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RESUMO DO PROJETO

FATOS PRINCIPAIS

A FrutaSã tem as suas raízes em um estudo sobre a região
ecológica do Cerrado brasileiro, que foi realizado nos anos
de 1990 de modo a determinar os desafios socioeconômicos
dos pequenos agricultores e comunidades indígenas. A par
das crescentes ameaças ambientais à região, exponenciadas
pela marginalização das comunidades rurais e subsequente
sobreexploração dos recursos locais, estes resultados
inspiraram o projeto “Frutos do Cerrado”, que passou a se
chamar FrutaSã – Indústria, Comércio e Exportação Ltda.

VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL: 2006
FUNDAÇÃO: 1994
LOCALIZAÇÃO: Estados de Tocantins e Maranhão, Brasil
BENEFICIÁRIOS: 300 famílias
BIODIVERSIDADE: Parque Nacional da Chapada das Mesas

Esta empresa ecológica proporciona rendimento aos
agricultores por meio da exploração sustentável, marketing
e venda de produtos florestais não-madeireiros, sobretudo
a polpa de fruta nativa. A empresa é composta por um sócio
privado e pelo Centro de Trabalho Indigenista, em nome
das comunidades indígenas, cada uma das partes responde
por cinquenta por cento do capital. A iniciativa combinou,
com sucesso, abundantes variedades locais de frutas,
cultivo tradicional e modernas técnicas de processamento
e armazenamento.
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Antecedentes e Contexto

O Cerrado é uma vasta zona de savana que se estende ao longo
da região central do Brasil, cobrindo uma área de 2 milhões de
quilômetros quadrados. Este território corresponde a quase um
quinto da área total do Brasil. Enquanto a atenção está mais
frequentemente centrada nas ameaças enfrentadas pela vizinha
floresta tropical amazônica, muitos dos importantes afluentes do
Rio Amazonas têm origem no Cerrado, que alimentam igualmente
o maior ecossistema de pântano do mundo, o Pantanal, situado
na região fronteiriça do Brasil, Bolívia e Paraguai. Apesar de ser um
dos mais antigos e mais biodiversos ecossistemas de savana do
mundo, o Cerrado está sob iminente ameaça. Nos últimos 35 anos,
as zonas alagadiças e os ecossistemas adjacentes têm passado
por significativa degradação e muitas das mais de 130 espécies
ameaçadas correm perigo de extinção. A principal ameaça e fator
da perda da biodiversidade na região tem sido a conversão de terras
para a agricultura comercial em larga escala. A conversão de terras
tem não apenas danificado uma importante zona ecológica como
também minado a capacidade das populações indígenas residentes
de manterem a sua subsistência.

Tocantins, começaram a debater sobre como proteger a região contra
a destruição ambiental, iminentes ameaças à sobrevivência das
culturas indígenas e à integridade territorial, bem como à crescente
insegurança econômica. Com apenas 15% do território indígena
apropriado para a agricultura, meios de subsistência e fontes de
renda alternativos eram urgentes. Uma condição necessária para
que houvesse fontes de renda alternativas era o seu alinhamento
com o espírito não-destrutivo, autossustentável e autônomo do
povo Timbira.

Uma parceria para desenvolver meios de subsistência locais
Uma análise da região, conduzida pelo Centro de Trabalho
Indigenista, revelou a estagnação e a marginalização econômicas
generalizadas entre os pequenos proprietários e as comunidades
indígenas das zonas rurais do norte de Tocantins e do sul do

