidades da região vive em situação de carência e abandono, serve também 

como uma forma de alterar a imagem negativa que a empresa angariou com anos de 

indiferença, ações truculentas e projetos equivocados de boa vizinhança. E é útil para tornar 

as comunidades guardiãs do patrimônio da empresa contra invasores e exploradores ilegais 

dos recursos naturais. Ambos os aspectos são pouco explicitados nas apresentações da 

empresa para as comunidades e outros stakeholders, fazendo com que as comunidades, muitas 

vezes, se coloquem em posição inferior na aliança, na medida em que não têm seu papel 

valorizado e acabam por considerar a empresa como uma provedora de benesses.  
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No segundo caso, a empresa construiu grande parte de sua imagem com base na figura de 

promotora do desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais amazônicas, título 

imerecido se comparado à realidade encontrada in loco e à quase imperceptível melhoria na 

qualidade de vida da comunidade a qual foi gerada pela pequena quantidade de insumos 

comprada no decorrer dos anos. Depois de muitos percalços no relacionamento, ambos os 

lados começaram a perceber o real valor da sua aliança e o aprendizado gerado pelos erros e 

acertos. Eles passaram a valorizar a compreensão e o respeito aos conhecimentos do outro, a 

promoção do empoderamento e da participação comunitária e o fortalecimento da organização 

social, que levaram a melhorias na qualidade de vida da comunidade. Todo este movimento se 

iniciou apenas em 2006 e pode ser considerado um fruto de uma grave crise de confiança que 

quase levou ao rompimento da parceria. 

 

Diante disso, o vínculo estabelecido entre a marca Natura e os temas da sustentabilidade e 

empreendedorismo passou a gerar a valorização da imagem da empresa. Isso, no entanto, 

implicava em custos diretos – com pessoas para trabalhar na área de relações com 

comunidades, despesas de viagem e de manutenção – e em custos de transação – com 

negociações e aparatos jurídicos para lidar com as regras do CGEN, por exemplo. Tornando 

imprescindível que a empresa fosse efetiva em colocar em prática o discurso de apoio ao 

desenvolvimento sustentável, uma vez que, se ampliava o acesso à informação por parte de 

seus stakeholders. Assim, se o discurso não se traduzisse em realidade, as perdas para a 

imagem pública e para o próprio valor da marca Natura poderiam gerar altos custos com 

propaganda e marketing. 

 

Diante de ambas as situações é possível perceber que a incorporação dos benefícios gerados 

pela aliança ao modo de vida comunitário exige muito mais do que um discurso – como as 

empresas analisadas estão fazendo atualmente – ou uma norma legal – como a concessão 

obtida pela Natura para explorar o breu-branco, mediante repartição de benefícios. É 

necessário cuidar do dia-a-dia do relacionamento e fazer com que a transparência de 

informações, o respeito mútuo e a comunicação fluida e de mão-dupla sejam uma prática 

constante. 

 

O mesmo raciocínio é válido para alcançar o quarto objetivo da pesquisa, uma vez que, 

conforme visto no caso Natura, alguns dos conhecimentos próprios do setor privado podem 

ser de grande utilidade para o fortalecimento da participação e organização comunitária. No 
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entanto, os canais para transferi-los ainda precisam ser formalizados e implementados para 

que esta atividade se torne uma rotina na aliança. 

 

As estratégias empresariais foram, em ambos os casos estudados, beneficiadas pelas parcerias 

com as comunidades, tanto em termos de imagem (nos dois casos) quanto de redução de mais 

de 30% nos custos de plantio e manutenção da floresta (caso do Grupo Orsa). No segundo 

caso, o retorno financeiro, ainda se concentra nas mãos da empresa, que utiliza o insumo 

obtido na comunidade apenas depois de submetê-lo a longos processos de transformação e 

agregação de valor, impossíveis de serem alcançados nas condições locais. 

 

Nas alianças estudadas, as empresas procuram seguir as normas ambientais e comerciais dos 

negócios através da formalização de contratos que esclarecem direitos e deveres de cada uma 

das partes. Para fortalecer as regras sociais procuram-se seguir os princípios do FSC (caso 

Natura) e levar assessoramento técnico aos agricultores (caso do Grupo Orsa), iniciativas que 

procuram contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais, além do fortalecimento do 

trabalho conjunto, mas que não são suficientes para propiciar grandes transformações sociais. 

 

Identificar características de funcionamento que possam ser multiplicadas visando promover 

processos sustentáveis de desenvolvimento socioambiental foram os focos do quinto objetivo. 

Com esse intuito, procurou-se identificar alguns itens que podem ser disseminados para 

outros casos e para políticas públicas: 

 

A. Itens para os parceiros nas alianças intersetoriais: 

• Assumir os custos gerados pela aliança como investimentos de médio e longo prazo, 

pois não é possível mudar culturas e realidades sociais em pouco tempo. 

• Manter atitude positiva, encarando os desafios como oportunidades de crescimento e 

inovação. 

• Buscar o equilíbrio de forças entre os aliados, ainda que uma das partes detenha poder 

de barganha superior. 

• Visar, acima de tudo, ao uso sustentável dos recursos naturais, buscando alternativas 

para utilizá-los de forma a estimular a geração de renda para as comunidades. 

 

B. Itens que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável: 
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• Potencial das alianças para a transformação social, a partir da construção participativa 

de propostas consistentes e baseadas em análises de viabilidade econômica e focadas 

na melhoria da qualidade de vida. 

• Incluir no tripé da sustentabilidade os aspectos políticos que permeiam as relações 

humanas e que facilitam, mas também podem dificultar, o alcance dos objetivos dos 

projetos. 

