Desenvolvimento
Regional
Sustentável
O potencial
é todo seu.
O compromisso
é de todos nós.

O que é DRS?
DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável é uma estratégia negocial do Banco do
Brasil, que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o BB
está presente, por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos,
para apoio a atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente corretas, sempre observada e respeitada a diversidade cultural.
Propõe-se a:
• Promover a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda.
• Democratizar o acesso ao crédito.
• Impulsionar o associativismo e o cooperativismo.
• Contribuir para a melhora dos indicadores de qualidade de vida.
• Solidificar os negócios com micro e pequenos empreendedores rurais e urbanos,
formais ou informais.

Como o Banco do Brasil atua no DRS?
A atuação do BB, com a Estratégia Negocial de DRS, se dá por meio do apoio
a atividades produtivas, com a visão de cadeia de valor, identificadas como
vocações ou potencialidades nas diferentes regiões onde o Banco do Brasil está
presente. O DRS apóia o desenvolvimento de atividades nas áreas rurais e urbanas
(agronegócios, comércio, serviço e indústria).
A metodologia de atuação prevê a sensibilização, mobilização e capacitação de
funcionários do BB e de parceiros, e ainda a elaboração de um amplo diagnóstico,
sendo abordada a cadeia de valor das atividades produtivas e identificados pontos
fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Com base no diagnóstico, é elaborado
o Plano de Negócios DRS, no qual são definidos os objetivos, as metas e as ações
para implementação desse Plano. A metodologia prevê, ainda, o monitoramento das
ações definidas nos Planos de Negócios DRS e a avaliação de todo o processo.

Esquematicamente, a metodologia se divide nas seguintes fases:
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Qual o fator de sucesso da Estratégia Negocial de DRS?
O principal fator de sucesso do DRS é o princípio participativo e construtivista de
sua metodologia, que se baseia no processo de “concertação”. “Concertação”,
com o sentido de orquestração, é um processo que aglutina os diversos agentes
econômicos, sociais e políticos envolvidos na cadeia de valor de atividades
produtivas selecionadas – sociedade civil, empresários, associações, cooperativas,
governos, universidades, entidades religiosas, ONGs, entre outros.

O que é Concertação?
Concertação é uma ação integrada, harmônica e compartilhada, que aglutina os
vários agentes da cadeia de valor de uma atividade produtiva selecionada. O BB
acredita que o processo de “concertação” estimula os atores sociais a se apropriarem
da metodologia DRS e a conduzirem o processo de desenvolvimento regional sob a
ótica da sustentabilidade, pois os parceiros, uma vez organizados e comprometidos
com um objetivo comum, tornam-se responsáveis por implementar as ações
planejadas, além de monitorá-las, e ainda pela avaliação de todo o processo.
Desde a escolha de atividades produtivas até a implementação dos Planos DRS, o
processo é realizado de forma construtivista, inclusiva e participativa.

Com a Estratégia Negocial de DRS, o Banco do Brasil atua não somente
como instituição de crédito, mas como catalisador de ações, fomentando,
articulando e mobilizando agentes econômicos e sociais, identificando
vocações, potencialidades das regiões, otimizando a capilaridade de sua
rede de agências e incentivando o espírito de liderança e capacidade de
mobilização de seus funcionários. Dentre as ações incentivadas, destacamse a capacitação dos beneficiários, para serem entes ativos no processo
de desenvolvimento, o estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, a
introdução de novas tecnologias, a disseminação da cultura empreendedora e
a promoção do acesso ao crédito.
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Abrangência e público-alvo das ações de DRS
As atividades produtivas são apoiadas com visão de cadeia de valor,
independentemente do nível de organização dos agentes da atividade (aglomerados,
Arranjos Produtivos Locais - APL ou cadeias produtivas)*.

O que signiﬁca a cadeia de valor para o DRS?
Trabalhar com a visão de cadeia de valor significa considerar todas as etapas de
produção e distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor
final. A cadeia de valor abrange a cadeia produtiva (matéria-prima até produto/
serviço), a cadeia de distribuição (produto/serviço até o consumidor final), bem
como todos os elementos de influência direta e indireta não descritos na forma de
atividade (como governos, cooperativas e instituições públicas e privadas, entre
outras).

