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Resumo

Este estudo, realizado no distrito rural de Massaroca no município de Juazeiro-BA, objetiva
diagnosticar as mudanças ocorridas nas dimensões do Modelo de Negócio de Impacto Social
da Agroindústria da Associação de Curral Novo e Jacaré. O caso é analisado à luz do método
Canvas  e  dos  princípios  básicos  do  empreendedorismo  social.  Utilizamos  a  abordagem
qualitativa, com caso único, de natureza exploratória e descritiva. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas semiestruturadas com sócios, clientes e parceiros, e em documentos
da Associação. A técnica de análise adotada foi a análise de conteúdo. São apresentados e
analisados os aspectos  interface  com os clientes,  a  proposta de valor, a infraestrutura e a
viabilidade financeira. As contribuições geradas a partir das análises dos dados e das visões da
literatura contribuem para o fortalecimento dos modelos de Negócio de Impacto Social como
instrumentos  inovadores  e  com papel  fundamental  dentro  de  cenários  que  exigem muita
atenção para a sustentabilidade social, econômica e ambiental.
 
Palavras-chave: Empreendedorismo social, Modelo de Negócios de Impacto Social, Impacto
Social.

Abstract

This study, conducted in the rural district of Massaroca in the municipality of Juazeiro-BA,
aims  to  diagnose the  changes  that  occurred  in  the  dimensions  of  the  Agribusiness  Social
Impact Business Model of the Curral Novo and Jacaré Association. The case is analyzed in
the light of the canvas method and the basic principles of social entrepreneurship. We use the
qualitative approach, with a unique case, of an exploratory and descriptive nature. Data were
collected  through  semi-structured  interviews  with  partners,  clients  and  partners,  and  in
Association documents. The analysis technique was content analysis. The interface aspects
with the clients, the value proposal, the infrastructure and the financial viability are presented
and analyzed. The contributions generated from data analyzes and literature views contribute
to the strengthening of Business Models of Social Impact as innovative instruments and with
a  fundamental  role  in  scenarios  that  demand  a  lot  of  attention  for  social,  economic  and
environmental sustainability.
 
Keywords: Social Entrepreneurship, Business Model of Social Impact, Social Impact.
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1. INTRODUÇÃO

Fala-se muito  sobre a importância  do empreendedorismo para o desenvolvimento

econômico  de  um país,  seja  gerando  e  mantendo  empregos,  seja  expandindo  a  atividade

econômica,  inovando  na  criação  de  novos  produtos,  processos  ou  mercados.  Um  dos

primeiros  estudiosos  a  defender  a  relação  positiva  do  empreendedorismo  com  o

desenvolvimento  econômico  foi  o  austríaco  Joseph  Schumpeter  que  não  só  associou

empreendedorismo à inovação, mas também mostrou a importância do empreendedor para o

desenvolvimento econômico. Essa hipótese schumpeteriana tem sido estudada por diversos

autores (Sarkar, 2010; Landström e Astrôn, 2012) que apontam para uma correlação positiva

entre a incidência da atividade empreendedora e o crescimento da economia,  aumento do

emprego,  diminuição  da  desigualdade  social;  desenvolvimento  da  cadeia  produtiva  das

empresas multinacionais e desenvolvimento de iniciativas de sustentabilidade. 

               Os imensos desafios econômicos, sociais e ambientais do Brasil, assim como em

outras  nações,  exigem  modelos  de  negócios  inovadores  e  escaláveis  de  atuação,

transcendendo  o  muito  que  tem  sido  feito  por  empresas,  governos,  comunidades  e

organizações da sociedade civil.  É imprescindível  aprofundar e desenvolver  estudos sobre

modelos que reduzam a pobreza, diminuam a vulnerabilidade de pessoas e comunidades e

propiciem o alcance do equilíbrio sustentável, tarefas críticas e urgentes em nossa sociedade.

Para  Godói-De-Sousa,  Gandolfi  e  Gandolfi  (2011),  emerge  como uma  via  promissora  da

renovação da intervenção social, ao gerar tanto valor social quanto valor econômico, a partir

da geração de trabalho e renda. Na visão de Neto e Froes (2002), a ocorrência dessa natureza

de empreendedorismo surge no contexto de enfrentamentos sociais, econômicos e ambientais,

pelos quais as sociedades contemporâneas enfrentam, e o seu crescimento e popularização
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dão-se  pelo  protagonismo  de  pessoas,  que  encaram  esses  desafios,  gerando  resultados

econômicos em prol da coletividade.