• Buscar o envolvimento do poder público local dando-lhe oportunidades para participar 

do projeto. 

• Sistematizar e disseminar as experiências concretas e o aprendizado obtido, facilitando 

o acesso ao conhecimento gerado. 

• Identificar alternativas através dos modelos testados pelas alianças intersetoriais para 

reduzir os custos de transação vinculados à conservação dos recursos naturais. 

 

C. Itens para as comunidades: 

• Encarar o empreendimento social como meio de fortalecimento comunitário.  

• Empregar a cão coletiva como forma de pressão sobre o poder público e de aumento 

do poder de barganha frente às organizações privadas. 

• Valorizar os conhecimentos locais e buscar apoio externo para disseminá-los e, ao 

mesmo tempo, incentivar a educação formal de seus membros, propiciando a 

incorporação de novos conhecimentos. 

• Conhecer e dar valor aos recursos naturais locais, assumindo seu papel na conservação 

e uso sustentável destes bens comuns. Isso implica em reconhecer o valor da floresta 

em pé, em aprender novas técnicas de cultivo para utilizar melhor as áreas já alteradas 

e de compreender a importância das reservas legais. 

 

D. Itens para as empresas: 

• Manter uma atitude aberta ao aprendizado, admitindo que as relações com 

comunidades são complexas e exigem dedicação e investimento de tempo, energia e 

outros recursos. 

• Construir relações transparentes e abertas à troca de experiências, avaliando as causas 

dos erros para superá-los e disseminando os acertos. 

• Promover o empoderamento da comunidade através do incentivo à participação nas 

decisões. 
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• Prestar contas dos resultados da aliança de forma compreensível à comunidade, 

esclarecendo as dúvidas e os aspectos passíveis de melhoria. Assim a empresa também 

consegue incentivar a organização comunitária a prestar suas próprias contas e a 

expandir essa mesma atitude na relação com outros parceiros. 

• Levar os resultados alcançados e as lições aprendidas aos fóruns empresariais, 

mostrando que é possível colocar em prática propostas consistentes. 

 

Utilizando os seis pontos em que foram sintetizadas as questões diretrizes como pressupostos 

de pesquisa e buscando uma extrapolação das análises dos estudos de casos, seria possível 

supor que estudos posteriores poderiam encontrar resultados compatíveis com os apontados a 

seguir: 

 

a) A heterogeneidade da origem dos membros das comunidades pode dificultar a criação e 

o respeito a regras sociais. Esta suposição pode ser aceita, na medida em que, a 

heterogeneidade leva à diferenças de opiniões e à dificuldade de obtenção do consenso, 

principalmente em termos de regras de convivência e de aproveitamento de recursos 

naturais. 

b) Empresas e comunidades localizadas na região amazônica estão dispostas a estabelecer 

parcerias visando ao melhor uso dos recursos naturais. Esta proposição tem maior 

chance de não ser confirmada, uma vez que, ainda são raros os exemplos de empresas 

que já detêm essa experiência. Esta pesquisa pretendia estudar os casos de quatro 

empresas, mas duas delas não se dispuseram a participar, afirmando que ainda não 

estavam preparadas para uma análise estruturada de suas experiências. E as que 

participaram, apresentaram experiências relativamente imaturas, nas quais não foi 

possível observar que, efetivamente, contribuíram para o desenvolvimento sustentável. 

Do lado das comunidades, por sua vez, foi possível perceber que ainda falta a 

consciência de seu papel no uso e conservação dos recursos naturais. As questões 

econômicas superam os argumentos ambientais, ainda mais em populações com pouco 

conhecimento do potencial da floresta, situação em que se enquadram muitas 

comunidades amazônicas. 

c) Comunidades e empresas são capazes de estabelecer relações de confiança mútua e de 

transparência em parcerias voltadas ao uso adequado dos recursos naturais – estabelecer 

relações de confiança e criar ferramentas para a transparência adequadas à linguagem 

comunitária são importantes desafios a serem superados pelas empresas em suas 
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alianças intersetoriais. Assim, para que esta suposição seja aceita é necessário que a 

postura, principalmente das empresas, seja alterada no curto prazo, tornando-se mais 

humilde e participativa. 

d) As comunidades estão dispostas a compartilhar seus conhecimentos com empresas em 

troca de benefícios coletivos que preservem seu modo de vida. Esta suposição tem 

chance maior de se confirmar, com a ressalva de que, comumente, as comunidades 

buscam benefícios econômicos sem analisar os impactos do empreendimento sobre seu 

modo de vida. 

e) As empresas estão dispostas a compartilhar suas competências essenciais e seus 

conhecimentos em gestão e acesso a mercados com comunidades amazônicas, 

empoderando-as e fortalecendo suas organizações comunitárias. Da mesma forma que a 

segunda suposição, a percepção, oriunda desta pesquisa, é de que se as empresas ainda 

resistem em compartilhar suas competências e conhecimentos entre si, elas estão ainda 

menos dispostas a dividi-las com comunidades. 

f) As alianças intersetoriais podem contribuir para a criação de modelos de 

desenvolvimento sustentável passíveis de disseminação e replicação – apesar das 

dificuldades de aceitar a suposição vislumbrada nesta pesquisa, a crença de que as 

alianças intersetoriais podem ser uma forma de colocar em prática o desenvolvimento 

sustentável pode ser mantida – e esta suposição, aceita – pois, ainda que os impactos 

alcançados pelos casos analisados sejam desproporcionais à imagem a eles vinculada, 

eles servem de exemplos e fomentam os debates em diversos fóruns empresariais. É 

necessário, no entanto, que os analistas sejam mais críticos e procurem conhecer a 

situação real de cada aliança antes de premiá-las. 