Cadeia de valor
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AMBIENTE ORGANIZACIONAL:
Órgãos reguladores e financiadores, governos,
instituições financeiras, associações, cooperativas,
sindicatos, ONGs, pesquisa, extensão, etc.
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• Organização social
• Mobilização social
• Identificação de oportunidade
• Integração de ações

Resultado =
Negócios
Sustentáveis

O correto gerenciamento de uma cadeia de valor pode se tornar um diferencial
competitivo, na medida em que colabora para a melhoria da rentabilidade do
empreendimento, por meio da identificação e eliminação de atividades que não
adicionam valor ao produto, evitando-se, assim, dispêndios desnecessários ao
longo do processo. Por meio da análise da cadeia de valor, decisões estratégicas
fundamentais tornam-se mais nítidas e decisões de investimento podem ser vistas
de uma perspectiva do seu impacto na cadeia global.
Construir uma vantagem competitiva sustentável exige conhecimento de todos os
atores envolvidos – agentes locais, intervenientes diretos ou indiretos da atividade
produtiva – e dos estágios-chave que podem conduzir ao sucesso. Essa é a visão
de cadeia de valor; assim é com a estratégia DRS.
*Aglomerados - são agrupamentos de agentes econômicos, políticos e sociais que atuam em diferentes
fases do processo produtivo de uma atividade produtiva, numa comunidade, com vínculos frágeis de
interação, cooperação e aprendizagem e pouca sinergia;
Arranjos Produtivos Locais (APL) - são agrupamentos de agentes econômicos, políticos e sociais,
localizados em um mesmo território, que atuam em diferentes fases do processo produtivo, operando em
atividades produtivas correlacionadas, e que apresentam vínculos expressivos de interação, cooperação
e aprendizagem;
Cadeias ou Sistemas Produtivos - são conjuntos de todas as etapas do processo produtivo de um
determinado produto ou serviço, realizadas por agentes de aglomerados econômicos e/ou arranjos
produtivos locais, formando redes complexas com altos índices de articulação, cooperação e
aprendizagem, sem limitação territorial.

Conheça algumas ações de DRS que
estão mudando a vida de muita gente:

Apicultura - Vale do Jequitinhonha (MG)
Depois de um diagnóstico apurado e uma cuidadosa concertação entre os vários
parceiros do DRS, a estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável optou
por trabalhar com a apicultura na região de Itamarandiba. Os frutos já começaram
a aparecer. Há um processo de transformação da realidade, com aumento de
produção, agregação de valor ao produto, fortalecimento do associativismo,
capacitação e acesso às novas tecnologias. Uma parceria do Banco do Brasil com a
Acesita Energética S.A., Associação dos Apicultores de Aricanduva, Associação dos
Apicultores de Carbonita, Associação dos Apicultores de Itamarandiba, Associação
Comercial de Itamarandiba, CAF, Emater - MG, Fundação Acesita, Fundação
Banco do Brasil – FBB, Instituto Estadual de Florestas – IEF, Instituto Mineiro de
Agropecuária – IMA, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Prefeitura
Municipal de Aricanduva, Prefeitura Municipal de Carbonita, Prefeitura Municipal de
Itamarandiba, Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e Sindicato
dos Produtores Rurais de Itamarandiba, entre outros.

Bovinocultura de Leite - Vale do Ipanema (PE)
A baixa produção de leite, comparada à média nacional, foi um dos fatores que
levou o Banco do Brasil e parceiros, por meio da estratégia de Desenvolvimento
Regional Sustentável, a atuar no desenvolvimento de toda a cadeia de valor da
atividade leiteira de Pernambuco. O Plano de Negócios DRS do Vale do Ipanema
está em sintonia com essa realidade, atuando nos municípios de Buíque, Caetés,
Capoeiras, Ibimirim, Pedra, Tupanatinga e Venturosa, com forte tradição na produção
de leite e localizados na região que compõe a principal bacia leiteira do estado.
Para isso, o Banco do Brasil conta com a parceria das Prefeituras dos municípios
envolvidos, além da EMBRAPA Gado de Leite - Minas Gerais, Fetape – Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, Fiepe – Federação
das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bom Leite e Nutrir (Empresas para
comercialização), IPA – Instituto de Pesquisas Agronômicas e MDA - Ministério do
Desenvolvimento Agrário, entre outros.

