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Gestão de parcerias agrícolas por meio da avaliação de serviços
ecossistêmicos na cadeia de valor

SOBRE A EMPRESA
A Centroflora atua no desenvolvimento e
comercialização de extratos vegetais para

MOTIVAÇÕES DO PROJETO

os segmentos de cuidados pessoais, nutrição e saúde. A empresa possui tecnologias
e processos que permitem o isolamento, ex-

Uma matéria-prima de alta representatividade no portfólio
da empresa é a Passiflora incarnata, uma planta da família

tração, concentração e secagem de ativos
naturais. Desde 2003, a empresa implanta

do maracujá, utilizada para produção de extratos que são co-

o programa “Parcerias para um Mundo Me-

mercializados principalmente para a indústria farmacêutica.

lhor”, com o propósito de integrar os elos

Com o objetivo de entender a relação atual dos fornecedores

da cadeia produtiva, dentro de modelos

desta matéria-prima quanto às boas práticas agrícolas e os

socioprodutivos fundamentados em prin-

serviços ecossistêmicos a elas relacionados, bem como pro-

cípios de sustentabilidade e uso ético da

mover a melhoria contínua a fim de mitigar riscos e reduzir

biodiversidade.

contingências, a Centroflora optou por realizar um projeto
piloto de gestão de serviços ecossistêmicos com produtores
rurais no município de Botucatu/SP, os quais são fornecedores
da espécie Passiflora incarnata.
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COMO FOI DESENVOLVIDO

RESULTADOS OBTIDOS

O projeto foi desenvolvido a partir da aplicação de

A primeira etapa do projeto, desenvolvida ao longo

um formulário de avaliação de fornecedores a fim de

do ano de 2016 com aplicação dos questionários,

mapear/diagnosticar o cenário atual. Identificaram-

permitiu levantar e sistematizar informações para

se correlações entre práticas agrícolas da cultura do

construção de uma linha de base com indicadores de

maracujá e os serviços ecossistêmicos de provisão de

monitoramento. Com o término da primeira etapa,

água, regulação do clima global e erosão do solo. In-

a Centroflora obteve um diagnóstico preliminar de

formações referentes a processos – como o uso de boas

boas práticas agrícolas, o qual fornece subsídios para

práticas de irrigação e conservação dos solos – bem

que a empresa possa: avaliar riscos e oportunidades,

como de caracterização das propriedades – como ma-

identificar impactos sociais e ambientais na cadeia,

pas do Cadastro Ambiental Rural com uso do solo – fo-

definir metas estratégicas, e desenvolver indicadores

ram incluídas no questionário, permitindo identificar e

de monitoramento.

diferenciar boas práticas adotadas pelos fornecedores.

PRÓXIMOS PASSOS
Os próximos passos elencados
pela empresa são a implementação das ações que foram geradas a partir do diagnóstico, bem
como a aplicação do questionário anualmente. Também pretende-se ampliar o escopo para incluir outros fornecedores e, para
tanto, está sendo finalizado um
questionário complementar.

DESAFIOS E SOLUÇÕES

LIÇÕES APRENDIDAS

Os principais desafios enfrentados pela equipe no processo foi o levantamento das informações, uma vez que

Como resultados positivos e lições aprendidas, a

estas muitas vezes não são sistematizadas pelos forne-

Centroflora cita a sistematização das informações,

cedores da empresa, bem como aspectos culturais da

permitindo o monitoramento e a avalição, aspectos

percepção dos produtores em relação aos benefícios

fundamentais para a gestão de parcerias agrícolas.

das melhorias a serem realizadas, como por exemplo

Também aponta para a contribuição do projeto no

medidas para redução de processos erosivos e conser-

fortalecimento de confiança e parceria com rede de

vação dos recursos hídricos. Para tanto, a Centroflora

fornecedores no longo prazo.

optou por investir em conscientização e apoio técnico
aos produtores na implementação das melhorias.
Realização