 

Conclui-se que, a despeito das diversas necessidades de adaptação e melhoria encontradas nos 

casos estudados, o incentivo às alianças estratégicas intersetoriais voltadas para o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia que basearam o problema de pesquisa deste 

estudo, podem contribuir para o desenvolvimento socioambiental desta região. Conjugando a 

análise dos pressupostos da pesquisa à dos aspectos identificados no capitulo anterior: 

imagem, estratégia de negócios, transparência, atração de talentos, regularização fundiária e 

confiança mútua, é possível supor que existem fortes possibilidades de obtenção de 

resultados, se as alianças intersetoriais forem estimuladas e acompanhadas de perto por 

stakeholders conscientes, críticos e realmente comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável. Para isso, é necessário também o empoderamento das comunidades, a 
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estabilidade do ambiente institucional e que o poder público assuma seu papel central de 

provedor de recursos básicos, deixando para as alianças intersetoriais uma ação 

complementar. 

 

 

10.2 Limitações da pesquisa 

 
A primeira limitação apontada nesta pesquisa diz respeito à sua capacidade de generalização 

estatística dos resultados, pois se trata de um estudo exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa, baseado no método de estudos de casos. Esta situação foi identificada e apontada 

previamente no capítulo de procedimentos metodológicos, enfatizando que o intuito desta 

pesquisa não é de elaborar teorias, mas se aprofundar no “como” e no “por que” encontrados 

em situações reais, uma vez que se observou a falta de conhecimento estruturado sobre o tema 

em questão. A opção por este método possibilita que sejam identificados aspectos a serem 

testadas em estudos posteriores (YIN, 1989, p. 147). 

 

Procurou-se também controlar os vieses potenciais e assegurar a confiabilidade da pesquisa 

através da criação de um protocolo, que, com o intuito de manter uma cadeia de evidências, 

identificou cada instrumento utilizado e descreveu cada etapa realizada, apontando os 

caminhos que poderiam ser seguidos para se montar um banco dos dados coletados e das 

inferências esperadas, de forma a superar a natureza subjetiva do processo de mensuração, 

propiciando consistência aos resultados das análises (LAZZARINI, 1995, p. 24; YIN, 1989, p. 

147). 

 

Com o intuito de garantir a validade da pesquisa, a precisão dos achados e a compreensão do 

fenômeno estudado foram utilizadas múltiplas fontes de dados e informações, que incluíram a 

descrição dos casos, com base em documentos e dados secundários, as entrevistas semi-

estruturadas com membros das organizações e comunidades e a observação-participante 

(CRESWELL, 2003, p. 196). 

 

Buscou-se minimizar as fragilidades individuais dessas ferramentas, combinando-as de forma 

a favorecer seus pontos fortes e obter múltiplas informações do mesmo fenômeno. Por 

exemplo, na análise documental, os dados tendem a ser mais estáveis e a cobrir uma ampla 

gama de eventos, propiciando uma análise da linha do tempo da organização, enquanto a 
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entrevista proporciona dados mais focados diretamente no tópico em análise, e a observação-

participante propicia a visualização do seu contexto em tempo real (YIN, 1989, p.80, 92).  

 

A despeito dos aspectos que precisaram ser controlados para evitar vieses, o fato de a 

pesquisadora ser colaboradora de uma das organizações estudadas propiciou a oportunidade 

de realizar a observação-participante e o acesso a informações de bastidores, dificilmente 

perceptíveis a um conjunto de entrevistas pontuais e à coleta de dados secundários. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - COMUNIDADES 

Nome Data 
Comunidade  Idade 
 

1 - (local de origem/comunidade tradicional) Há quanto tempo mora no local? Veio de onde? E as outras 
famílias? 

2 - (tamanho) Quantas famílias vivem no local? 

3 - (união por interesses coletivos) As pessoas se unem por interesses coletivos? Quais as causas que conseguem 
fazer as pessoas se unirem? Todos se envolvem? 
4 - (pretende retornar/permanência dos filhos) Pensa em sair deste local? Gostaria que seus filhos morassem 
neste local e trabalhassem na mesma terra?  
5 - (atividades de subsistência) Todas as pessoas do local realizam as mesmas atividades para subsistência? 
Quais? 
6 - (organização social ativa) A comunidade possui associação? Quais seus resultados? Existe uma cooperativa 
ou organização para facilitar a venda dos produtos? 
7 - (liderança/poder/interesses coletivos) A comunidade possui líderes reconhecidos por ela? Quantos? Eles 
brigam pelo poder? Eles defendem só seus interesses ou lutam também pelas outras pessoas? 
8 - (origem dos conhecimentos) Como as pessoas da comunidade conseguiram os conhecimentos que usam para 
sua subsistência? Elas trouxeram de seus locais de origem? Elas pegaram tradições que já existiam neste local?  
9 - (proteção à origem dos conhecimentos) O objeto da aliança se baseia em conhecimentos tradicionais? Como 
sua origem é protegida?  
10 - (pressões externas) A comunidade recebe propostas de pessoas de fora? (madeireiros, pecuaristas, 
monoculturas)? Como fazem para controlar o acesso das pessoas de fora? Dê exemplos.  

11- (aspectos físicos) Quais as características de relevo importantes do local? 

