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o  
ReDes nasceu com um compromisso: 

ser uma tecnologia social orientada 

para a articulação de diferentes 

agentes sociais, que gerasse valor 

para todos os envolvidos. após quase 

cinco anos de caminhada, é possível observar 

que a corresponsabilidade pela promoção do 

desenvolvimento nas localidades está pautada em 

sólidos laços de confiança.

nesse sentido, todos contribuíram e também se 

beneficiaram com o processo: negócios inclusivos, 

grupos de participação comunitária, poder público 

local, BnDes e empresas do grupo Votorantim.  

É a força da geração de valor compartilhado.

michael Porter, professor da harvard Business school, 

é um dos maiores entusiastas da ideia de “geração 

de Valor Compartilhado”. ele sugere que as empresas 

comprometidas em articular diversos agentes e 

interesses da sociedade, com a perspectiva de 

engajamento e diálogo, tendem a promover um círculo 

virtuoso de benefícios socioeconômicos. 

nesse papel, o instituto Votorantim articula-se com 

o Banco nacional de Desenvolvimento econômico 

e social (BnDes), empresas do grupo Votorantim 

um modelo de  
valor compartilhado

ao completar cinco anos de 
atuação, o programa ReDes faz uma 
reflexão sobre sua trajetória – dos 
desafios enfrentados às conquistas 
obtidas – e anuncia sua expansão 
para os próximos anos.

eDitoRial
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e demais parceiros do programa para buscar 

resultados sociais de maior escala e eficácia, por 

meio de investimentos compartilhados.

a quinta edição desta publicação apresenta exemplos 

de ganhos para todos os envolvidos. Destacamos 

dados de uma pesquisa que buscou ouvir, dos 

próprios beneficiários do programa, quem são eles e 

o que mudou em suas vidas desde a chegada dessa 

iniciativa em seus municípios.  

sem apontar dados finais (pois o programa continua), 

essa pesquisa nos mostra um retrato atual desse 

público e dos avanços percebidos por ele.

Por fim, mais uma boa notícia: nove novos projetos 

foram selecionados para integrar o programa e 

a expansão para o novo ciclo está garantida com 

a ampliação da parceria entre BnDes e instituto 

Votorantim. isso significa um aporte de mais  

R$ 40 milhões, o que representa um investimento 

total de R$ 110 milhões até 2020 (considerando 

também o Programa apoio à gestão Pública, do 

próprio instituto Votorantim). 

agora são 48 empreendimentos em 28 localidades 

e muitos sonhos ainda a realizar. uma conquista que 

não seria viável sem o compromisso de todos os 

envolvidos nessa jornada. 

esta edição celebra a força da parceria!

Equipe Programa ReDes

empreendimento 
sabores da Fazenda,  
de niquelândia (GO)
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Perfil de beneficiários,  
investimentos e aprendizados

Programa nacional 
de apoio à 

agricultura Familiar

o bolsa Família é o 

programa social mais 

acessado pelos beneficiários 

do redes (32%). outros 

programas públicos

também utilizados são:

o esforço produtivo, aliado a políticas públicas, apoia as famílias em suas conquistas.
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relembre a evolução do Programa redes:

realização de diagnósticos 

locais, construídos 

com a participação 

de representantes da 

comunidade e início do 

desenvolvimento dos planos 

de negócios inclusivos.

construção de modelo de 

avaliação de planos de negócios 

inclusivos. análise integrada 

baseada em aspectos sociais 

e econômicos. seleção dos 

primeiros projetos para 

receberem investimento direto.

Pesquisa realizada pelo ReDes revela uma fotografia do programa e seus beneficiários. Qual o 
perfil dessas famílias e que aprendizados foram acumulados após cinco anos de atividades?