Fora do setor agrícola, a maior parte do Cerrado é caracterizada pela
marginalização econômica e pobreza. A região fronteiriça de Serra
da Mesa, entre os estados nordestinos do Maranhão e Tocantins,
é particularmente afetada. A população nesta área é constituída
essencialmente por unidades familiares que vivem em pequenas
fazendas entre 30 e 40 hectares. Os agricultores cultivam uma grande
variedade de culturas e muitos criam pequenos rebanhos de animais
domésticos como forma de garantir sua segurança financeira. A
maioria dos lares também possuem hortas para abastecerem as suas
famílias, gerar renda e para uso na medicina tradicional.
O desmatamento massivo da região, com a consequente insegurança
na subsistência dos locais, atingiu um ponto crítico no início dos
anos 1990. Alguns grupos interessados compostos por indígenas e
por habitantes locais, incluindo o Centro de Trabalho Indigenista e
a Associação Wyty-Cate das Comunidades Timbira do Maranhão e
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Maranhão – insegurança no emprego e renda; falta de acesso a
serviços básicos, como a saúde, a educação e os transportes; e
todos os indicadores padrões de pobreza e de baixos níveis de
vida. Ficou estabelecido que, em face do aumento da exploração
socioeconômica e ambiental do Cerrado e a semelhança de
experiências e desafios enfrentados pelos pequenos proprietários
e comunidades indígenas, qualquer abordagem alternativa deveria
levar em conta o duplo objetivo de reduzir a pobreza e de promover
a conservação e o uso sustentável da rica biodiversidade da região.

(birsonimia crassiflora) e goiaba (psidium arrack) – mas a diferença
entre o conhecimento indígena, o desenvolvimento e a gestão
eficaz de um negócio. Por esta razão, foi dada a mesma importância
tanto à conservação quanto ao desenvolvimento de negócios.
A FrutaSã foi criada com a intenção de beneficiar dois grupos-alvo –
o povo indígena do sul do Maranhão e do norte de Tocantins, de um
lado, e as famílias de pequenos proprietários circundantes às terras
indígenas, de outro. O objetivo final era uma parceria e modelo de
negócio baseado na exploração sustentável das frutas nativas. A
FrutaSã criou com sucesso doze grupos de produtores locais, que
fornecem a sua produção de frutas nativas a uma cadeia logística
processadora secundária que agrega valor.

Estas primeiras discussões resultaram no lançamento do projeto
“Frutos do Cerrado”, que se desenvolveu e se transformou na
FrutaSã - Indústria, Comércio e Exportação Ltda. A FrutaSã é
um empreendimento que proporciona renda aos pequenos
proprietários por meio da exploração sustentável, marketing e
venda de produtos florestais não-madeireiros, sobretudo a polpa
de fruta. A organização possui um modelo de capital balanceado,
em que metade da empresa pertence à Associação Wyty-Cate das
Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins e a outra metade
ao Centro de Trabalho Indigenista. O negócio é administrado pela
associação indígena. Um primeiro desafio para a empresa não era ter
acesso aos produtos locais – já que há abundância de fruta vendável
no Cerrado, incluindo bacuri (platonia insignis), bacaba (oenocarpus
bacaba), buriti (mauritia flexuosa), cajá (spondias lutea), murici

A FrutaSã também inaugurou uma fábrica de polpa de fruta,
que funciona como centro de processamento e de câmara de
compensação para a fruta colhida pelos pequenos proprietários
e povos indígenas. Isto permite que a população local possa ter
uma renda que supra as necessidades básicas das suas famílias e,
simultaneamente, proteger a biodiversidade da região. Ao eliminar
a brecha na cadeia de abastecimento entre os produtores de fruta
e o mercado, e ao agregar valor à transformação secundária de
um recurso antes desvalorizado e subutilizado, a FrutaSã ajudou a
mitigar o desmatamento na região.

“As empresas que seguem um modelo de economia solidária integram direta e propositadamente
segmentos marginalizados da população que não têm qualificações técnicas nem educacionais
que façam aumentar os seus rendimentos através de meios convencionais de emprego urbano.
A sua única fonte alternativa de renda ainda está no setor agrícola, o único com o qual estão
familiarizados.”
José Costa Ayres Junior, FrutaSã
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Principais Atividades e Inovações

