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Projetos de estímulo ao empreendedorismo e à melhoria da gestão resultam no aumento da 
renda de produtores rurais e pequenos comerciantes. 

Pelo Brasil afora, há milhares de empreendedores que administram seus negócios à base da 
intuição. Muitas vezes dá certo, mas na maioria dos casos os resultados seriam bem melhores 
se essas pessoas tivessem noções mais claras sobre gestão empresarial. A prova de que basta 
um empurrão para os negócios vingarem são os resultados positivos de projetos privados de 
estímulo ao empreendedorismo. Entre eles, o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), criado 
pela Campos Novos Energia (Enercan), em Santa Catarina, e o projeto Rumo Certo, 
desenvolvido pela Holcim Brasil, em Minas Gerais. Apesar de terem formatos bem diferentes, 
ambos trazem a mesma proposta: gerar renda a partir de consultoria empresarial e, assim, 
estimular o desenvolvimento econômico de uma cidade ou região. 

No caso da Enercan, empresa responsável pela Usina Hidrelétrica de Campos Novos, o projeto 
teve como base uma linha de crédito para os produtores rurais da região de influência da UHE, 
na Serra Catarinense. Criado em 2003 com uma quantia equivalente a R$ 2,4 milhões, o FDR 
é administrado por uma cooperativa de crédito contratada pela Enercan e tem caráter de fundo 
perdido. As decisões são tomadas por um conselho formado pelos próprios produtores rurais e 
a lógica é que os recursos voltem para o fundo com o objetivo de fomentar novos negócios. 
Foram contratados até agora 22 projetos envolvendo 417 famílias dos municípios de Celso 
Ramos, Anita Garibaldi e Abdon Batista, todos com menos de 13 mil habitantes. Entre os 
empreendimentos, fábrica de conservas, usinas de leite, frigoríficos e aviários. Em comum, a 
capacidade de agregar valor à produção. 

A fábrica de conservas é um ótimo exemplo. Aos poucos ela está mudando a vida do agricultor 
Ildo Pelozato, do município de Celso Ramos. Produtor de couve-flor, brócolis, cenoura e 
beterraba, ele já perdeu a conta do número de vezes em que jogou parte da produção fora por 
falta de mercado. Desde 2005, Pelozato faz parte de um grupo de 35 famílias que se associou 
à Cooperlagos. Há pouco mais de um ano, a cooperativa tomou recursos do FDR para 
incrementar os negócios. O pepino é o carro-chefe da marca com uma produção de 700 
quilos/dia. O volume não atende à demanda, o que mostra o potencial de crescimento. Para 
garantir a produção de conservas o ano inteiro, a Cooperlagos está investindo em novas 
culturas e buscando novos mercados, inclusive São Paulo. 

Ainda em Celso Ramos, os produtores de leite se organizaram numa associação chamada 
Entrelagos. Com recursos do FDR, eles compraram um caminhão para fazer a coleta, o 
resfriamento e o transporte do leite até um entreposto. O projeto permitiu que mesmo 
produtores menores conseguissem vender para a empresa de laticínio. Além disso, com uma 
produção de 6 mil litros por dia, a Entrelagos trouxe maior poder de barganha na 
comercialização e um nivelamento do preço. O valor pago por litro chega a ser 30% maior do 
que o praticado individualmente. Recentemente, a associação comprou um novo caminhão 
com recursos que os produtores já devolveram ao fundo. A história se repete em Abdon 
Batista, onde a atividade leiteira passou a ser a terceira principal atividade econômica do 
município. 