12 - (recursos naturais disponíveis) Quais os principais recursos naturais disponíveis? (quantidade, sazonalidade, 
como é dividido entre os usuários, sua dependência, etc.) 
13 - (papel no uso dos recursos naturais) Qual o papel das pessoas deste local no uso e conservação dos recursos 
naturais? E o papel da empresa?  
14 – (regras formais e sociais) Quais as leis e os costumes que limitam o uso do recurso e facilitam seu controle? 
Existem punições? Estas leis e costumes facilitam ou dificultam a existência de alianças?  
15 - (influência cultural) Existem usos tradicionais ou culturais que influenciam a quantidade disponível do 
recurso? Cite exemplos. A aliança utiliza estes conhecimentos? 
16 - (pré-requisitos) Quais os pré-requisitos para que as pessoas aceitem participar de uma parceria com esta 
empresa? Existem outras empresas que a comunidade poderia fazer uma parceria (alternativas)?  

17 - (facilitadores e dificultadores) O que facilita e o que dificulta esta ação? 

18 - (custos e benefícios (para empresa, comunidade, recursos naturais)) Quais os custos e benefícios da aliança 
que a comunidade está disposta a aceitar? Os benefícios poderiam ser obtidos com outros usos da terra? 

19 - (expectativas iniciais) As expectativas iniciais das pessoas e da empresa fazem parte da parceria? 

20 - (experiência prévia) A comunidade sabe se a empresa tem experiência no objeto da parceria? Se ela pode 
produzir um plano de negócios viável? 
21 - (repartição de benefícios) Como foi calculado o valor do acordo (custos mínimos e retorno esperado)? E 
definidas as formas de pagamento e de repartição dos benefícios gerados pela aliança? 

22 - (finalidades da aliança (explícitas e implícitas)) Quais as finalidades desta aliança com a empresa? 

23 - (uso exclusivo) A empresa deixo claro para a comunidade quais as conseqüências de ela dar um uso 
exclusivo do recurso para a empresa? 
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24 - (propriedade e gestão) O empreendimento deve ser da comunidade, da empresa ou conjunto? Há previsão 
para um comitê de gestão compartilhada da parceria? 
25 - (emprego e renda) Quantas pessoas estão empregadas pela aliança e em quais tipos de empregos? Quem é 
responsável pelo recrutamento? O salário é compatível com o de outras atividades comunitárias? 

26 - (acesso a apoio externo) A comunidade pode buscar ajuda de facilitadores ou suporte externo? 

27 - (competição) Há outras comunidades competindo por alianças com a mesma empresa? 

28 - (canais de comunicação) Como as pessoas podem ter acesso aos registros? Eles estão adequados à 
linguagem da comunidade? É possível fazer reivindicações, apresentar problemas e divulgar resultados? 
29 - (transferência de conhecimentos) Há canais de transferência de conhecimentos em gestão, mercados, 
regras? 
30 - (duração do acordo) Direitos e obrigações de ambas as partes estão claramente compreendidos e aceitos? As 
pessoas possuem o acordo de parceria por escrito? Qual é a duração prevista deste acordo? É um período normal 
para um acordo com esta finalidade? 
31 - (desistência e renovação) Existe a possibilidade de desistir do contrato se ele não alcançar o resultado 
esperado? Há possibilidade de renovação do contrato? 

32 - (resultado econômico) Quais os resultados econômicos gerados pela parceria? 

33 - (manejo de recursos naturais) Quais as conseqüências para o manejo de recursos naturais? 

34 - (mudanças no modo de vida) Quais as influências sobre o modo de vida comunitário? 

35 - (organização comunitária e participação social) Como a aliança fortalece a organização comunitária e a 
participação social? 
36 - (laços de confiança mútua) Como a aliança influenciou a confiança da comunidade em relação ao parceiro? 
E vice-versa? 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – EMPRESAS 

Nome Data 
Empresa  Idade 
Função  Tempo na empresa 
 

1 - (tempo de atuação na Amazônia) Qual o tempo de atuação na região amazônica? (operações e busca por 
insumos) 
2 - (impactos das operações da empresa) Quais os impactos ambientais e sociais gerados pela operação da 
empresa ou pela obtenção de seus insumos? 
3 - (área de RSC) A empresa executa ações de RSC? Há uma área voltada para isso? Como é a tomada de 
decisão sobre este tema? 
4 - (área de Relações com Comunidades) A empresa possui uma área/pessoas voltadas para Relações com 
Comunidades? Onde está no organograma?  
5 - (experiência prévia em Rel c/ Comunidades) Qual a experiência prévia da empresa com Relações com 
Comunidades? Onde? Quais os resultados alcançados? 
6 - (preparação para alianças) A empresa está preparada para encontros com a comunidade? Ela precisa de apoio 
externo para colocar em prática as suas alianças? 

7 - (modelos em uso) Como a empresa tem colocado em prática as alianças com comunidades? 

8 - (replicabilidade) Estas experiências podem ser transformadas em política pública ou ser reproduzidas em 
outro local por outra empresa? 
9 - (diferenças percebidas entre comunidades) Quais as diferenças percebidas nas alianças com comunidades 
tradicionais e nas com as mais recentes? 
10 - (curto prazo X longo prazo) Como a empresa atua para transformar visão da comunidade de curto prazo 
para longo prazo? 
11 - (custos de transação) Quais os custos de transação que influenciam a aliança? (ex: ambientais, negociações, 
fundiários, vigilância, jurídico, etc) 
12 – (regras formais e sociais) Quais as leis e os costumes que limitam o uso do recurso? Existem punições? 
Estas leis e costumes facilitam ou dificultam a existência de alianças? 
13 - (pré-requisitos) Quais os pré-requisitos para que a empresa aceite participar de uma parceria com uma 
comunidade rural? Há comunidades com recursos similares (alternativas)? 

14 - (facilitadores e dificultadores) O que facilita e o que dificulta esta ação? 