            Os  estudos  sobre  modelo  de  negócio  ganharam força  da  década  de  1990  com a

economia  do  e-business  e  e-commerce  (OSTERWALDER,  2011).  As  organizações

estabelecidas  possuem um modelo  de negócio (definidos  propositalmente  ou não),  o qual

segundo Osterwalder (2011), um modelo de negócio explica a criação e a captura de valor de

uma empresa, ou seja, como as empresas auxiliam seus clientes a realizarem suas atividades e

com isso criarem valor. Para  Teece (2010) ele descreve como a empresa se organiza para

atender as necessidades dos seus clientes e com isso obter lucro.

           Os modelos de Negócios de Impacto Social – NIS podem ser considerados como uma

derivação do empreendedorismo social, e na visão de Yunus (2010) em linhas gerais esses

modelos, para além de atuarem nas dimensões social, econômica e ambiental têm de atuar

com base num modelo voltado à sustentabilidade financeira, o que ocorre, principalmente, por

meio  de receitas  derivadas  da comercialização de produtos  e  serviços.  Essa característica

permite  encontrar  soluções  sociais  e  ambientais  a  partir  de  soluções  de  mercado,

economicamente viáveis, desejáveis pelos clientes e escaláveis no longo prazo.

           No entanto, uma cultura de avaliação em uma iniciativa/empreendimento social não é

atividade habitualmente encontrada na gestão dos NIS. Muitas questões relacionadas com os

principais conceitos em avaliação de impacto social ainda não são consensuais. São questões,

por exemplo, sobre por que e quando faz sentido avaliar, o quanto as diferentes metodologias

e métricas de avaliação podem ser comparadas, sobre a escolha certa da metodologia, sobre as

possíveis armadilhas, etc.

           Para tentar dar vazão a esse e a outros conjuntos de questões sobre a tarefa avaliativa

dos  modelos  de  negócios,  produtivos  ou  sociais,  requer  que  a  unidade  em  estudo  seja

compreendida da melhor forma possível para que possa ser mais bem julgada. Compreender

as relações entre públicos, resultados, estratégias, ações e recursos é imprescindível para fazer

avaliações  mais  precisas,  úteis  e justas (SILVA et  al.,  2017).  Afinal,  como saber o que é

importante, ou como julgar empreendimento se não o conhecemos de forma apropriada?

          Diante disso, o objetivo principal deste estudo é diagnosticar as mudanças ocorridas nas

dimensões  do Modelo  de  Negócio  de  Impacto  Social  da Agroindústria  da  Associação  de

Curral Novo e Jacaré a partir da execução do projeto de extensão Caatinga Empreendedora do

Time Enactus Univasf.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Empreendedorismo social

           O conceito de empreendedorismo social surge como uma nova forma de olhar para o

empreendedorismo. O empreendedor social utiliza as referidas características peculiares em

proveito da sociedade, mediante um envolvimento direto com a comunidade com o intuito de

a  desenvolver  (GRISI,  2008).  De  acordo  com  Martin  e  Osberg  (2007)  o  conceito  de

empreendedorismo social apresenta duas vertentes, uma mais positiva e outra menos positiva.

No que respeita  ao aspeto mais  positivo ela  está  conotada com a capacidade  especial  do

empreendedor social de identificar e aproveitar uma oportunidade, combinando o pensamento

“fora da caixa” com uma capacidade única de criar e trazer algo novo ao mundo. Do ponto de

vista menos positivo, o conceito de empreendedorismo social é um conceito “expost”, que

resulta do fato das atividades realizadas, na maioria das vezes, pressuporem a passagem de

algum tempo até que o verdadeiro impacto do projeto ou do negócio seja evidente e efetivo.

           Apesar de não haver consenso na literatura,  o empreendedor social,  de modo geral,  é

aquele  que  tem  a  perspectiva  do  desenvolvimento  social  como  uma  das  suas  principais

motivações.  Como  traz  Bittencourt  et  al. (2015),  é  aquele  sujeito,  que  utiliza  conhecimento

prático  para  criar  produtos  e/ou  serviços  autossustentáveis  para  resolver  problemas  sociais,

criando e identificando oportunidades em novos mercados.

           Dentro  da  proatividade  que  o  empreendedorismo  por  si  só  pressupõe,  o

empreendedorismo social é uma questão de atitude. Por isso é transversal a tantos campos,

desde a preservação do ambiente, à criação de valor nas empresas, à abertura face a jovens e à

criação  de  oportunidades  para  entrar  no  mercado  de  trabalho,  até  ao  apoio  aos  mais

dependentes.