Um primeiro passo para o avanço deste consórcio era fazer uma
avaliação rápida e participativa, de modo a explorar formalmente o
potencial econômico e comercial dos recursos naturais disponíveis
localmente nas comunidades da região de Serra da Mesa. Com
base nos resultados desta avaliação, foi elaborado um plano de
desenvolvimento para o uso dos recursos naturais e atividades
agroextrativas na região, com especial ênfase na produção frutícola.
O objetivo foi então dividido em quatro:
1.
2.
3.
4.

menos, unicamente) no apoio governamental ou em ajudas externas.
O negócio baseou-se numa atividade econômica autossustentável
e autônoma, que tira muito partido do conhecimento indígena
e dos recursos naturais disponíveis localmente, desvalorizados
nos mercados locais. A independência e a autossuficiência foram
empoderadoras e promoveram uma identidade partilhada, na qual
a ação coletiva poderia se basear.

Uma política de compras que promove a estabilidade

Produzir e distribuir mudas de espécies nativas e de frutas
exóticas às comunidades locais;
Plantar árvores frutíferas nas áreas produtivas afim de possibilitar
e aumentar a participação das comunidades indígenas locais
numa cadeia de abastecimento de polpa de fruta;
Disseminar o conhecimento das práticas agroextrativas às
comunidades participantes, enfatizando à propriedade local e
à aplicação do saber tradicional;
Organizar a produção e o marketing dos produtos frutícolas
do Cerrado, assegurando que os incentivos adequados foram
postos em prática.

Outro fator que contribui para a solidariedade comunitária, que
sustenta o modelo de negócio da FrutaSã, é a política de compras
baseada em contratos de longo prazo. Comparada com outras
empresas de abastecimento de fruta, a FrutaSã oferece preços
um pouco menores por cada unidade de fruta, garantindo,
porém, a compra de toda a colheita dos produtores locais. Outros
compradores oferecem preços entre 10% a 15% mais elevados, mas
trabalham com quotas de fruta previamente definidas. Uma vez

Facilitação da ação coletiva
O primeiro desafio na abordagem da FrutaSã foi criar um modelo
de produção conjunta que reunisse grupos social e etnicamente
distintos, todos com capacidades técnicas e conhecimentos
diferentes. Este desafio talvez pudesse ter sido ofuscado pelo fato da
FrutaSã ser uma das primeiras organizações do gênero, destinada a
proteger a sobrevivência da cultura e identidade do povo Timbira,
por meio do negócio sustentável. Foi um compromisso comum para
a defesa do meio ambiente do Cerrado e do território Timbira, que
acabou por facilitar a formação de associações de produtores e a sua
integração numa rede formal supervisionada pela FrutaSã. Outro
fator que permitiu que o negócio se desenvolvesse, reforçando a
solidariedade comunitária, foi o fato de a empresa ter oferecido um
modelo de geração de renda sustentável que não assentasse (pelo
6

atingidas essas quotas, a relação com os produtores locais termina.
A FrutaSã, por outro lado, desenvolve políticas de aquisição com os
produtores locais de toda a colheita. Esta abordagem, em última
análise, garante aos produtores locais de que haverá um comprador
para a sua produção e elimina a incerteza da demanda inconsistente
e das flutuações do mercado. A FrutaSã envia um funcionário de
relações comerciais às pequenas propriedades para contactar os
fornecedores locais e redigir os contratos que consolidam tais
acordos.

mercado pela fruta nativa produzida localmente. Embora essas
variedades de frutas já existissem abundantemente no passado,
os pequenos fazendeiros não tinham um mercado forte ou uma
entidade coordenadora que desse prioridade às suas necessidades
e interesses. Esta mudança alterou a economia local, a cadeia de
produção e o abastecimento de fruta. No caso do bacuri, o preço
pago aos produtores locais, por cada mil unidades, aumentou, de
2001 a 2006, de 40 para 120 reais. O cajá, fruta barata que antes se
destinava a alimentar gado, passou a ser um produto comercializado
com alto valor de mercado. As atividades da FrutaSã tiveram efeito
semelhante na venda de araçá goiaba, tamarindo, murici e juçara.