15 - (custos e benefícios (para empresa, comunidade, recursos naturais)/alternativas à parceria) Quais os custos e 
benefícios da aliança que a empresa está disposta a aceitar? Os benefícios poderiam ser obtidos de outra forma? 
16 - (expectativas iniciais) As expectativas iniciais da empresa e da comunidade foram contempladas na 
parceria? 
17 - (experiência prévia/dependência/habilidades) A empresa sabe se a comunidade tem experiência no objeto 
da parceria? Quão dependente ela é do objeto da parceria? Quais suas habilidades úteis à parceria? 
18 - (repartição de benefícios) Como foi calculado o valor do acordo (custos mínimos e retorno esperado)? E 
definidas as formas de pagamento e de repartição dos benefícios gerados pela aliança? 

19 - (finalidades da aliança (explícitas e implícitas)) Quais as finalidades desta aliança com a comunidade? 

20 - (proteção à origem dos conhecimentos) O objeto da aliança se baseia em conhecimentos tradicionais? 
Como sua origem é protegida? 
21 - (uso exclusivo) A empresa deixo claro para a comunidade quais as conseqüências de ela dar um uso 
exclusivo do recurso para a empresa? 
22 - (propriedade e gestão) O empreendimento deve ser da comunidade, da empresa ou conjunto? Há previsão 
para um comitê de gestão compartilhada da parceria? 
23 - (emprego e renda) Quantas pessoas estão empregadas pela aliança e em quais tipos de empregos? Quem é 
responsável pelo recrutamento? O salário é compatível com o de outras atividades comunitárias? 
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24 - (acesso a apoio externo) A comunidade pode buscar ajuda de facilitadores ou suporte externo? 

25 - (canais de comunicação) Quais os canais para que a comunidade tenha acesso aos registros? Eles estão 
adequados à linguagem da comunidade?  É possível fazer reivindicações, apresentar problemas e divulgar 
resultados? 
26 - (transferência de conhecimentos) Há canais de transferência de conhecimentos em gestão, mercados, 
regras? 

27 - (competição pelo parceiro) Há outras empresas competindo pela mesma comunidade? 

28 - (duração do acordo) Direitos e obrigações de ambas as partes estão claramente compreendidos e aceitos? A 
empresa possui o acordo de parceria por escrito? Qual é a duração prevista deste acordo? Está compatível com a 
duração normal de um acordo com esta finalidade? Ele consegue dar um retorno ao investimento da empresa? 
29 - (desistência e renovação) Existe a possibilidade de desistir do contrato se ele não alcançar o desempenho 
esperado? Há possibilidade de renovação do contrato? 

30 - (resultado econômico) Quais os resultados econômicos gerados pela parceria? 

31 - (manejo de recursos naturais) Quais as conseqüências para o manejo de recursos naturais? 

32 - (estratégia de negócios) Qual a influência sobre a estratégia de negócios da empresa? 

33 - (laços de confiança mútua) Como a aliança influenciou a confiança da empresa em relação à comunidade? 
E vice-versa? 
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APÊNDICE 3 – PLANO DE ANÁLISE 
Pergunta de pesquisa

Objetivos Questões diretrizes Roteiro entrevista Comunidade Roteiro entrevista Empresa
Análises Previstas 

Comunidade* Análises Previstas Empresa*
Quais as ferramentas utilizadas pelas comunidades 
mais recentes e formadas por pessoas de diferentes 
origens para a construção de um corpo de 
conhecimentos próprios e para a apropriação de 
conhecimentos tradicionais locais?

Como as pessoas da comunidade conseguiram os 
conhecimentos que usam para sua subsistência? Elas 
trouxeram de seus locais de origem? Elas pegaram 
tradições que já existiam neste local? 

Quais as diferenças entre comunidades tradicionais e 
comunidades com laços sociais mais frágeis?

A comunidade possui associação? Quais seus 
resultados? Existe uma cooperativa ou organização para 
facilitar a venda dos produtos? ) A comunidade possui 
líderes reconhecidos por ela? Quantos? Eles brigam pelo 
poder? Eles defendem só seus interesses ou lutam 
também pelas outras pessoas?

Que diferenças devem existir entre a abordagem de 
comunidades tradicionais e de comunidades recentes 
para o estabelecimento de uma aliança?

Quais as causas que mobilizam as pessoas? A 
comunidade se enxerga como um grupo com interesses 
coletivos? Todos se envolvem nas reivindicações?

Quais as diferenças percebidas nas alianças com 
comunidades tradicionais e as mais recentes?

Quais as ferramentas disponíveis à aliança para 
transformar a visão de curto prazo em visão de longo 
prazo?

Pensa em sair deste local? Gostaria que seus filhos 
morassem neste local e trabalhassem na mesma terra? 
Há quanto tempo mora no local? Veio de onde? E as 
outras famílias? Todas as pessoas do local realizam as 
mesmas atividades para subsistência? Quais?A 
comunidade recebe propostas de pessoas de fora? 
(madeireiros, pecuaristas, monoculturas)? Como fazem 
para controlar o acesso das pessoas de fora? Dê 
exemplos. 

Como a empresa atua para transformar visão da 
comunidade de curto prazo para longo prazo?

Ambos os parceiros estão dispostos a trocar 
experiências e a modificar sua forma de comunicação 
para uma linguagem compreensível para o outro?

Como as pessoas podem ter acesso aos registros? Eles 
estão adequados à linguagem da comunidade? 

A empresa está preparada para encontros com a 
comunidade? Ela precisa de apoio externo para 
colocar em prática as suas alianças? Há canais de 
transferência de conhecimentos em gestão, mercados, 
regras? Quais os canais para que a comunidade tenha 
acesso aos registros? Eles estão adequados à 
linguagem da comunidade?