2.2 Negócios de Impacto Social – NIS

           Os estudos sobre modelo de negócio floresceram a partir da década de 1990 com a

chamada  nova  economia:  e-business  e  e-commerce  (OSTERWALDER,  2011).  O  autor

ressalta a importância do modelo de negócio como instrumento de gestão em ambientes de

negócio complexos e incertos que sofrem mudanças rapidamente.
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            As  organizações  estabelecidas  possuem  um  modelo  de  negócio  (elaborado

propositalmente  ou  não),  o  qual  descreve  como  a  empresa  se  organiza  para  atender  as

necessidades dos seus clientes e com isso obter lucro (TEECE, 2010). Um modelo de negócio

explica a criação e a captura de valor de uma empresa, ou seja, como as empresas auxiliam

seus  clientes  a  realizarem  suas  atividades  e  com  isso  criarem  valor  (JOHNSON,

CHRISTENSEN, & KAGERMANN , 2008; TEECE, 2010; ZOTT, AMIT, & MASSA, 2011;

SAKO, 2012). 

           No  modelo  de  negócio,  tradicionalmente  o  foco  está  voltado  à  criação  de  valor

econômico  para  os  acionistas.  Já  nos  negócios  com  impacto  social,  a  criação  de  valor

econômico  é  vista  apenas  como  uma  condição  necessária  para  assegurar  a  viabilidade

financeira  (Mair  &  Martí,  2006),  tendo  como  finalidade  a  geração  de  valor  social.  Os

negócios  com  impacto  social  (NIS)  caracterizam-se,  em  geral,  por  ter  como  principal

propósito atender a interesses sociais, restringindo ou limitando a distribuição de lucros entre

os  sócios  e  investidores  para  reinvestir  no  próprio  objeto  social  (PETRINI;  SCHERER;

BACK, 2016).

           O termo negócio  social  ganhou força a  partir  de Muhammad Yunus,  ganhador  do

prêmio Nobel da Paz em 2008, e o próprio Yunus gravou a definição de negócio social.

[...] um empreendimento concebido para resolver um problema social, deve
ser autossustentável, ou seja, gerar renda suficiente para cobrir suas próprias
despesas.  Depois  de  cobertos  os  custos  e  o  investimento,  toda  a  receita
excedente é reinvestida no negócio social para expansão e melhorias. [...] o
retorno do valor investido é devolvido sem juros  ou correções.  (YUNUS,
2010).

           Os Modelos de Negócios de Impacto Social  -  NIS devem ser vistos por meio das

lentes de interações permanentes entre os seus elementos e atividades, os direcionadores e

restrições  ambientais  e  as  implicações  de  suas  mudanças.  Os  NIS  devem  apoiar  o

entendimento de como as organizações funcionam e como elas criam valor para diferentes

partes interessadas, internas e externas (DASILVA & TRKMAN, 2014).Um NIS é limitado

pelo conjunto de  recursos  produtivos  de uma organização,  que podem ser:  tangíveis  (por

exemplo,  equipamentos  e  infraestrutura,  terras  e  recursos  naturais,  produtos  residuais  e

produtos  acabados),  humanos  (por  exemplo,  mão-de-obra  não  qualificada,  administrativa,

administrativa,  financeira,  jurídica,  técnica  e  gerencial)  e  intangível  (por  exemplo,

propriedade intelectual, capacidades e cognições) (SANCHEZ & HEENE, 1997).
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           No entanto, na perspectiva de Oliveira  et al. (2017) o empreendimento social como

uma  organização,  que  visa  solucionar  demandas  relacionadas  a  problemas  sociais  na

comunidade, seja ofertando produtos e serviços, seja incluindo indivíduos ou grupos, segundo

ainda não é  uma realidade.  Para os  autores  é  imperativo  que esses tipos de organizações

devem promover sua própria sustentabilidade financeira, sendo facultativa a distribuição de

lucros.  Por  outro  lado,  maior  compreensão  dos  benefícios  e  impactados  pode auxiliar  no

desenvolvimento de métricas efetivas de avaliação dos resultados de negócios com impacto

social.

 
2.3 Contextualização e histórico

           As comunidades de Curral Novo e Jacaré no distrito rural de Massaroca no município

de Juazeiro Bahia estão localizadas no Norte da Bahia, uma região de caatinga, poucas chuvas

e com o índice de desenvolvimento humano (IDH) 0,677   de acordo com dados do IBGE

referentes  ao  Censo  populacional  de  2010.  Localizadas  numa  região  desfavorecida  pelas

condições  ambientais,  as  comunidades  tinham  tudo  para  repetir  a  história  de  miséria  e

desemprego de tantas outras comunidades e regiões, principalmente, no caso das mulheres.

Mas os comunitários resolveram mudar o jogo. E para isso, apostaram no associativismo e do

uso racional e inteligente de frutos disponíveis na região: o umbu e o maracujá da caatinga.