A FrutaSã está envolvida num ciclo contínuo de monitoramento,
contatos e avaliações locais. Em cada nova colheita de fruta nativa,
representantes da empresa vão às comunidades rurais para mensurar
o potencial da safra seguinte, assegurar contratos de compra de fruta,
adquirir a produção bem como promover e manter as relações que
tornam possível a cadeia de fornecimento. Mediante este processo,
a FrutaSã consegue também obter informações atualizadas sobre
o estado da floresta, calendário de queimadas, desmatamento,
documentar o padrão das chuvas e fazer avaliações contínuas das
necessidades das famílias dos produtores. Estas informações são
depois armazenadas em uma base de dados central, onde podem
ser processadas e analisadas de maneira a formatar as prioridades e
as áreas de ação da FrutaSã.

A organização também tem estado ativa no fornecimento, às
organizações de produtores locais (abastecedores), de orientações
sobre as melhores práticas de higiene, colheita e armazenamento.
Além de tornar o produto mais vendável, ao estabelecer padrões de
produção, esta orientação tem servido para reduzir drasticamente
a perda de produção devido ao apodrecimento, fungos e pragas.
No caso do cajá, por exemplo, os produtores locais foram treinados
para limpar o chão debaixo do cajazeiro e colocar uma lona ou
esteira de palha para amortecer a queda da fruta e, assim, reduzir
a contaminação associada ao contacto com o solo durante a época
das chuvas. Formação semelhante foi dada aos produtores locais
de bacuri, que receberam o apoio para a construção de “terraços
de árvores de fruto” construídos manualmente, que permitem aos
proprietários embalar imediatamente a fruta colhida, evitando o
contacto direto com o solo.

Transformação do Mercado local
Desde a sua fundação, o negócio aumentou a demanda do

“Uma vez que os negócios ambientalmente sustentáveis sejam apoiados para atingirem o seu
potencial máximo – o auxílio do governo e das diversas partes interessadas é fundamental –
estas economias podem alcançar ganhos comparativamente elevados e ter um reduzido impacto
ambiental.”
José Costa Ayres Junior, FrutaSã
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE

Estas alterações coincidem com o incremento das leis florestais
brasileiras e com o reforço na aplicação da lei, porém a reorientação
da economia local para o justo valor das árvores de frutos nativos
complementaram isso e ainda incentiva a proteção das florestas e dos
ecossistemas florestais saudáveis. Onde antes a agricultura baseada
no desmatamento e nas queimadas eram bastante frequentes nos
períodos de seca, para renovar as pastagens para uma segunda
época, os produtores locais estão agora mais preocupados com a
proteção das áreas frutíferas.

Poucas regiões no Brasil, com exceção da Mata Atlântica, passaram
por pior degradação ambiental ou declínio decorrente da conversão
de terras e desflorestamento do que o Cerrado. A mineração, o uso
intensivo de terras para cultivo de grãos e do soja, o corte de árvores,
a criação de gado e os projetos de desenvolvimento com uma visão
de curto prazo com baixo uso de tecnologias têm sido a regra no
Cerrado desde os anos 1970. Estas escolhas de desenvolvimento
têm tido efeitos devastadores sobre a biodiversidade da região. A
região que cobre o sul do Maranhão e o norte de Tocantins contém
a maior concentração de árvores de fruta nativa, tais como bacuri,
cajá, palma, juçara, bacaba e pequi, e que possuem uma grande
demanda por parte do agronegócio para a conversão de terras em
favor de monoculturas, sobretudo a soja. A conversão de terras e
a constante expansão de estradas pavimentadas e infraestruturas
de transporte provocaram uma desflorestação generalizada. Os
pequenos proprietários têm sido forçados a vender as suas terras,
resultando em consequências preocupantes nas propriedades
familiares tradicionais, na renda e na biodiversidade locais. O
desmatamento voltado para plantações de monocultura provocou
a erosão dos solos, o assoreamento de rios e a contaminação das
águas subterrâneas por causa do uso de pesticidas e fertilizantes
químicos. Com a perda de seus habitats, as espécies animais
endêmicas encontram-se ameaçadas e em perigo de extinção.