As expectativas de ambos os parceiros estão claras e 
foram mutuamente aceitas?

As expectativas iniciais das pessoas e da empresa fazem 
parte da parceria?Existem usos tradicionais ou culturais 
que influenciam a quantidade disponível do recurso? 
Cite exemplos. A aliança utiliza estes conhecimentos? 
Quais as finalidades desta aliança com a empresa? 
Direitos e obrigações de ambas as partes estão 
claramente compreendidos e aceitos? As pessoas 
possuem o acordo de parceria por escrito? Qual é a 
duração prevista deste acordo? É um período normal 
para um acordo com esta finalidade?

As expectativas iniciais da empresa e da comunidade 
foram contempladas na parceria?Quais as finalidades 
desta aliança com a comunidade? A empresa poderia 
ter feito esta parceria com outras comunidades? Há 
comunidades com recursos similares (alternativas)? ) 
Direitos e obrigações de ambas as partes estão 
claramente compreendidos e aceitos? A empresa 
possui o acordo de parceria por escrito? Qual é a 
duração prevista deste acordo? Está compatível com a 
duração normal de um acordo com esta finalidade? 

Qual o potencial e as formas de criação de valor da 
aliança para os parceiros, os beneficiários e os 
recursos naturais?

Quais os custos e benefícios da aliança que a 
comunidade está disposta a aceitar? Os benefícios 
poderiam ser obtidos com outros usos da terra? Quais os 
pré-requisitos para que as pessoas aceitem participar de 
uma parceria com esta empresa? Existem outras 
empresas que a comunidade poderia fazer uma parceria 
(alternativas)? O que facilita e o que dificulta esta ação?

Quais os pré-requisitos para que a empresa aceite 
participar de uma parceria com uma comunidade 
rural? O que facilita e o que dificulta esta ação? Quais 
os custos e benefícios que a empresa está disposta a 
aceitar? Os benefícios poderiam ser obtidos de outra 
forma? 

Como utilizar as competências de cada parceiro para 
gerar benefícios compartilhados sem prejudicar os 
recursos naturais?

Há canais de transferência de conhecimentos em gestão, 
mercados, regras? Qual o papel das pessoas deste local 
no uso e conservação dos recursos naturais? E o papel 
da empresa? A comunidade sabe se a empresa tem 
experiência no objeto da parceria? Se ela pode produzir 
um plano de negócios viável?

A empresa sabe se a comunidade tem experiência no 
objeto da parceria? Quão dependente ela é do objeto 
da parceria? Quais suas habilidades úteis à parceria?

Como criar um clima de confiança e transparência 
entre os parceiros?

Como a aliança influenciou a confiança da comunidade 
em relação ao parceiro? E vice-versa? Existe a 
possibilidade de desistir do contrato se ele não alcançar 
o resultado esperado? Há possibilidade de renovação do 
contrato? Há outras comunidades competindo por 
alianças com a mesma empresa?

Como a aliança influenciou a confiança da empresa 
em relação à comunidade? E vice-versa? Existe a 
possibilidade de desistir do contrato se ele não 
alcançar o desempenho esperado? Há possibilidade de 
renovação do contrato?

Quais as ferramentas disponíveis para que as 
comunidades possam determinar o valor de seus 
conhecimentos tradicionais?

Quais os principais recursos naturais disponíveis na 
comunidade? (quantidade, sazonalidade, como é 
alocado entre os usuários, sua dependência, etc.). Quais 
as características de relevo importantes do local?

Quais as formas de proteger a origem dos 
conhecimentos ainda que eles sejam compartilhados?

O objeto da aliança se baseia em conhecimentos 
tradicionais? Como sua origem é protegida? ) Quais as 
leis e os costumes que limitam o uso do recurso e 
facilitam seu controle? Existem punições? 

O objeto da aliança se baseia em conhecimentos 
tradicionais? Como sua origem é protegida? Quais as 
leis e os costumes que limitam o uso do recurso? 
Existem punições? Estas leis e costumes facilitam ou 
dificultam a existência de alianças?

Quais as formas de incorporar os benefícios gerados 
pela parceria ao modo de vida das comunidades?

Quais as influências sobre o modo de vida comunitário? 
Quais os resultados econômicos gerados pela parceria?

Quais os resultados econômicos gerados pela 
parceria?

Como as regras formais e sociais poderiam ser 
aprimoradas de forma a contribuir para o uso 
sustentável dos recursos naturais e para o trabalho 
conjunto?

Estas leis e costumes facilitam ou dificultam a 
existência de alianças? 

Quais os benefícios das alianças com comunidades 
que podem ser incorporados às estratégias de 
negócios?

Qual o impacto na estratégia de negócios da empresa? 
Qual a experiência prévia da empresa com Relações 
com Comunidades? Onde? Quais os resultados 
alcançados? Há outras empresas competindo pela 
mesma comunidade? Os benefícios da aliança 
poderiam ser obtidos de outra forma? Qual a 
influência sobre a estratégia de negócios da empresa

Quais os mecanismos de repartição de resultados entre 
os parceiros?

Como foi calculado o valor do acordo (custos mínimos e 
retorno esperado)? E definidas as formas de pagamento 
e de repartição dos benefícios gerados pela aliança? A 
comunidade pode buscar ajuda de facilitadores ou 
suporte externo? A empresa deixo claro para a 
comunidade quais as conseqüências de ela dar um uso 
exclusivo do recurso para a empresa?

Como foi calculado o valor do acordo (custos mínimos 
e retorno esperado)? E definidas as formas de 
pagamento e de repartição dos benefícios gerados pela 
aliança? A empresa deixo claro para a comunidade 
quais as conseqüências de ela dar um uso exclusivo do 
recurso para a empresa?