Políticas  
públicas

PErFil dos bEnEFiciários

Moradia e acesso a infraestrutura

Programa nacional de alimentação 
Escolar (PnaE) e  

Programa de aquisição de  
alimentos (Paa) 

seguro defeso – 
Programa de benefícios 

para pesca artesanal 

assinatura do acordo de 

cooperação entre o bndEs e 

o instituto votorantim para 

desenvolvimento de uma 

tecnologia inovadora com 

foco em geração de trabalho 

e renda.

linha do tEMPo   

90%  
dos beneficiários 
possuem  
residência própria. 

 71%  
possuem acesso 
à água potável 
canalizada.

  84% destas 
residências  
têm paredes 
revestidas. 

 97% 
possuem 
iluminação 
elétrica.

Mais de 80% usam 
soluções alternativas 
ao saneamento    
básico.

Minha casa 
Minha vida
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ForMalização E licEnciaMEnto dos 
EMPrEEndiMEntos E Produtos

• 48% das organizações estão 100% 

regularizadas.

• 50% dos projetos estão produzindo e 

comercializando seus produtos e serviços.

• 38% dos projetos inauguraram novas sedes.

aPrEndizados 

3 o investimento na formalização e 

licenciamento dos empreendimentos 

e produtos aumenta a segurança 

do trabalho, amplia os canais de 

comercialização e o acesso a compras 

públicas.

3 a adequação às exigências legais 

impulsiona inovações e melhorias no 

processo produtivo, além de impactar a 

satisfação dos trabalhadores.

trabalho E rEnda

• 50% dos projetos conquistaram 

ampliação da renda.

• Mais de 60% dos beneficiários relatam 

melhora na qualidade de vida.

• 15% tiveram aumento de vendas acima 

do esperado.

relembre a evolução do Programa redes:

Resultados e aprendizados

aPrEndizados

3 Parte dos beneficiários tem nos projetos do 

ReDes uma renda complementar. Porém, 

por conta da condição de trabalho gerada 

e do senso de pertencimento promovido, 

90% apontam que pretendem se dedicar 

integralmente ao empreendimento no futuro.

3 as mulheres participantes do programa relatam 

que a renda obtida, além de melhorar sua 

autoestima e promover sua emancipação, 

ajudou a cobrir investimentos na educação dos 

filhos. ou seja, o programa tem efeitos indiretos 

que impactam públicos de novas gerações.

investimento até 2014

mais de  
1620 

 R$706mil
é o valor médio 

aplicado por 
projeto nos últimos  

3 anos famílias 
beneficiadas

Recursos da parceria  

do BnDes com o instituto 

Votorantim somados aos  

do Programa de apoio à  

gestão Pública.
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início do investimento em 

negócios inclusivos com 

foco em processos 

de adequação  

jurídica,  

legalização e  

infraestrutura.

inaugurações  

de sedes, início das 

comercializações, entrada em 

novos municípios e seleção de 

novos projetos.

ampliação da parceria até 2020. 

investimento em infraestrutura, 

processos de legalização e 

estratégias de comercialização. 
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novas iniciativas fazem parte do portfólio de projetos do ReDes 

a partir de 2015. Dos nove empreendimentos que começam a 

receber apoio, três estão em Vidal Ramos (sC), dois em Fercal 

(DF), um em Cantagalo (Rj), um em Brasilândia (ms), um em 

nova Viçosa (Ba) e um em nossa senhora do socorro (se).

a chegada desses projetos representa um cenário de 

crescimento de 20% em relação a 2014. Com as mudanças, 

agora são beneficiados 48 empreendimentos em 28 

localidades. os principais desafios traçados para 2015 estão 

relacionados à sustentabilidade e autonomia dos negócios 

apoiados e garantia de geração de renda para os beneficiários 

de cada negócio inclusivo.

na trajetória de atuação do ReDes a 
diversidade de públicos e temas continua.

mais nove projetos em seis estados

Quem chega
Confira os novos projetos que contarão com apoio do 
Programa ReDes a partir de 2015.