Além de serem uma fonte de segurança alimentar e do seu valor
para a economia local, as árvores frutíferas são igualmente um
elo essencial na cadeia alimentar natural. As florestas locais, que
possuem mais de 58 espécies conhecidas de árvores frutíferas
nativas do Cerrado, abrigam uma abundância e diversidade únicas
de flora e fauna. Os habitats das espécies ameaçadas e em perigo
de extinção têm sido protegidos em consequência da redução da
desflorestação. Entre as espécies regularmente encontradas por
agricultores locais estão tatus, veados, pacas (cuniculus paca),
cutias (dasyprocta azarae), jaguares (panthera onca) e lobos-guará
(chrysocyon brachyurus).
A conservação e o reflorestamento com árvores de fruto típicas da
várzea tropical – cajá, juçara e buriti – também asseguram a proteção
de zonas de aluvião, fundamentais para ecossistemas saudáveis e
funcionais. A plantação de árvores de fruto permite que os afluentes
de pequeno e médio porte do Rio Tocantins forneçam água doce
todo o ano, servindo de faixa ribeirinha. Esta prática ficou ameaçada
nos últimos anos com a atribuição de terras para plantações de
eucalipto e produção de celulose. As plantações de eucalipto e soja
requerem uma quantidade de água desproporcionada e levam
muitas vezes à drenagem de planícies de aluvião. A FrutaSã tem
estado ativa na defesa e proteção das áreas de árvores frutíferas.

Incentivo à proteção da biodiversidade
A FrutaSã conseguiu ter um impacto considerável sobre a
biodiversidade no Cerrado ao promover o plantio sustentável de
árvores de fruto nativos e ao conservar os ecossistemas agrícolas
em que elas se desenvolvem. Muitos dos principais vetores do
desmatamento na região foram atenuados desde o ínicio do projeto.
O desmatamento em zonas de árvores frutíferas foi reduzido
significativamente e os incêndios florestais, bem como as queimadas
anuais nestes ecossistemas também decresceram drasticamente.

Nas zonas de bacurizeiros e cajazeiros, onde os efeitos positivos da
biodiversidade são claramente visíveis, torna-se claro que proteger
8

as florestas e plantar espécies arbóreas nativas faz sentido para os
negócios. Não só permitem uma atividade econômica contínua,
como também facilitam a provisão de serviços do ecossistema
essenciais ao bem-estar local.

segurança econômica e uma alternativa de vida viável, os pequenos
proprietários conseguiram manter as suas terras e dessa maneira
formaram uma faixa protetora dos territórios indígenas.
A FrutaSã segue um modelo de negócio fortemente influenciado
pelo movimento Economia Solidária, cuja popularidade tem
crescido desde os anos de 1980. O movimento destaca-se na luta
contra a desigualdade social e pobreza, permitindo que todos os
membros de uma comunidade participem na partilha equitativa dos
benefícios que advenham de um negócio social e ambientalmente
sustentável. Como tal, a FrutaSã não foca apenas as margens de
lucro, pois está igualmente empenhada no impacto positivo na vida
de mais de 300 famílias, os principais beneficiários.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
A atividade socioeconômica tem sido dominada nas últimas décadas
pela criação de bovinos e por monoculturas em grande escala,
como o soja. Os grandes interesses comerciais também moldaram
a economia local e regional por meio das indústrias da extração, tais
como a mineração e a exploração madeireira. Nem as monoculturas
nem a grande indústria extrativa são economicamente dominadas
por pequenos proprietários ou por comunidades indígenas, mas a
sua presença e o definitivo predomínio têm grandes implicações
nas opções de subsistência local, na renda, na posse da terra e
na segurança econômica e ambiental. Em primeiro lugar, e mais
importante, os pequenos proprietários da região têm sido incitados,
ou mesmo obrigados, a vender as suas propriedades aos grandes
interesses. Os agricultores economicamente fragilizados e com
poucas alternativas são frequentemente forçados a vender as
suas terras para fazer face às despesas. Sem acesso às ferramentas
mecanizadas da agricultura moderna é difícil competir no mercado
das culturas comercializáveis.