Quais os canais que as empresas podem estabelecer 
para a transferência de seus recursos e 
conhecimentos?

É possível fazer reivindicações, apresentar problemas e 
divulgar resultados?

É possível fazer reivindicações, apresentar problemas 
e divulgar resultados?

Como disseminar as boas práticas obtidas nas alianças 
em outras relações e como modelos para políticas 
públicas?

Estas experiências podem ser transformadas em 
política pública ou ser reproduzidas em outro local por 
outra empresa? Como a empresa tem colocado em 
prática as alianças com comunidades?

Quais os fatores-chave para alcançar o equilíbrio de 
uma aliança intersetorial, gerando, ao mesmo tempo, 
resultados para o uso sustentável dos recursos 
naturais?

Quais as conseqüências para o manejo de recursos 
naturais? O empreendimento deve ser da comunidade, 
da empresa ou conjunto? Há previsão para um comitê de 
gestão compartilhada da parceria?

Quais as conseqüências para o manejo de recursos 
naturais? O empreendimento deve ser da comunidade, 
da empresa ou conjunto? Há previsão para um comitê 
de gestão compartilhada da parceria? A empresa 
executa ações de RSC? Há uma área voltada para 

Como as alianças intersetoriais podem contribuir para 
a redução dos custos de transação no uso dos recursos 
naturais?

Quais os custos de transação que influenciam a 
aliança? (ex: ambientais, negociações, fundiários, 
vigilância, jurídico, etc). Quais os impactos 
ambientais e sociais gerados pela operação da empresa 
ou pela obtenção de seus insumos?

Como as alianças podem contribuir para o 
fortalecimento das organizações comunitárias e da 
participação social? 

Como a aliança fortalece a organização comunitária e a 
participação social? As pessoas se unem por interesses 
coletivos? Quais as causas que conseguem fazer as 
pessoas se unirem? Todos se envolvem? Quantas 
pessoas estão empregadas pela aliança e em quais tipos 
de empregos? Quem é responsável pelo recrutamento? 
O salário é compatível com o de outras atividades 
comunitárias?

Quantas pessoas estão empregadas pela aliança e em 
quais tipos de empregos? Quem é responsável pelo 
recrutamento? O salário é compatível com o de outras 
atividades comunitárias? A comunidade pode buscar 
ajuda de facilitadores ou suporte externo?

M=Mencionado; NM=Não Mencionado

d)             Levantar formas 
de utilizar os 
conhecimentos próprios do 
setor privado para 
fortalecer a participação e 
organização comunitária e 
o respeito a regras formais 
e sociais, com vistas ao 
uso sustentável dos 
recursos naturais.

e) Resgatar as lições que 
podem ser tiradas dessas 
alianças intersetoriais e 
extrapoladas para outras 
práticas de 
desenvolvimento 
sustentável. 

repartição de benefícios (M/NM); 

uso exclusivo (M/NM); canais de 

comunicação (M/NM).
propriedade e gestão (M/NM); 

manejo de recursos naturais 

(M/NM); resultado econômico 

(M/NM); fortalecimento 

comunitário (M/NM); 

participação social (M/NM); 

emprego e renda (M/NM).

estratégia de negócios (M/NM); 

experiência prévia em Rel. c/ 

Comunidades (M/NM); 

competição (M/NM); alternativas 

à parceria (M/NM); repartição de 

benefícios (M/NM); uso exclusivo 

(M/NM); canais de comunicação 

(M/NM).
modelos em uso (M/NM); 

replicabilidade (M/NM); 

propriedade e gestão (M/NM); 

manejo de recursos naturais 

(M/NM); área de RSC (M/NM); 

área de Rel. c/ Comunidades 

(M/NM); custos de transação 

(M/NM); impactos das operações 

da empresa (M/NM); emprego e 

renda (M/NM); resultado 

econômico (M/NM).

Identificar e analisar as práticas de alianças estratégicas intersetoriais voltadas para o desenvolvimento sustentável que vêm sendo realizadas atualmente na Amazônia.

regras formais (M/NM); regras 

sociais (M/NM); mudanças no 

modo de vida (M/NM).

a)             Identificar a 
dinâmica dos laços sociais 
e da construção e resgate 
de conhecimentos 
tradicionais em 
comunidades 
heterogêneas, dentro e 
entre si, e como isso pode 
afetar as características de 
futuras alianças 
intersetoriais visando ao 
uso sustentável dos 
recursos naturais.

b)             Identificar os 
pré-requisitos, as 
características 
facilitadoras e 
dificultadoras do 
relacionamento e os custos 
e benefícios para empresas 
e comunidades do 
estabelecimento de 
alianças intersetoriais 
visando ao uso sustentável 
dos recursos naturais.

c)             Levantar as 
formas de utilizar os 
conhecimentos 
comunitários sobre os 
recursos naturais – 
tradições, potencialidades 
e limitações – para gerar 
valor para empresa e 
comunidade.