Além de agregar valor à produção, aumentando os ganhos das famílias, os projetos vinculados 
ao FDR trazem algo ainda mais atrativo para os produtores rurais: liquidez, ou seja, a garantia 
de um ganho mensal. “É como se fosse um salário, diferente daquela situação instável que 
eles tinham antes, quando dependiam do que ganhavam uma vez por ano com a safra de 
milho ou feijão”, explica o engenheiro florestal João Rezek Júnior, coordenador da área de 



assistência técnica e social da Enercan. O produtor Ildo Pelozato confirma: “As conservas nos 
dão mais certeza de que teremos um retorno financeiro”. Em alguns casos, os benefícios dos 
empreendimentos realizados com recursos do fundo se estendem para a saúde pública. Em 
Abdon Batista, um frigorífico foi montado para fazer o abatimento dos animais, reduzindo 
consideravelmente a ação dos abatedouros clandestinos. 

Apoio e resultados 

O Fundo de Desenvolvimento Rural da Enercan tem a parceria do Sebrae, que orienta os 
empreendedores rurais a utilizar os recursos em projetos viáveis. Os consultores da entidade 
também dão apoio na comercialização dos produtos, na administração de pequenos negócios e 
na formalização das empresas. Os resultados impressionam até mesmo quem está 
acostumado a lidar com o assunto. Altenir Agostini, agente articulador do Sebrae que atua no 
projeto do FDR desde a sua criação, vê uma transformação na cultura da região, antes focada 
no assistencialismo. “Há uma nova postura, onde predomina a idéia de parceria”, afirma 
Agostini. Ele destaca a importância de uma contrapartida financeira dos produtores, o que gera 
maior comprometimento. São quase R$ 900 mil de investimento dos próprios 
empreendedores, volume significativo para a região. 

O maior objetivo do FDR é viabilizar a permanência dos produtores no campo. Exatamente por 
este motivo a Enercan decidiu que não faria uma simples doação para as famílias impactadas 
pela construção da usina. “Seria mais fácil, daria menos trabalho, mas haveria um risco muito 
maior de não alcançarmos nosso objetivo”, diz Rezek. Segundo o engenheiro, sem a 
consultoria do Sebrae, provavelmente muitos empreendedores não alcançariam o sucesso que 
têm hoje e acabariam abandonando suas terras, como aconteceu em empreendimentos 
semelhantes. Para a Enercan, o sucesso dos projetos realizados com recursos do FDR reflete 
em imagem positiva para a empresa. Mas não é só isso. “Se a região estiver bem, a 
hidrelétrica também vai estar bem”, afirma Rezek. 

 Programa Rumo Certo, da Holcim, ajudou a calcular custos fixos e controlar melhor o estoque  

 O projeto Rumo Certo, idealizado pela Holcim Brasil, segue a mesma premissa: diminuir o 
impacto da presença da empresa na região. Neste caso, em Barroso, cidade mineira de 20 mil 
habitantes, onde a companhia comprou em 1996 uma fábrica em atividade desde 1955. 
Durante décadas, a indústria foi a maior empregadora do município. Nos anos 1960, chegou a 
ter 1,5 mil funcionários, época em que a população de Barroso não passava de 10 mil 
habitantes. Hoje, a fábrica emprega menos de 200 pessoas. “Percebemos que seria importante 
fazer a comunidade enxergar outras vocações e oportunidades econômicas”, explica Juliana 
Cassilha Andriguetto Sitta, coordenadora do Instituto Holcim. Assim surgiu o Rumo Certo, 
inserido dentro do Projeto Ortópolis, um programa mais amplo criado em 2003 em parceria 
com a associação comunitária de Barroso. 

O Rumo Certo foi lançado em 2006 com a proposta de capacitar pequenos lojistas em gestão 
de negócios. Vinte lojistas participaram do projeto, frequentando aulas de administração de 
varejo e promovendo mudanças pontuais em seus negócios. A meta fixada pelo grupo era 
aumentar em 20% o faturamento de suas lojas. Ao final do primeiro ano, o projeto já 
apresentava resultados bastante positivos: crescimento médio de 28% no faturamento e de 
19% no número de funcionários. Se alguém pensava que eles estavam satisfeitos, enganou-
se. No encerramento dos trabalhos, em novembro de 2008, o grupo apresentou dados ainda 
mais surpreendentes: aumento de 52% no faturamento e 25% na geração de empregos. 

