
Promercados – encadeamento empresarial e acesso a 
mercados 

Nome Promercados 

Objetivo 

Promover a inovação e o aumento da competitividade de pequenos 

produtores com foco em: 

 Abertura de mercados; 

 Desenvolvimento de capacidades técnicas e de gestão empresarial 
buscando a sustentabilidade;  

 Estabelecimento de alianças publico-privadas que fomentem o 

emprego e renda. 

Público-alvo 
Pequenos produtores rurais em territórios carentes da Guatemala, El 

Salvador, Honduras e Nicarágua. 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Agronegócio 

Justificativa 

Com base em levantamentos realizados pelo Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e pela experiência da Associação 
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), foi identificado que os 

principais desafios para o crescimento de pequenos produtores rurais 
são: 

 Incorporar sua produção aos mercados existentes; 

 Ter volume produtivo suficiente para a demanda que se apresenta; 

 Atingir os padrões de qualidade exigidos por mercados como o da 

Europa, EUA, Canadá, México e Ásia; 

 Melhorar a gestão de seus negócios. 

O programa de acesso a mercados para micro e pequenas empreas rurais 
associativas da América Central – Promercados – prevê ações que 

proporcionam às empresas beneficiárias o tratamento das deficiências 
identificadas, assim como o desenvolvimento de suas capacidades para 

acesso a crédito e a novas tecnologias com o objetivo de aumento da 
produtividade. 

A metodologia de Encadeamentos Empresariais, conduzida pela Agexport, 

permite a promoção e a criação de alianças entre pequenos produtores e 
compradores (nacionais e internacionais) para estabelecer relações 

comerciais de longo prazo em benefício da geração de ingressos para as 
famílias rurais. 



Escopo geográfico Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. 

Ano de 

implementação 
2013 a 2014. 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Assistência Técnica Especializada em Acesso a Mercados: 

 Formação de um comitê de seleção de cadeias; 

 Identificação da iniciativa a ser apoiada em cada país beneficiário; 

 Negociação de recursos financeiros com os projetos financiados pelo 
FIDA de Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua para a 

implementação/criação conjunta do componente de acesso a 

mercados; 

 Transferência do modelo de trabalho de encadeamentos empresariais, 

assim como lições aprendidas com organizações e produtores rurais, 

equipes técnicas de projetos FIDA e funcionários de instituições 
públicas envolvidas; 

 Desenvolvimento das capacidades de gestão empresarial das 

iniciativas rurais associadas em território de pobreza através de 
projetos de desenvolvimento e assessoria da AGEXPORT. 

Gestão do Conhecimento: 

 Facilitação e preparação das condições para a participação dos 

agentes multiplicadores em eventos e feiras comerciais para geração 
de relacionamento entre compradores e vendedores; 

 Desenho e implementa estratégia de divulgação, disseminação e 

promoção de experiências exitosas a nível dos programas e projetos 
governamentais de cada país que trabalhem no desenvolvimento de 

cadeias a nível rural; 

Alianças público-privadas para gerar modelos de Micro e 
Pequenas Empresas Rurais: 

 Elaboração de base de dados de possíveis instituições com as que se 

podem realizar alianças institucionais (a nível público e privado) para 
facilitar o acesso a mercados; 

 Desenho de estratégia de vinculação dos atores em cada iniciativa 

apoiada; 

 Foro de debate para a sociabilização de alianças público privadas; 

 Documentação, sistematização e disseminação de resultados e 
experiências das alianças público privadas na região da América 

Central. 

Resultados e 

evidências 
Resultados em consolidação: 



disponíveis  Cinco grupos/associações, em formação, compostos por pequenos 

produtores rurais, com a gestão empresarial de suas organizações 

fortalecidas; 

 Cinco grupos/associações, em formação, compostos por pequenos 
produtores rurais, com suas relações comerciais consolidadas; 

 Vinte agentes multiplicadores participantes de eventos de intercambio 

comercial a nível regional e internacional (Participação de pelo menos 
de 30% de mulheres); 

 Construção de um documento de sistematização referente às 

experiências e boas práticas desenvolvidas durante a execução do 

projeto; 

 Construção de uma base de dados com informações de possíveis 

instituições que cumpram com os pré-requisitos para a realização 

de alianças público privadas; 

 Estabelecimento de 04 alianças estratégicas com o objetivo de 
complementar os investimentos dos programas específicos. 

Instituição Executora 

Nome Associação Guatemalteca de Exportadores (Agesport) 

País Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. 

Setor 

Entidade privada sem fins lucrativos, fundada com o propósito de 

desenvolver as exportações de produtos não tradicionais de Guatemala. 
Seus objetivos são: Promover e fomentar o desenvolvimento das 

exportações do país e colaborar com instituições que realizem esforços 

voltados a melhorar as relações de comércio internacional e estreitar 
vínculos com países exportadores. 

 Constituição: 1982 

 Abrangência: Internacional 

 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: Representa pequenas, médias e grandes empresas 

guatemaltecas, orientando-as quanto ao seu posicionamento e 
permanência no mercado mundial. Também, estabelece alianças 

estratégias com setor público, privado e comunidades internacionais 
para incorporar as MPEs em atividades de exportação, oferecendo 

capacitações específicas, eventos de promoção comercial 

internacional, programas de assistência técnica, contatos 
internacionais, cluster de trabalho, desenvolvimento por meio de 

encadeamento produtivo etc; 

Programa de Encadeamentos Empresariais 

A Agesport, por meio do seu programa de Encadeamento Empresarial e 



com o apoio de seus sócios cooperantes, desenvolve encadeamentos 

empresariais na área rural com fim de criar fontes de emprego e renda 

que proporcionem o aumento da expectativa de vida das comunidades 
produtoras guatemaltecas. 