           A Caatinga ocupa 70% do Nordeste brasileiro, com um total de 800.000 km2, clima

semiárido e é caracterizada por uma vegetação lenhosa, em geral espinhosa, com a presença

de plantas suculentas como as cactáceas. Muitas plantas possuem ramificação baixa, folhas

compostas, raízes tuberosas (xilopódios), que armazenam água, a exemplo do umbuzeiro. Este

possui apenas um período de floração e frutificação por ano, coincidindo com o período mais

crítico  de ausência  de chuvas em regiões  semiáridas  do Nordeste.  O início  da floração e

frutificação varia entre regiões. Por exemplo, quando a safra está acabando nas regiões de

Juazeiro, Uauá, Jaguarari, Curaçá e Casa Nova no estado da Bahia, normalmente nos meses

de fevereiro e março, em algumas partes dos estados de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do

Norte, a frutificação está no início. Do início da frutificação até a maturação completa dos

frutos, passam-se em média 125 dias (BARRETO, 2010).

              O umbuzeiro, cujos fruto e raiz são ricos em vitamina C e sais minerais, serve tanto

para a alimentação do homem quanto para a de animais, e seu uso tem grande importância

para as populações rurais  do semiárido,  principalmente nos anos de seca.  Seus frutos são
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vendidos pelos pequenos agricultores para consumo ao natural ou na forma de polpa, suco,

doce,  umbuzada,  licor, etc.  (EMBRAPA, 2007).  A fabricação caseira  de  doce de umbu e

concentrado  de  suco,  conhecido  como  “vinho”  ou  “vinagre”,  são  receitas  populares  que

proporcionam  agregação  de  valor  ao  produto  para  a  venda  local.  O  umbu  é  uma  fruta

perecível, dura no máximo dois ou três dias quando maduro, o que dificulta a comercialização

dos frutos in natura. O extrativismo do fruto do umbuzeiro é de grande importância para as

populações rurais, garantindo fonte de renda extra aos agricultores. A valorização do umbu

pode fortalecer as tradições do povo e a permanência no campo a partir da geração de renda

complementar (BARRETO, 2010).

           A mobilização dos comunitários deu origem  a Associação Comunitária Agropastoril

de Curral Novo e Jacaré, que contou com o apoio da Igreja Católica e da Empresa Baiana de

Desenvolvimento Agrícola (EBDA). Inicialmente, tinha 22 sócios, os quais viviam do plantio

do  feijão,  milho,  melancia,  mandioca  entre  outros  produtos;  além  da  atividade  de

caprinocultura.

A  partir  de  2010,  os  comunitários  e  outros  líderes  institucionais  começaram  a

costurar um projeto e as parcerias, que seriam fundamentais para o desenvolvimento de uma

unidade de beneficiamentos dos frutos. Os parceiros principais a época foram a Petrobras e O

Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada  (IRPAA). Desse esforço e com a realização do

Projeto de Recaatingamento foi inaugurada a agroindústria comunitária em 30 de junho de

2012. O projeto orçado em aproximadamente 120 mil reais e executado pelo IRPAA com

patrocínio  da  Petrobras,  abrangendo  o  apoio  técnico  daquela  instituição  no  sentido  de

proporcionar  cursos  profissionalizantes,  orientar  no  manejo  com os  animais  e  proteger  à

caatinga.

           Atualmente a Associação conta com 53 sócios e, com uma nova parceria iniciada

em 2017, o referido empreendimento passou a ter o acompanhamento e orientação da Enactus

Univasf que após estudos propôs o aprimoramento do Plano de Negócio, visando a conquista

de novos clientes e parceiros, bem como alavancagem das vendas. 

3. METODOLOGIA

O presente  artigo tem abordagem qualitativa  e  natureza  exploratória  e  descritiva.

Para Yin (2005) os estudos exploratórios comumente abordam fenômenos desconhecidos ou
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com poucas informações disponíveis ao passo que os descritivos são aqueles que descrevem

situações relativas ao fenômeno pesquisado.

           Para responder ao problema proposto, a estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de

caso  único.  Em  geral,  os  estudos  de  caso  representam  a  estratégia  preferida  quando  se

colocam questões do tipo como e por que, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os

eventos  e  quando o foco se encontra  em fenômenos  contemporâneos  inseridos  em algum

contexto da vida real (YIN, 2005). Pode-se completar esses estudos explanatórios com dois

outros estudos: exploratório e o descritivo. O caso foi selecionado pela relevância da atuação

da  organização  no  contexto  do  empreendedorismo  social  no  semiárido  nordestino  e  por

aderência à pesquisa, já que a Agroindústria, objeto deste estudo é a primeira agroindústria

instalada  no  município  com essas  características.  Por  tais  razões  é  relevante  estudar  seu

modelo  de  negócio  de  impacto  social  e  o  que  de  fato  o  diferencia  dos  demais  tipos  de

empreendimentos sociais.