A FrutaSã está comprometida não só em pagar aos produtores preços
justos e consistentes pelas colheitas realizadas, mas também em
estabelecer laços duradouros baseados na confiança, confidência e
segurança. A política de compra da FrutaSã baseada em contratos de
longo prazo – a aquisição garantida de toda a safra dos produtores
locais, ao contrário da indústria tradicional que utiliza o sistema de
quotas – proporciona aos produtores locais, com maior certeza,
que a fruto do seu trabalho terá mercado, reduzindo os níveis de
desperdício e de perda de fruta durante o processo de produção,
e garante rendimentos estáveis e consistentes às comunidades
participantes.

A FrutaSã tem aproveitado uma lacuna no mercado, permitindo aos
pequenos agricultores manter as suas terras e se envolverem em
uma atividade sustentável geradora de rendimentos, que advém
do conhecimento local e do baixo aporte de recursos naturais
amplamente disponíveis. O negócio criou um mercado de fruta
excelente para a produção de sucos, sorvetes, óleos, doces, bolos
entre outros. O buriti, por exemplo, é usado localmente pelo seu
óleo e polpa e é usado para fazer massa para bolos e doces. A
polpa da bacaba é usada para sucos e farinha, enquanto o murici
e o açaí são usados para sucos e sorvetes. Como resultado de um
estudo de viabilidade abrangente, a FrutaSã concluiu que a colheita
sustentável destes frutos em escala local tinha um enorme potencial
nos impactos ambiental e de desenvolvimento positivos. Atuar
neste mercado, porém, dependia da divulgação das informações e
conhecimentos entre os agricultores locais e da eficaz comunicação
dos incentivos econômicos, sociais e ambientais. Para estimular
isso, a FrutaSã ajudou na mobilização de doze organizações de
produtores locais, estabelecendo ligações entre os agricultores
locais e promovendo atividades de colheita sustentável de fruta por
toda a região.

Um outro importante impacto socioeconômico e base do modelo
da FrutaSã têm sido a transformação da cadeia de abastecimento
do mercado da fruta de maneira que tanto deu poder os produtores
locais como valorizou um recurso antes subestimado. Vários tipos
de fruta que agora são fornecidos através da FrutSã crescem
abundantemente nos ecossistemas locais, mas previamente não
havia mercado nem demanda. A FrutaSã gerou, com sucesso, um
mercado de fruta antes desvalorizado (como o bacuri) e, em alguns
casos, a demanda por frutas que eram completamente ignoradas
(como foi o caso do cajá). Uma família típica de cinco membros pode
ganhar até US$ 1875 numa colheita de bacuri, o que exige cerca de
30 dias de trabalho. Isso é um aumento considerável no rendimento
das famílias que outrora contavam apenas com a criação de gado.

IMPACTOS POLÍTICOS
A FrutaSã tem sido uma ativa defensora de mudanças políticas de
modo a beneficiar as comunidades indígenas e o ambiente locais.
Como exemplo da sua liderança neste setor, a FrutaSã esteve
a frente de um pedido para a fundação de um Parque Nacional
no sul do Maranhão. Depois de amplos esforços de lobbying
com outros parceiros, os 160 mil hectares do Parque Nacional da
Chapada das Mesas foram inaugurados em 2005. Além disso, a
FrutaSã desempenhou um papel importante no lançamento e
coordenação de uma campanha infrutífera contra a construção de
uma usina hidrelétrica em Estreito. A organização assumiu um papel
mobilizador na comunidade e alertou a população local para os
riscos e impactos ambientais que o desenvolvimento desse projeto
acarretava. Às vésperas da inundação provocada pela hidroelétrica e
presumivelmente reconhecendo os esforços de defesa da FrutaSã, o
grupo foi mencionado pelo Ministério do Ambiente como um agente
essencial na reparação dos danos sofridos nas áreas frutíferas. A área
afetada abrangia a região de maior concentração de bacurizeiros.