Os encadeamentos empresariais promovem a criação de alianças entre 
pequenos empresários produtores e compradores nacionais e 

internacionais para estabelecer relações comerciais de longo prazo em 

benefício da geração de ingressos para as famílias rurais. 

Clientes 
Pequenos produtores rurais em territórios carentes da Guatemala, El 

Salvador, Honduras e Nicarágua. 

Instituições Parceiras 

Nome 
 Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

Setor 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) – 

Agência especializada das Nações Unidas, dedicada a promover o 

progresso econômico de habitantes pobres de zonas rurais. Atualmente, 
apoia mais de 200 programas e projetos em 81 países em 

desenvolvimento. 

 Constituição: 1977 

 Abrangência: Internacional 

 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: Mobiliza recursos para programas especificamente 
desenhados para impulsionar o progresso econômico dos habitantes 

pobres de zonas rurais, principalmente melhorando a produtividade 
agrícola. 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) –

Faz parcerias com pessoas em todas as instâncias da sociedade para 
ajudar na construção de nações que possam resistir a crises, sustentando 

e conduzindo um crescimento capaz de melhorar a qualidade de vida 
para todos. Conta com uma vasta experiência na gestão e transferência 

de conhecimentos, com assistência técnica especializada e com apoio na 

implementação de projetos de desenvolvimento produtivo, acesso a 
mercados e aumento das capacidades para o manejo sustentável. 

 Constituição: 1965 

 Abrangência: Internacional 

 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: promove o desenvolvimento e busca eliminar a pobreza no 

mundo. 



Papel 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA): 

Cofinanciador 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): 
Acompanhamento da execução do projeto e mobilização de alianças 

estratégicas que beneficiem produtores rurais em territórios carentes. 
Apoia o modelo de encadeamentos empresariais e propicia a criação de 

alianças estratégicas nacionais e internacionais para benefício dos 

pequenos produtores vinculados o uso sustentável e equitativo dos 
recursos naturais na geração de renda, emprego e na redução da 

pobreza. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Também no Brasil, a exemplo do caso dos países da América Central, um 
grande número de pequenos produtores rurais enfrenta problemas 

relacionados à falta e políticas públicas direcionadas a apoiar o 

desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas agrícolas.  

Ainda hoje trata-se a agricultura familiar como uma forma de subsistência 

(para produção de alimentos e geração de uma pequena receita), porém 
pouco se aproveita do potencial empreendedor dos produtores. 

Incorporar sua produção a mercados existentes, ter volume produtivo 
suficiente para a demanda que se apresenta, atingir os padrões de 

qualidade exigidos por mercados já consolidados e melhorar a gestão de 

suas atividades produtivas, são também desafios de pequenos produtores 
rurais no Brasil. 

Agregação de valor ou transformação de bem primários em produtos 
diferenciados nem chega a fazer pauta dos assuntos relacionados às 

políticas de incentivo. 

Portanto, percebe-se forte aderência do tema para a replicação da prática 
no Brasil. Neste processo o equilíbrio entre desenvolvimento técnico 

produtivo, competências de gestão, implementação de políticas de apoio 
e agregação de valor é fundamental. 

Itens fundamentais para a replicação da prática: 

 Desenvolvimento de um modelo de intervenção – projeto/plano de 
atuação junto às empresas; 

 Desenvolvimento de metodologias e ferramentas especialmente 

desenhadas para o tratamento do tema “sucessão empresarial”; 

 Acolhimento do projeto por entidades de apoio/fomento ao 

desenvolvimento empresarial; 

 Formação de uma rede de especialistas para a prestação de serviços 
de assistência técnica – provavelmente com forte ligação com a 

Embrapa e Emater; 

 Sensibilização de empresários de pequenas e médias empresas 
familiares para a importância do projeto; 



 Adesão e participação das empresas. 

Quem poderia assumir cada papel? 

 Agente executor – Ministério de Agricultura, secretarias de estado de 

agricultura, pecuária e pesca e entidades de apoio ao desenvolvimento 
empresarial (associações comerciais, associações de classe, 

universidades e demais entidades de apoio); 

 Agentes financiadores – entidades de apoio ou fomento, bancos, 
grandes empresas, governos e órgãos públicos, etc. 

Como poderia funcionar? 

 Nos mesmos moldes do modelo apresentado, com pequenas 

adaptações para adequação à realidade econômica e institucional do 
Brasil. 

Conclusão 

Mesmo sendo uma iniciativa bastante jovem, observa-se que o Programa 

de Acesso a mercados para micro, pequenas e médias empresas rurais 
associativistas, o Promercados, tem apresentado resultados significativos. 

 Contribuirá para o alcance do Objetivo do milênio: Erradicar a Extrema 

Pobreza e a Fome; 

 Tem estruturado processos de abertura de novos mercados; 

 Vem apoiando pequenos produtores rurais, oferecendo estrutura que 
facilite a negociação com novos canais; 

 Fortalece as instituições públicas de países da América Central, de 

forma que desenvolvam trabalhos ligados ao desenvolvimento rural e 

projetos do FIDA na América Central, com foco em micro e pequenas 
empresas rurais. 

 