Caprinocultura - Quixadá (CE)
O fortalecimento da caprinocultura no Ceará, com visão empresarial, tecnologia e
crédito, se traduz num aumento de oferta quantitativa e qualitativa de carne, leite e
pele, produtos com demanda em expansão, gerando trabalho e renda no campo,
contribuindo para a redução do fluxo migratório do campo para as cidades. Esse é o
objetivo deste Plano de Negócios DRS. Organizados e com apoio do BB e parceiros,
agricultores familiares são capazes de superar as dificuldades e trazer crescimento
para a região, em consonância com a sustentabilidade ambiental. São parceiros do
Banco do Brasil nesse Plano DRS: Acocece – Associação dos Criadores de Ovinos
e Caprinos do Estado do Ceará, Associação Comercial e Industrial de Quixadá,
Associação Municipal Boa Água, BNB – Banco do Nordeste do Brasil, Emater CE, Fazenda Chorolândia, Prefeitura Municipal de Quixadá, Sebrae, Sindicato dos
Produtores Rurais de Quixadá, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibaretama e
Sintace – Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Ceará, entre outros.

Ovinocaprinocultura - Monteiro (PB)
O Plano DRS de Monteiro, no Sertão do Cariri, apóia a ovinocaprinocultura
visando o fortalecimento dessa atividade produtiva e o incremento da renda dos
envolvidos. No Plano de Negócios DRS elaborado estão previstas, dentre outras
ações, a instalação de incubadora de negócios para identificação de mercado para
distribuição dos novos produtos, a capacitação técnica de produtores e a elevação do
padrão do rebanho dos caprinocultores identificados, em que se destaca a utilização
de um recurso chamado de “Bode Móvel” (laboratório veterinário e inseminação
artificial). Atualmente os parceiros estão envolvidos com ações para colocar parte
da produção no mercado privado. Para isso, estudos de mercado foram elaborados
pelo Parque Tecnológico da Paraíba, bem como criação e registro de marca, além
da produção de embalagens. Os mercados focados são, principalmente, Campina
Grande e João Pessoa.

Fabricação de artefatos de cerâmica - Nazaré (BA)
No distrito de Maragogipinho, município a 54 km de Salvador, fica o que é considerado
o maior centro de produção de cerâmica artesanal da Bahia e um dos maiores pólos
da cerâmica artesanal da América Latina. Os produtos produzidos são expostos
em feiras, eventos e exposições. Visando melhorar a qualidade dos produtos, a
usina de processamento de argila recebeu energia e houve aproveitamento dos
chamotes (cacos de cerâmica). Para reduzir o impacto ambiental e os custos
da produção, foi implementada ação de doação de madeira para utilização nos
fornos das olarias como fonte de energia e a formação de viveiros florestais. Com
o objetivo de aperfeiçoar a forma de acondicionamento das peças, os associados
foram capacitados na produção de embalagens utilizando sobras de madeira.
E com o objetivo de adotar práticas de conservação ambiental, foram promovidas
palestras sobre a utilização sustentável dos recursos hídricos.

Floricultura - Pilões (PB)
Pilões, município situado no Estado da Paraíba, se localiza na micro região do Brejo
Paraibano. O BB e parceiros, por meio da estratégia de Desenvolvimento Regional
Sustentável – DRS, destacam a atividade de floricultura dessa região. Atuando com
a visão de cadeia de valor, o Plano de Negócios DRS de Pilões visa fortalecer a
atividade da floricultura no município, com o aumento da produtividade e estruturação
da produção e comercialização de flores. Para isso, investe em ações de capacitação
dos produtores rurais e fortalecimento do associativismo. Umas das principais ações
desenvolvidas é a capacitação dos produtores no manejo de adubos, fertilizantes
e agrotóxicos (defensivos agrícolas) e nas áreas de plantio e embalagens. No
plano DRS realizado em Pilões, o Banco do Brasil tem a parceria da Cooperativa
dos Floricultores do Estado da Paraíba, Emater - PB, Fundação Banco do Brasil,
Prefeitura Municipal de Pilões, Projeto Cooperar e Sebrae, entre outros.
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