Negócio centrado em pessoas
Ao adquirir a matéria-prima aos agricultores locais para produção de
polpa de fruta, a FrutaSã criou uma alternativa de desenvolvimento
para a população local e indígena do Cerrado. As comunidades
participantes recebem um rendimento, apoio e conselhos
sobre técnicas de exploração sustentável, processamento e
armazenamento de fruta, sem olvidar o envolvimento da juventude
e da criação de novas lideranças. Mais de 300 famílias estão
ativamente empenhadas nas atividades de colheita sustentável.
O número crescente de comunidades a colher fruta de forma
sustentada resultou não apenas em uma renda maior, como também
contribuiu para a segurança alimentar local. Além disso, dotados de
9

Sustentabilidade e Replicação

SUSTENTABILIDADE

A FrutaSã já recebeu inúmeras visitas de campo de diferentes
comunidades indígenas e grupos de agricultores, que partilham as
suas experiências com a intenção de fazer replicar os elementos do
projeto a outras comunidades.

A FrutaSã é o maior fabricante de polpa de fruta nativa no
Maranhão, e é uma das poucas empresas do seu gênero no Brasil
cuja propriedade e operação ficam a cargo de povos indígenas. Os
consumidores têm conhecimento de que os produtos da FrutaSã são
elaborados a partir matéria-prima oriunda dos pequenos agricultores
e das comunidades indígenas, o que diferencia os seus produtos
no mercado e lhes dá uma identidade única e distinta de outras
polpas de fruta. A responsabilidade social e ambiental é um pilar na
repercussão e consolidação da marca. Portanto, mesmo com custos
mais elevados de compra de fruta do que outras empresas, a FrutaSã
tem conseguido manter-se financeiramente sustentável e atraído
consumidores conscientes para a sua participação de mercado. A
regra básica seguida pela FrutaSã é que o custo de aquisição de toda
a fruta não exceda 30% do preço de venda da polpa no varejo. Essa
diretriz permitiu pagar aos fornecedores maiores valores de compra,
enquanto ainda se consegue trabalhar com uma margem de lucro
confortável.

O Centro de Trabalho Indigenista – um dos parceiros-fundadores
da FrutaSã – também lançou um projeto em colaboração com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, de forma a consolidar
e fortalecer a cadeia de fornecimento de árvores de fruta nativa
em toda a Carolina, no Maranhão. Esta iniciativa irá beneficiar
diretamente mais de 300 famílias e terá como base o modelo de
produtores de fruta local, desenvolvido pela FrutaSã. A assistência
técnica, a orientação, a distribuição de mudas e a tutoria vão servir
para criar novos grupos de produção, que posteriormente serão
consolidados em cooperativas no fim do projeto.
Além dos intercâmbios diretos e das visitas de campo, a FrutaSã
participa ativamente em fóruns de discussão e trocas de informações
para compartilhar o seu modelo de negócio. Uma das muitas redes
para a qual a organização contribui é a Rede de Marketing Solidário
Araguaia-Tocantins, que coordena as atividades de vários grupos da
região. A FrutaSã é igualmente membro-fundador da cooperativa
de segundo grau Central do Cerrado, situada no Instituto Sociedade,
População e Natureza, em Brasília, federação que coordena mais de
50 grupos, associações e cooperativas de produção em dez estados
do Cerrado.

A sustentabilidade do modelo de negócio da FrutaSã tem sido
oficialmente reconhecida nos últimos anos, a empresa recebeu o
Prêmio Chico Mendes na categoria‘Negócios Sustentáveis’, em 2004, e
o Prêmio “Negócios Sustentáveis” do Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável, em 2007. Estes prêmios
podem ser considerados um reconhecimento da importância do
projeto como promotor de uma abordagem de desenvolvimento
diferenciado e que prioriza às necessidades das comunidades locais
e indígenas, bem como à conservação ambiental.