 

 



Oportunidade 

Os resultados estimularam alguns lojistas a investir em novos negócios. É o caso de Dílson 
Damasceno. Ele já era proprietário de uma loja de calçados quando integrou o grupo do Rumo 
Certo junto com a esposa Daise Ferreira de Almeida Damasceno, dona de uma loja de moda, 
cama, mesa e banho. Com as lições que tirou do curso, tomou coragem e abriu um comércio 
de materiais elétricos para construção, administrado por um sobrinho. “Quando comecei na 
loja de calçados, só contava com a experiência de meu sogro. Neste novo negócio eu busquei 
informação e percebi que havia mercado para o negócio. Agora também conto com a minha 
experiência de lojista”, afirma Damasceno. Para ele, o Rumo Certo ajudou a calcular custos 
fixos e controlar melhor o estoque. “Antes eu era mais afoito nas compras. E se deixar, o 
representante vende a fábrica.” O comerciante conseguiu ampliar o faturamento em 15% ao 
ano. 

Resultado igual teve o comerciante Luis Carlos de Mello, sócio do MLJ Ferro-Velho e 
Reciclagem. Ao colocar em prática as lições do Rumo Certo, ele conseguiu reduzir os custos 
em 10% e aumentar o faturamento em 15%. “Eu vivia dando murro em ponta de faca 
tentando fazer as coisas acontecerem, sem base nenhuma de gerenciamento de empresas”, 
conta Mello. Uma das iniciativas do comerciante para melhorar a gestão do negócio foi a 
implantação do Programa de Operação Padrão (POP), uma cartilha feita para os funcionários 
com o bê-á-bá de todo o processo de “produção” do ferro-velho, começando pela descarga dos 
caminhões e separação correta dos materiais. “No segmento em que atuamos, organização é 
fundamental para aumentar a produtividade”, afirma o comerciante. A empresa tem 40 
funcionários. 

Outra ação de Mello para aumentar o faturamento do ferro-velho foi investir para agregar mais 
valor aos produtos. Para alcançar esse objetivo, ele começou a fazer uma separação e seleção 
mais apurada dos materiais, conhecida no segmento como boca de moinho. Alguns itens, 
como o plástico, também passaram a ser moídos em vez de prensados, aumentando o valor 
comercial. “Agora sei que é preciso conhecer o negócio para fazer dele um grande negócio”, 
afirma o comerciante. Com a nova gestão, a MJL também tem aumentado o percentual de 
participação dos itens de reciclagem, que já responde por 50%. É significativo para uma 
empresa que começou a trabalhar com reciclados um pouco por acaso. Márcio, irmão de Mello 
e sócio da MJL, fazia parte de um grupo de teatro que se apresentava em escolas e cobrava 
material reciclado como ingresso. Como não havia na região ninguém interessado em ficar 
com os recicláveis, Márcio levou para o ferro-velho. 

Uma das maiores lições aprendidas pelos participantes do Rumo Certo foi a necessidade de 
planejar o negócio a médio e longo prazos. O consultor empresarial Alecsandro Araújo de 
Souza, que acompanhou o grupo durante todo o projeto, conta que a maioria dos lojistas 
pensava o negócio à base do ‘aqui e agora’. Além disso, muitas lojas não aceitavam cartão de 
crédito, não investiam em atendimento e muito menos em layout de loja. Quem acompanhou 
o desenvolvimento do Rumo Certo se surpreendeu com a evolução dos participantes. “No dia 
do encerramento do projeto, eles estavam até discutindo a crise mundial. Uma das lojistas me 
disse: ‘A crise é como um visitante que recebemos sem esperar. Temos que arrumar a casa 
para recebê-lo’”, conta a coordenadora Juliana. Como se vê, basta um empurrão. 

 

 

 

 



Linha direta 

Enercan: (48) 3331-0000 

Holcim: (11) 5180-8600 
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