           Os procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa foi orientada pelos seguintes

fases:

 Primeira fase: compreensão

É de extrema importância para a equipe, um momento de nivelamento de conhecimento e de

criação das primeiras regras sociais do grupo que facilitam a colaboração. É hora de colocar

todos os pressupostos na mesa e desapegar-se deles. Esse foi um momento de abertura de

olhar e de preparação de pesquisa de campo.

 Segunda fase: diagnóstico

“Entrar em campo”, conversar, observar, provar, hora de sair da zona de conforto. Colher

todos os dados existentes  e  disponíveis,  é  de extrema importância  para enfrentar  desafios

complexos, cenários, contextos e processos. Todo serviço, produto ou plataforma é feito para

pessoas e por isso que a pesquisa Enactus-Univasf se baseia nesses banco de dados. Nosso

interesse é o fator humano e assim devemos olhar todos os aspectos do ser humano: físico

Os  dados  socioeconômicos  dos  produtores  e  da  associação  foram  coletados  a  partir  de

encontros presenciais na sede da agroindústria junto aos associados. Para coleta dos dados

foram utilizados questionários e entrevistas individuais e grupais. O questionário foi aplicado

para os dez produtores ligados diretamente a agroindústria, cujo objetivo era conhecer o perfil

socioeconômico dos produtores e da organização social. As entrevistas foram utilizadas com o

intuito  de  aprofundar  pontos  estratégicos  dos  processos  de  produção  e  de  mercado  da
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agroindústria. Foram realizadas ao longo do tempo de desenvolvimento do projeto. Foram

selecionados três produtores que exerciam posições de liderança para as entrevistas para tratar

de assuntos de mercado, produção, recursos humanos e da história da associação.

Depois de gerar grande quantidade de dados, insights e novas compreensões, foi utilizado o

método  CANVAS  para  modelar  o  negócio  de  impacto  social  da  agroindústria.modelado

chegou o momento ressignificar o desafio a partir do entendimento e da pesquisa. É momento

de  reflexão  e  organização  da  complexidade  gerada.  Os  principais  temas  abordados  são:

complexidade,  convergência de perspectivas,  clusterização (busca por padrões emergentes,

conexões inesperadas) e formulação de insights.

Nessa fase, o foco cognitivo é a análise  e a definição de atuação do time no ecossistema

empreendedor complexo de informações, padrões determinantes e disruptivos para constituir

inferências e construir uma síntese com significado claro e real do processo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. O  Modelo  de  Negócio  da  Associação  Agroindústria  da  Associação
Comunitária e Agropastoril das comunidades de Curral Novo e Jacaré

            O Modelo de Negócio de Impacto Social da Agroindústria da Associação Comunitária

e Agropastoril  de Curral Novo e Jacaré com formato jurídico de empresa e que visam ao

lucro,  mas que reinvestem e distribuem esses recursos inteiramente  no negócio social,  na

comunidade e nos sócios pode ser melhor visualizado pela Figura 1 a seguir.

            

Figura  1  -  O  Quadro  de  Modelo  de  Negócios  da  Agroindústria  da  Associação  Comunitária  e
Agropastoril de Curral Novo e Jacaré.
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Fonte: Autores (2018)
As informações  descritas em cada um dos blocos  do Quadro 1 foram levantadas

durante os meses de março e abril de 2017. Os dados foram colhidos  in loco por meio de

oficinas  realizadas  na  própria  sede  da  associação,  entrevistas,  questionários

sociodemográficos e análise documental.

 A Proposta  de Valor  (PV) tinha  como base produtos  diversificados como doces,

geleias,  licores  e  polpas.  Os  produtos  produzidos  de  forma  semi-industrial,  tendo  como

matéria-prima,  os  próprios  recursos  que  a  caatinga  oferecia  sazonalmente,  o  umbu  e  o

maracujá. Os produtos eram acomodados em embalagens variadas de tamanho e de qualidade,

indo do vidro ao plástico.

           A  Interface  com  os  clientes  do modelo  compreende  os  canais  de

distribuição,  o relacionamento com os clientes  e os segmento de clientes.  O Segmento de

Clientes  (SC),  era  diversificado  com  necessidades  e  problemas  diferentes.  Foram

identificados  pelo  menos  três  SC não excludentes  entre  si:  i) clientes  que  frequentam os

pontos de comercialização e dos eventos do Centro de Economia Solidária da Bahia (CESOL)

e  do  IRPAA,  geralmente,  transeuntes  e  turistas;  ii)  viajantes  e  turistas  iii)  consumidores

comuns que frequentam, principalmente, as feiras livres. Os produtos eram distribuídos de

forma rudimentar utilizando o veículo do CESOL e de particulares (sócios). Presença de um

relacionamento tradicional  com clientes,  por meio de contatos pessoais nos eventos e nas
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feiras da rede da economia solidária mantida pela CESOL e IRPAA, contatos pessoais e o

“Boca a Boca.” Inexistência de uma equipe de venda treinada e capacitada, a comunicação

empresarial  era  totalmente  amadora  com  o  mercado  e  nenhum  plano  de  marketing

desenvolvido.