PARCEIROS

REPLICAÇÃO

Ao passo que a FrutaSã recebe apoio de vários parceiros, três
organizações estão diretamente envolvidas com a empresa.

Desde a sua fundação, a FrutaSã tem partilhado o seu modelo de
negócio e o conteúdo da sua bem-sucedida implementação, com
grande variedade de grupos, não apenas no Maranhão e Tocantins,
mas também em outros estados, como Minas Gerais, Pará e Piauí.

A Associação Wyty-Cate foi fundada em 1994 e registrada
oficialmente em 1996. Ela reúne 16 aldeias: Nova Cachoeira, Bacuri
e Rio Vermelho (Krahô), São José, Patizal, Buriti Cumprido, Prata e
Cocalinho (Apinajé); São José e Raiz (Krikati), Governador, Rubeácea
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e Riachinho (Gavião-Pukobjê) e Porquinhos (Canela-Apaniekra)
e Escalvado (Canela- Rakokamekrá). Desde a sua fundação, a
organização tem estado ativamente envolvida em atividades de
conservação e uso sustentável da biodiversidade do Cerrado e
em desenvolver projetos locais de geração de renda. Também
possibilita o mapeamento social e econômico das comunidades
locais para desenvolver uma adequada conservação e soluções de
subsistência. A organização também tem um departamento de
educação que funciona nas aldeias participantes e organiza cursos
de formação para professores (sobretudo um programa de formação
de formadores). As operações da FrutaSã são apoiadas e dirigidas
pela Associação Wyty-Cate. A associação também representa o povo
Timbira nas negociações de âmbito nacional e um apoio político que
assegure a representação adequada das comunidades indígenas.

fortalecimento das associações indígenas de modo a poderem gerir
os seus próprios projetos. A organização também está ativamente
envolvida na formação das comunidades indígenas locais sobre os
seus direitos, sobretudo em relação à posse de terra. Além da ajuda e
da orientação fundamentais dados pela FrutaSã, outras intervenções
do projeto incluíram apoio às escolas (oito nas aldeias Krahô, Kanela,
Gavião e Apaniekra, e Pukobjê), desenvolvimento de infraestruturas
locais, preparação de kits de ferramentas, materiais de ensino e
formação de professores indígenas.
O terceiro parceiro-chave que conduz o projeto da FrutaSã é a
Associação Agroextrativista dos Pequenos Produtores de Carolina,
fundada em 1996. A associação pretende mobilizar e aconselhar
pequenos agricultores para a conservação da biodiversidade
do Cerrado e tirar o máximo proveito do potencial de extração
sustentável dos recursos naturais regionais. É através desta
associação que a FrutaSã tem sido capaz de registrar mais de 300
famílias de pequenos produtores e estabelecer e manter parcerias
próximas com eles. A associação também supervisiona um viveiro
central de árvores de fruto, localizado em Carolina. Este viveiro
é extremamente importante para o constante funcionamento e
sucesso da FrutaSã, uma vez que as mudas são distribuídas para os
produtores locais. A polpa de fruta produzida por estas árvores é a
base dos produtos da FrutaSã.

O segundo principal parceiro, o Centro de Trabalho Indigenista,
é uma ONG sem fins lucrativos fundada em 1979 que coordena o
apoio e a assistência técnica às comunidades indígenas na região
do Cerrado. As intervenções e assistência são decididas com base
em consultas diretas às comunidades indígenas participantes.
Assim, estas comunidades, além de serem beneficiárias do projeto,
também são os autores e os arquitetos das soluções ambientais e de
desenvolvimento. O âmbito de cada projeto baseia-se nas demandas
de cada comunidade indígena, comunicadas pelos coordenadores
do projeto. O espírito de funcionamento é a autogestão e o

“Investimentos em empresas que seguem o modelo de economia solidária precisam de algum
tempo para amadurecer. Só quando atingem a maturidade é que os impactos positivos na
economia regional são maiores do que os de muitas grandes empresas, que são frequentemente
favorecidas pelos governos.”
José Costa Ayres Junior, FrutaSã
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