
 

Categoria Negócios Sustentáveis  

Artesanato - Plano de Negócio DRS  
Nome do Projeto: Artesanato da Taboa  

Agência Responsável: 2440 – Piaçabuçu – AL  

Localização: Feliz Deserto – Alagoas 

Feliz Deserto é um município do estado de Alagoas com economia tipicamente 
canavieira, que sofre com os efeitos da sazonalidade dessa cultura. O artesanato é 
uma das alternativas para dinamizar a economia, promover a inclusão social, e 
incrementar o turismo. 

A partir do beneficiamento da palha da taboa, planta aquática abundante na região, a 
Associação dos Artesãos de Feliz Deserto produz pufes, bolsas, tapetes, cestos e 
outros objetos de decoração.  

Com a parceria firmada entre a Associação com o Banco do Brasil, a Prefeitura 
Municipal, o Sebrae, e a Usina Coruripe muitos foram os resultados desse trabalho 
conjunto, onde cada um dos parceiros contribuiu conforme sua área de atuação.  

Podemos citar alguns resultados alcançados: Conquista do registro de Certificação 
Ambiental no IBAMA; Conquista do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato; 
Participação no EXPOART – projeto promovido pelo SEBRAE visando a 
comercialização dos produtos na Copa do Mundo 2014; Contratação pela Grife de 
roupas Cantão para produção de carteiras e bolsas – Coleção verão /2015; Melhoria 
das condições de trabalho das associadas; Incremento da renda das associadas e 
consequente melhoria das condições de vida e suas respectivas famílias. 

Destaque:  100% da associação é composta por mulheres que vem desempenhando a 
atividade de forma empreendedora e sustentável há mais de 20 anos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bovinocultura de Leite - Plano de Negócio DRS  
 
Nome do Projeto: DRS – Bovinocultura de Leite 

Agência Responsável: 0559 – Itapuranga – GO  

Localização: Itapuranga – Goiás 

O município de Itapuranga esta localizado na região Centro Oeste do Estado de 
Goiás. O Plano de Desenvolvimento Sustentável nasceu das necessidades 
enfrentadas pelos produtores da região e municípios vizinhos, cujo cenário era de 
pequenas propriedades voltadas para a agricultura familiar, e a subsistência era 
assegurada pela monocultura de milho ou da produção do leite, com baixa 
produtividade, tecnologia reduzida, baixa renda e falta de atrativos para que os filhos 
dos produtores permanecessem no campo.  

As ações deste plano de negócios visavam à melhoria das condições de vida dos 
agricultores familiares, a permanência dos jovens no campo, a possibilidade de 
elevação da qualidade de vida, do aumento da produtividade com o auxilio de 
assistência técnica e utilização de tecnologias adequadas.  

A abrangência do plano DRS incluiu também os municípios de Hetorai, Morro Agudo 
de Goiás e Guaraita. Os parceiros envolvidos, além do Banco do Brasil são: 
Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapuranga - Cooperafi, Câmara de Dirigentes 
Lojistas - CDL Local, Prefeituras dos municípios envolvidos, Sindicatos rurais de 
Itapuranga e dos Trabalhadores rurais de Itapuranga e região.  

Dentre os resultados alcançados podemos citar: Incremento na renda dos agricultores 
familiares e melhoria na sua qualidade de vida; Fixação dos jovens nas propriedades 
dos pais; Cobrança e empenho das prefeituras em melhorar as estradas vicinais de 
acesso às propriedades; Transporte de alunos a 100% das localidades beneficiadas; 
Captação diária da Cooperafi de 18 mil litros/leite/dia que são repassados a grandes 
processadores de leite no estado de Goiás; Incremento da renda dos produtores e 
consequente melhoria nas condições de vida de suas respectivas famílias. 

Destaque:  Contratação de pelo menos 5 FIES para filhos de agricultores que hoje 
estão frequentando a faculdade. Outro aspecto a se ressaltar é que já foram 
realizadas diversas operações de MPO.  

 



 

Bovinocultura de Leite - Plano de Negócio DRS  

Nome do Projeto: DRS – Bovinocultura leiteira 

Agência Responsável: 1154 – Tarumirim – MG 

Localização: Tarumirim – Minas Gerais 

Tarumirim, município de Minas Gerais, tem quase metade de sua população na área 
rural e apenas 5% do seu território é plano. A pecuária leiteira encontrava-se muito 
aquém de suas possibilidades, com produtores despreparados, pastagens 
degradadas, preço abaixo do produto no mercado, falta de capacitação técnica, baixo 
índice tecnológico e falta de apoio. 

As ações do Plano de Negócios DRS tiveram foco em: Aumentar a produção do leite, 
implantar novas tecnologias, disponibilizar recursos para custeio e investimento, 
realizar ações para preservação e recuperação do meio ambiente, realizar capacitação 
dos produtores, elevar a margem de ganho dos produtores em 5 anos, reduzir o índice 
de analfabetismo e incentivar a qualidade e sustentabilidade do leite, com a 
participação de turmas de capacitação de mulheres e jovens. Os parceiros do plano 
foram: Banco do Brasil, Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
Prefeitura Municipal, sindicatos, associações, Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Senar e Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável de Tarumirim. 