        O  bloco  que  analisa  a  Infraestrutura  reúne  três  componentes  do  bloco:  i)

Atividades-Chave (AC) da Agroindústria, que eram constituídas basicamente dos processos

de produção e de comercialização dos produtos. O processo produtivo da agroindústria era

caracterizado pela utilização da mão de obra dos próprios sócios e dos seus familiares, que se

revezam nas atividades de produção e de comercialização. A comercialização é o elo mais

fraco das AC por vários aspectos, como por exemplo, o “tino” comercial pouco desenvolvido

entre os sócios, consequentemente, fraco desempenho comercial do empreendimento. ii) Os

Recursos-Chave (RC) do modelo de negócio da associação eram dois: o próprio imóvel junto

com os equipamentos e as instalações da agroindústria, e o capital social da comunidade. iii)

As  Parcerias-Chave  (PC)  do  empreendimento  estavam limitadas  aos  apoios  institucionais

dados  pela  CESOL  Sertão  do  São  Francisco,  ao  IRPAA,  à  Petrobras,  à  Agência  de

Desenvolvimento Agrícola e Pecuária (ADEAP) do município, e de forma mais efetiva, com

os produtores circunvizinhos, que forneciam a matéria-prima, especialmente, o umbu. Essas

parcerias foram significativas para ajudar a reduzir as incertezas e os riscos de um ambiente

competitivo, especialmente, em relação a grupos sociais com pouca expertise comercial.

           A Viabilidade Financeira do modelo de negócio engloba as principais Fontes

de  Receitas  (FR)  as  quais  concentram-se  nas  vendas  diretas  (em espécie  -  dinheiro)  aos

consumidores, principalmente, no segmento de cliente atendidos e atingidos pelas ações da

CESOL  e  do  IRPAA.  As  receitas  eram  distribuídas  em  duas  partes:  a  primeira,  que

corresponde  a  60%,  era  destinada  para  os  custos  de  produção  e  de  manutenção  da

infraestrutura  produtiva,  e  a  segunda  (40%)  era  distribuída  entre  os  dez  membros  do

empreendimento como remuneração pelo trabalho realizado. A estrutura de custo era focada

para atender aos custos das AC, nomeadamente, o processo de produção. O empreendimento

demanda uma estrutura de custo baixo, devido à baixa exigência da mão de obra qualificada e

do valor da matéria-prima dos produtos.

4.2  O Novo Modelo de Negócio
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Figura 2 - Novo Quadro de Modelo de Negócios da Agroindústria da Associação Comunitária e Agropastoril de
Curral Novo e Jacaré.

Fonte: Autores(2018)
Os dados levantados e encontrados foram organizados em quatro dimensões do

modelo  de  negócio,  quais  sejam:  i)  Interface  com os  clientes,  ii)  Proposta  de  valor,  iii)

Infraestrutura e iv) Viabilidade financeira. A Figura 2 ilustra o novo quadro de modelo de

negócio da Agroindústria. O novo quadro reflete os efeitos da execução das novas orientações

e do acompanhamento do projeto Caatinga Empreendedora desenvolvido pelo Time Enactus

Univasf.

4.2.1. Interface com os Clientes

           A Figura 3 a seguir ilustra a evolução da interface com os segmento de clientes, saindo
de um contexto pequeno para um mais abrangente, melhorando o contato com o cliente e
aumentando a abrangência dos produtos.

Figura 3. Dimensão Interface com os clientes numa perspectiva longitudinal
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Fonte: Autores(2018)

       No  modelo  verificado  in  loco no  início  das  atividades  do  Projeto  Caatinga

Empreendedora constavam basicamente três segmentos de clientes: o primeiro formado por

entidades associativas, especificamente o Cesol e o IRPAA; o segundo composto por Turistas;

e o terceiro, compreendendo Feirantes. O modelo de negócio atual manteve esses segmentos e

acrescentou mais três segmentos: padarias, mercadinhos e lojas de artesanato.