diferenças percebidas entre 

comunidades (M/NM); curto 

prazo X longo prazo (M/NM); 

tempo de atuação na Amazônia 

(aberta).
transferência de conhecimentos 

(M/NM); expectativas iniciais 

(M/NM); custos (M/NM); 

benefícios (M/NM); pré-

requisitos (M/NM); facilitadores 

(M/NM); dificultadores (M/NM); 

finalidades (M/NM); experiência 

prévia no objeto da parceria 

(M/NM); dependência da parceria 

(M/NM); habilidades (M/NM); 

laços de confiança mútua 

(M/NM); duração do acordo 

(M/NM); desistência e renovação 

(M/NM); acesso a apoio externo 

(M/NM); preparação para 

alianças (M/NM).
proteção à origem dos 

conhecimentos (M/NM); regras 

formais (M/NM); regras sociais 

(M/NM); 

comunidade tradicional (M/NM); 
origem do conhecimento 
(M/NM); local de origem 
(aberto); pretende retornar 
(M/NM); permanência dos filhos 
(aberto); organização social ativa 
(associação, cooperativa) 
(M/NM); liderança reconhecida 
(M/NM); conflitos de poder entre 
lideranças (M/NM); liderança 
defende interesses coletivos 
(M/NM); pressões externas 
(M/NM); tamanho (aberto); 
controle dos conhecimentos 
(M/NM); união por interesses 
coletivos (M/NM); atividades de 
subsistência (aberto); recursos 
naturais disponíveis (aberto); 
aspectos físicos (aberto);  
influência cultural (M/NM).
expectativas iniciais (M/NM); 

finalidades (M/NM); custos 

(M/NM); benefícios (M/NM); pré-

requisitos (M/NM); facilitadores 

(M/NM); dificultadores (M/NM); 

transferência de conhecimentos 

(M/NM); acesso a apoio externo 

(M/NM); papel no uso dos 

recursos naturais (M/NM); 

experiência prévia no objeto da 

parceria (M/NM); laços de 

confiança mútua (M/NM); 

duração do acordo (M/NM); 

desistência e renovação (M/NM); 

competição (M/NM).
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: GRÁFICOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO 
VALE DO JARÍ  
ANEXO 2: TABELA DE CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO 
VALE DO JARÍ 
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ANEXO 1 – GRÁFICOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS 

DO VALE DO JARÍ 

Gráfico 1 – Número de famílias 

Número de Famílias nas Comunidades
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Gráfico 2 – Tempo de existência das comunidades 

Tempo de Existência das Comunidades 
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Gráfico 3 – Número de pessoas 

População nas Comunidades (no. pessoas)
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ANEXO 2 – TABELA DE CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO 
VALE DO JARÍ 

Denominação No. Famílias População 
(no. pessoas)

Existência 
(anos)

Açaizal 13 61 50
Açaizal-Resex 16 80 17
Acapumun I e II 70
Água Azul 9 48 5
Água Branca do Cajari 315 1575 17
Alto Bonito 5 25 -
Arapiranga 9 30 20
Arapiranga 160 850 9
Araticum I e II 29 179 60
Ariramba - Resex 12 60 17
Arumanduba 50 250 106
Assentamento Marapi 60 197 6
Aterro Muriacá - Resex 
Cajarí

10 58 10

Bacabal 18 96 50
Bacia Branca 75 375 6
Bananal 14 46 50
Bandeira 85 388 50
Bela Vista 15 60 70
Bituba 26 125 16
Bitubinha 10 36 70
Boa Fé 33 188 30
Boca do Braço - Resex 12 77 17
Bom Jardim 16 69 60
Botafogo 55 217 50
Braço 109 430 60
Buritizal 5 27 50
Cafezal 15 71 60
Comandaí Grande 25 L 50
Comércio Muriacá - 
Resex Cajarí

9 52 50

Conceição do Muriaca - 
Resex

70 350 17

Dona Maria - Resex 16 80 17
Estrada Nova 180 720 30
Fé em Deus 34 210 50
Freguesia 20 100 285
Furo do Maracujá 5 30 60
Gatos 18 61 70
Goela da Morte 47 186 20
Goiabal 17 81 60
Igarapé do Meio 80 400 -
Iratapuru 26 130 80
Itaboca - Resex 22 110 17
Itanduba 8 43 40
Itaninga 15 45 80
Itucumanduba I e II 16 82 80
Jaburu 29 137 40
Jarilândia 74 369 90
Loral 8 23 20
Maicá 8 38 9
Mangueiro - Resex 6 30 17  
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Denominação No. Famílias População 
(no. pessoas)

Existência 
(anos)

Marajó 31 162 70
Marapí 12 63 60
Margarida 14 67 30
Marinho - Resex 16 80 17
Martins - Resex 22 110 17
Nova Conquista 40 187 3
Nova Jerusalém 3 14 20
Nova Vida 29 114 90
Padaria 48 193 80
Paga-Dívida 11 53 90
Panaicá 80 400 40
Panama 7 35 80
Papudo 14 28 20
Paraguai 6 37 20
Paricatuba 60
Pedra Branca 10 71 0
Pedral 16 43 80
Peniel 12 73 15
Ponção - Resex 7 35 17
Pouso Alegre ou Ponta 
Alegre

4 39 20

Praia Verde 40 150 50
Ramal do Muriacá 70 355 6
Ramal Fé em Deus 90 450 6
Ramal França Rocha 30 150 9
Recreio 30 156 80
Repartimento 20 104 50
Retiro 19 105 2
Santa Helena - Resex 
Cajarí

7 59 50

Santa Maria 9 41 60
Santa Maria do Base 0 0 0
Santa Rita - Resex 
Cajarí

5 36 50

Santarém - Resex 10 50 17
Santo Antônio 21 102 80
São José 20 90 80
São Militão 16 39 50
São Paulo 20 92 60
São Sebastião - Resex 
Cajarí

8 37 50

Saracura 40 181 60
Serra Pelada 14 28 30
Sombra da Mata 17 85 9
Tapereira - Resex Cajarí 18 126 50

Terra Preta 7 62 90
Tira-Couro 175 875 5
Tuchaua 8 48 20
Vera Cruz 0 0 45
Vila Nova 18 55 60
Vila Nova 20 97 50
Vista Alegre 5 45 70
Zé da Anta 6 30 -  
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