Dentre os resultados alcançados podemos citar: Aumento da produtividade em 
decorrência da utilização de tecnologias de produção adequadas, com recuperação e 
respeito ao meio ambiente; Aumento da renda dos produtores e melhoria da qualidade 
de vida no campo; Aumento da alfabetização; Aumento do poder de compra dos 
produtores contribuindo, inclusive, com a dinamização do comércio local.   

Destaque:  Dos 600 beneficiários diretos, há um grupo de 30 mulheres que em razão 
do Plano DRS desenvolvem a atividade de bovinocultura como sua principal fonte de 
renda. Contratação de diversas operações de FIES para os filhos dos produtores, 
além da contratação das diversas operações de Microcrédito produtivo Orientado e 
PRONAF.  

 

 



 

Reciclagem - Plano de Negócio DRS 

Nome do Projeto: Reciclagem com Cidadania 

Agência Responsável: 2589 – Santa Rita do Passa Qua tro – SP 

Localização: Santa Rita do Passa Quatro – São Paulo  

 

Trabalho realizado no Aterro Municipal de Santa Rita do Passa Quatro - SP. A 
participação do Banco do Brasil começou em 2009 a convite do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente – COMDEMA.  

Com a organização dos catadores, foi fundada a Associação dos Agentes Ecológicos 
de Santa Rita do Passa Quatro. Outros parceiros se juntaram ao plano DRS, 
contribuindo cada um em sua área de atuação: O Banco do Brasil, uma empresa de 
informática da cidade, um escritório contábil, a Prefeitura Municipal e a Fundação 
Banco do Brasil.  

Dentre os muitos resultados dos trabalhos realizados em parceria, citamos alguns: Os 
“agentes Ecológicos de Santa Rita”, como gostam de ser chamados passaram a ter 
infraestrutura e condições dignas de trabalho, incluindo, refeitórios, sanitários, local 
com acesso à internet e três refeições por dia asseguradas pela prefeitura; Acesso à 
bancarização, ao crédito, e também a recursos não reembolsáveis oriundos da FBB, 
que também cedeu à cooperativa um caminhão adequado à coleta; A renda  dos 
cooperados que inicialmente era de R$350 mensais, hoje é próxima a R$ 1.000,00 por 
mês. 

Destaque : A secretária da associação, e também catadora, a Sra. Francisca de 
Fátima, carinhosamente chamada pelos colegas de Kika, hoje é beneficiária do FIES, 
graças ao apoio de um funcionário do BB. Kika, 50 anos, catadora, mãe, guerreira, 
cursa hoje, com muito orgulho, seu primeiro ano de pedagogia. 

 

 

 



 

Reciclagem - Plano de Negócio DRS 

Nome do Projeto: Reciclagem de Resíduos Sólidos 

Agência Responsável: 1402 – General Valadão – SE.  

Localização: Aracaju – Sergipe. 

A CARE é a Cooperativa dos moradores do bairro de Santa Maria em Aracaju (SE), 
oriundos do Lixão da Terra Dura. Desde sua fundação, o objetivo era o de retirar os 
catadores dos lixões a céu aberto, fomentar novas organizações, resgatar a dignidade 
e cidadania, conscientizar a população sobre a coleta seletiva e gerar renda para os 
catadores. 

Frente aos desafios existentes, as Parcerias firmadas para o alcance destes objetivos 
foram muitas: Ministério Público, Petrobrás, Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Sergipe - Codise, Companhia de Fabitação popular - Cohab, Fundação 
Municipal de Formação para o Trabalho - Fundat, Banco do Brasil, Conselho Regional 
de Farmácia  - CRF, BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento, Fundação Banco 
do Brasil - FBB, TIM, Maxitel, UFS/Unitrabalho, Infraero, Serviço Social do Comércio  -
Sesc, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Ultragaz e Fundação 
Nacional de Saúde - Funasa. A atuação dos Parceiros apoiou as ações de 
capacitação, organização da cooperativa e de formas de trabalho, a doação de 
maquinários, equipamentos, mercadorias e alimentos diversos.  

Os resultados foram muitos dentre os quais citamos alguns: Inclusão produtiva através 
do rateio mensal e direitos trabalhistas para todos o os cooperados, bem como a 
previsão de melhor aposentadoria; Elevação da renda; Acesso ao crédito e a recursos 
não reembolsáveis oriundos da FBB e BNDES; Infra estrutura e locais adequados e 
dignos para trabalhar, incluindo galpões cobertos, refeitório com cozinha, sanitários, 
vestiário, locais adequados para recepção e separação do material coletado e 
utilização de EPI’s (equipamentos de segurança); Reforço escolar; Aulas de 
informática; Prática de esportes e programas culturais para os filhos dos cooperados 
por meio do projeto Recriarte que recebe diariamente 160 crianças, filhos dos 
cooperados e da comunidade em geral. 

 