O  relacionamento  com  os  clientes  antes  operacionalizado  no  boca  a  boca  via

assistência pessoal e por meio do CESOL, passou a contar com recursos digitais, entre os

quais as redes sociais Facebook, Instagram  e WhatsApp, além da previsão de lançamento de

um site  institucional.  O  uso  dessas  novas  mídias  ampliou  a  capacidade  comunicativa  da

agroindústria de forma significativa. A comunicação na organização representa um conjunto

de estratégias, que têm como objetivo melhorar, ou gerar uma boa imagem para a empresa, e

que  a  cada  vez  mais  está  relacionada  com  seus  públicos,  sejam  eles  consumidores,

fornecedores, ou funcionários.

 Os  eventos  realizados  pelo  CESOL  e  IRPAA  para  além  de  ocuparem  um

posicionamento  como uma estratégia  de relacionamento  com os  segmento  de clientes,  no

novo modelo, funcionam também como um canal de distribuição, especialmente, no caso do

CESOL que  tem  suas  unidades  comerciais  disponíveis  para  os  produtos  e  serviços  dos

empreendimentos sociais do Estado da Bahia. Com a conectividade com a Internet, viu-se

uma oportunidade para impulsionar as vendas conectando os segmento de clientes.

 Além disso, houve um aumento significativo dos pontos de vendas dos produtos que

antes  eram  encontrados  apenas  no  CESOL  em  Juazeiro  e  diretamente  com  os  sócios
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integrantes da agroindústria. Atualmente são encontrados em mais oito pontos de vendas em

Juazeiro:  quatro  padarias,  dois  mercadinhos  e  duas  lojas  de  produtos  artesanais;  além de

estarem disponíveis numa loja de artesanato em Petrolina-PE.

 A implantação de prestação de serviço digital tem o objetivo de expandir o mercado.

Contudo, a falta de familiaridade com a cultura digital, ainda constitui um fator impeditivo

para adotar com efetividade essa nova modalidade de vendas.

 
4.2.2 Proposta de Valor

       Foram identificados produtos diversificados como doces, geléia, licor, polpa. Os

produtos são produzidos de forma semi-industrial utilizando a matéria-prima que a própria

caatinga oferece sazonalmente, o umbu e o maracujá. A seleção das matérias primas pode

apresentar uma baixa qualidade na sua composição e características, já que não ocorre um

controle de qualidade em relação a elas. Durante o diagnóstico verificou-se que não existe

uma lavagem correta das frutas, tendo em vista que é necessário que ocorra uma sanitização

com agente clorificado a fim de exterminar os possíveis agentes patogênicos presentes. E para

uma sanitização eficiente,  é necessário uma água potável de qualidade,  verificou-se que a

água  utilizada  no  processo  de  fabricação  dos  produtos  é  derivada  da  água  de  chuva  e

abastecimento de carro pipa, não se tem uma garantia referente a qualidade utilizada, uma vez

que não existe acompanhamento técnico da sanitização da mesma. Mesma.

 O  processo  produtivo  praticado  ainda  é  muito  artesanal,  já  que  utiliza  poucos

equipamentos industriais, além do fogo a lenha. Na atual configuração do processo produtivo

ocorre  muito  “zigue  zague”,  fazendo  com que  aumente  os  tempos  de  movimentação  do

operário,  maior  tempo  de  espera,  de  transporte  e,  consequentemente,  maior  tempo  de

processamento  e  lead  time.  A  configuração  do  Layout  não  está  adequada,  pois  o

armazenamento do produto final está localizado na entrada, antes de iniciar a fabricação dos

produtos, o ideal é que o armazenamento final seja o último processo. 

Um procedimento produtivo que otimize o tempo e reduza as esperas necessita da

implantação de um layout em linha ou em formato de “U”, ou seja, padronização do processo,

dessa  maneira  permite  uma  melhor  utilização  dos  recursos  disponíveis,  beneficia  a

operacionalização do processo, aumenta a produtividade, desenvolve a qualidade do produto,

obtém um controle do processo. 
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Outra alternativa viável para o layout é o em formato de “ L”, já que essa forma de

distribuição  dos  equipamentos  visa  o  menor  trajeto  percorrido  pelo  produto  dentro  do

processo. Ainda segundo o diagnóstico, identificou-se um agravante que coloca em risco a

saúde  do  consumidor  final,  o  sanitário  deveria  ficar  na  área  externa  ao  do  processo  de

fabricação, e indo de encontro a Portaria n 1.428, do Ministério da Saúde, de 26 de novembro

de 1993 COD-100 A 002.0001; Portaria n 326,do Ministério da Saúde, de 30 de julho de 1997

e Portaria n 368, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 04 de setembro

de 1997, requer mudanças na estrutura da agroindústria.

       No Quadro 1 pode-se observar a evolução da proposta de valor adotada pela

associação, acrescentando mais um produto para comercialização.

