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O trabalho é parte do projeto Semear, desenvolvido pela 
Embrapa Amapá com a comunidade do Arraiol do Bailique 
e com apoio financeiro do Ministério do Meio Ambiente. 
O desenvolvimento participativo de um Plano de Negócios 
consiste em uma etapa de planejamento e análise da via-
bilidade econômica do viveiro florestal comunitário. A ela-
boração requer metodologia participativa, que considere, 
prioritariamente, as necessidades, expectativas e poten-
cialidades da comunidade. A metodologia do Sebrae, pro-
duzida no ano de 2013, foi aplicada e adaptada ao con-
texto da pesquisa-participante. Foi realizada uma oficina 
na comunidade com o desenvolvimento de trabalhos em 
grupos cujos temas abordados foram: análise estratégica, 
análise de marketing, plano operacional, plano financeiro. 
A discussão sobre as informações foi feita através de aná-
lise Fofa (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças). 
Após a sistematização dos dados e a realização de reuni-
ões com os produtores foram traçados os caminhos para 
a comercialização de seus produtos. Os resultados alcan-
çados até o momento foram o levantamento dos custos 
de operação e manutenção do viveiro florestal, com ênfa-
se na produção de mudas de açaí. Através da elaboração 
de uma planilha de controle, definiu-se que para um valor 
de venda de R$ 2,00/muda na comunidade, e consideran-
do uma produção anual de 10.000 mudas, tem-se uma 
expectativa de venda estimada de R$ 66.7882,10 com 
margem de lucro de cerca de 10%.  Para chegar a esse 
valor, analisaram-se os custos de coleta de sementes, ma-
teriais, ferramentas, compostagem, transporte, alimenta-
ção e mão de obra. Esse valor pode variar de acordo com 
o número de pessoas envolvidas na atividade e o local 
de entrega do produto. O planejamento financeiro é uma 
atividade nova e desafiadora para a comunidade. Espera-
-se que esse trabalho venha a contribuir para a implemen-
tação do Cadastro Ambiental Rural – CAR. A pesquisa 
pretende gerar indicadores técnicos para a atividade de 
produção de mudas no Amapá.
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