ME

OLDER ACC
E
LLH

D+ PROGRAM
ED

APOIANDO PEQUENOS PRODUTORES
POR MEIO DE EMPRESAS

SM
A

MODELOS DE SUCESSO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DE PEQUENOS PRODUTORES

2

V.01

3

4

Este informativo faz parte de uma série de
informativos criados para a iniciativa SHARP.
Os informativos disponíveis incluem:
1. Introdução ao SHARP
2. Modelos de sucesso para o
desenvolvimento sustentável do
pequeno produtor
3. Cadeias de fornecimento responsável
4. Abordagens práticas para reduzir o
desmatamento
Todos os informativos estão disponíveis em
www.sharppartnership.org. Visite o website
para obter mais informações sobre o SHARP.
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Mundialmente, 500 milhões de pequenos produtores agrícolas
sustentam um total de 2 bilhões de pessoas. Estima-se que os
pequenos produtores forneçam 70% de todo o alimento mundial,
inclusive uma proporção significativa das commodities agrícolas.
Em muitos países, a produção de commodities por pequenos
produtores vem levando à expansão das áreas de produção ou à
alteração das práticas agrícolas nas áreas existentes. Isso pode ser
muito benéfico, contribuindo com a melhoria dos meios de vida e
da segurança alimentar. Entretanto, a produção também pode ter
impactos sociais e ambientais negativos, dependendo dos modelos
de produção adotados.
Em muitos casos, as empresas desempenham papel central no incentivo, ou
mesmo, no fomento da expansão da produção por pequenos produtores por meio
da provisão de acesso a mercados, de financiamento ou de suporte técnico, ou
ainda, por meio de programas formais de parceria com produtores fomentados ou
de sistemas de pequenos proprietários associados à indústria. Sendo assim, as
empresas normalmente exercem forte influência no tipo de modelo de produção
adotado. Por isso, é muito importante que haja um entendimento entre as
empresas sobre as implicações das abordagens adotadas ou apoiadas para que
tentem garantir os melhores resultados para os pequenos produtores e para o meio
ambiente.
Existem muitos modelos diferentes de produção por pequenos produtores, com
diferenças nos arranjos fundiários, sistemas de financiamento, de gestão, aspectos
sociais, aspectos ambientais e benefícios para o modo de vida. Estes modelos
variam de agricultores independentes ou cooperativas até programas de larga
escala administrados por governos ou pelo setor privado. A melhor abordagem varia
muito dependendo das condições e das questões locais.

APOIO DO SHARP

Como participar do SHARP:

O SHARP está aberto a novos parceiros e
apoiadores que assumam o compromisso
de seguir seus objetivos. Favor entrar em
contato com info@sharp-partnership.org
ou acesse www.sharp-partnership.org para
obter mais informações

O objetivo do SHARP é trabalhar com empresas e com outros atores para entender
os modelos existentes para promover o desenvolvimento de pequenos produtores,
concentrando-se nos elementos que funcionam e nos motivos porque eles
funcionam. Isso pode ajudar as empresas a tomar decisões sobre como apoiarão
a produção responsável do pequeno produtor. Também implica em incentivar os
modelos que empoderem os pequenos produtores, que promovam melhorias nos
meios de vida e que melhorem a produção, enquanto preservam o meio ambiente
e a biodiversidade, além de produzirem o fornecimento de matéria-prima para os
processadores. SHARP desenvolverá uma linha de base dos modelos existentes
de desenvolvimento do pequeno produtor e analisará o que cada modelo oferece
e o motivo porque oferece, além de identificar os principais desafios. Isso,
consequentemente, criará uma base para discussão sobre como estes modelos
devem ser ajustados e aplicados ao contexto local em diferentes partes do mundo.
SHARP organizará uma série de oficinas e de plataformas de discussão onde a
informação sobre os modelos identificados será disseminada e onde os atores
poderão dialogar e avaliar as melhores opções disponíveis que satisfaçam suas
necessidades, inclusive as dos pequenos produtores. Posteriormente, estes
modelos serão adaptados ao contexto local e às necessidades específicas.