Quadro 1 - Proposta de valor

Fonte: Autores(2018)

4.2.3 Infraestrutura

 A principal atividade do empreendimento é a produção de doces e derivados e a

comercialização dos mesmos. O processo produtivo é realizado na Agroindústria, instalada na

própria comunidade. A mão-de-obra utilizada na produção é força de trabalho dos sócios que

se  revezam  nas  atividades  de  produção  e  de  comercialização.  Tendo  em  vista  que  as

atividades  desenvolvidas  desde  a  aquisição  da  matéria  prima  e  aditivos  até  a  entrega  ao

consumidor final são desenvolvidas pelos próprios associados observou-se que os mesmos

não  fizeram treinamento  recentemente  para  as  Boas  Práticas  de  Fabricação(BPF),  o  que

desencadeia uma série de riscos. 
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A comercialização é o elo mais fraco das atividades-chave devido a vários aspectos,

como:  “tino”  comercial  pouco  desenvolvido  entre  os  sócios,  falta  do  Selo  de  Inspeção

Municipal (SIM). As parcerias principais do empreendimento estão limitadas à CESOL Sertão

do São Francisco, ao IRPAA, a Petrobras, à Agência de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária

(ADEAP)  do  município,  aos  produtores  circunvizinhos  que  fornecem  matéria-prima,

especialmente, o umbu, e os pequenos comerciantes de açúcar. Essas parcerias têm ajudado a

reduzir as incertezas e os riscos de um ambiente competitivo, especialmente, quando grupos

sociais com pouca expertise comercial.

Quadro 2- Evolução da infraestrutura

Fonte: Autores(2018)

 O Quadro 2 mostra a evolução da infraestrutura, o número de parcerias cresceu, foi

criado o setor de marketing contribuindo para melhor prospecção de mercado, divulgação dos

produtos em mídias digitais, conquista de novos clientes, melhoria das embalagens e rótulos

deixando-os mais atrativos.

4.2.4 Viabilidade Financeira

As  principais  fontes  das  receitas  estão  concentradas  nas  vendas  diretas  ao

consumidor com forte concentração no segmento de cliente atendido pelas ações da CESOL.

Tal fato também acaba por ocasionar elevada dependência em relação a esse órgão. As vendas

são realizadas apenas em espécie (dinheiro). As receitas provenientes das vendas da produção

são distribuídas em duas partes: a primeira, que corresponde a 60% é destinada para os custos

de produção e de manutenção da infraestrutura produtiva e, a segunda, 40% é distribuída entre
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os dez membros do empreendimento como remuneração pelo trabalho realizado. A estrutura

de custo é focada para atender os custos das atividades-chave, nomeadamente, o processo de

produção.  O  empreendimento  demanda  uma  estrutura  de  custo  baixo,  devido  à  baixa

exigência da mão-de-obra qualificada e do valor da matéria-prima dos produtos.

Devidos  às  mudanças  realizadas  no  modelo  de  negócio  foi  possível  melhorar  a

abrangência  de  mercado,  ampliar  a  quantidade  de  clientes,  por  meio  das  parcerias  se

conseguiu  mais  recursos,  cursos  de  capacitação  para  os  associados  de  forma  que  assim

possam  gerenciar  melhor  seu  negócio,  a  marca  adquiriu  mais  valor  e  tornou-se  mais

conhecida e desejada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente  ao  exposto  percebe-se  que  o  empreendimento  desenvolvido  por  10  das

pessoas  integrantes  da  Associação  de  Curral  Novo  e  Jacaré  no  âmbito  da  Agroindústria

constitui  um negócio social  com potencial  para expansão, bem como melhoria da renda e

qualidade  de  vida  nas  comunidades  em que  se  desenvolve.  A adesão  e  participação  nas

atividades  do  Projeto  Caatinga  Empreendedora  trouxe  novas  perspectivas  com  vistas  a

consolidação e sustentabilidade do negócio, especialmente com a elaboração e implementação

do Novo Modelo de Negócio.

Ressaltamos que as mudanças no modelo de negócio de impacto social  analisado

ocorrem de forma lenta  e gradual  com a necessidade de assimilação destas pelos sujeitos

envolvidos no processo de elaboração de novas práticas, estabelecimento de novos contatos e

relações com o mercado consumidor. 

 Entre  as  ações  necessárias  para para a promoção dos  negócios  sociais  podemos

destacar: oferta de fundos que invistam em Negócios de Impacto e Educação de investidores

sobre os Negócios de Impacto Social; buscar apoios nos setores produtivos e governamentais

para adotarem práticas que privilegiem a compra de produtos de NIS ou desenvolver parcerias

com eles;e estabelecer parcerias visando desenvolver inovação para os produtos e serviços do

NIS.
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