Fábrica de biscoitos

Organização: associação de 

Mães nossa senhora de lurdes

Localidade: vidal ramos (sc)  

Apoio: votorantim cimentos

integração leite  

e Mandioca

Organização: associação  

de Pequenos Produtores  

rurais do Pedra bonita

Localidade: brasilândia (Ms)  

Apoio: Fibria

agroindústria de geleias  

e doces de frutas

Organização: associação de  

agroturismo doce acolhida

Localidade: vidal ramos (sc)    

Apoio: votorantim cimentos

     

Ba

sC

ms

Rj

DF

se

Embarcação  

renovada

Organização: colônia  

de Pescadores z-29

Localidade:  

nova viçosa (ba) 

Apoio: Fibria

noViDaDes 2015
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mais nove projetos em seis estados

Profissionalização da  

apicultura de vidal ramos

Organização: associação de 

apicultores de vidal ramos

Localidade: vidal ramos (sc) 

Apoio: votorantim cimentos

Flores do Pa contagem

Organização: associação do 

grupo de Mulheres Produtoras 

do assentamento contagem 

Localidade: Fercal (dF) 

Apoio: votorantim cimentos

costurando o Futuro

Organização: associação do bairro 

de Euclidelândia

Localidade: cantagalo (rJ) 

Apoio: votorantim cimentos

Planalto rural sustentável

Organização: associação 

dos Produtores rurais e 

agrícolas Familiares de 

sobradinho

Localidade: Fercal (dF) 

Apoio: votorantim cimentos

reviravolta

Organização: cooperativa dos 

agentes autônomos de reciclagem 

de nossa senhora do socorro

Localidade: nossa senhora do 

socorro (sE) 

Apoio: votorantim cimentos

Reunião da Associação de Apicultores 
de Vidal Ramos (sC), novo grupo 
apoiado pelo Redes

Estamos em um 

momento crucial do  

programa, em que temos 

como prioridade contribuir 

para que os projetos se 

tornem de fato negócios 

inclusivos, gerando renda 

para os beneficiados. temos 

observado grandes avanços na 

maioria dos empreendimentos 

apoiados, o que nos motiva 

a continuar acreditando que 

estamos no rumo certo.“cloves carvalho, diretor do  
instituto votorantim
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nova fase 
representa uma 
expansão de 20% 
em relação a 2014 
e o programa 
pode crescer 
ainda mais: 
modelo permite 
a entrada de 
novos projetos 
de negócio 
anualmente.

Paulo Liss,  
da Cooperpesca, 

empreendimento de 
Uruaçu (GO)
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o 
BnDes e o instituto Votorantim ampliaram o escopo do acordo de 

Cooperação técnica e Financeira para a execução do Programa ReDes. 

a iniciativa, que acontece desde 2010, somará R$ 70 milhões investidos 

até o final de 2015. Para a nova fase, mais R$ 40 milhões serão 

aplicados, representando um aporte total de R$ 110 milhões até 2020 

(considerando também recursos do Programa apoio à gestão Pública, iniciativa do 

instituto Votorantim que acontece integrada ao ReDes).

Desde o início das atividades, o ReDes já beneficiou mais de 28 municípios e apoiou 48 

projetos. mais de 1600 famílias melhoraram a renda nos últimos quatro anos a partir 

das ações desenvolvidas pelo programa. 

 em busca de escala e capilaridade

moDelo De atuação

a trajetória  de sucesso da parceria 

bndEs e instituto votorantim 

impulsionou os avanços do redes. 

a busca por mais capilaridade e escala 

motivou o BnDes a mudar a forma 

de realizar seu investimento social, 

identificando parceiros que contribuíssem 

com esse novo modelo de atuação. 

até 2008, o banco atuava diretamente 

apoiando projetos que pleiteavam 

recursos, mas isso restringia os impactos 

do investimento.  

a partir de 2009, a instituição decidiu atuar 

por intermédio de parceiros, públicos 

e privados. e foi assim que, já no ano 

seguinte, o banco se uniu ao instituto 

Votorantim para a criação do  

Programa ReDes.

Percebemos que, com isso, 

(o novo modelo), conseguimos 

alavancar o potencial dos nossos 

recursos. o efeito multiplicador 

dos desembolsos do banco 

numa atuação em parceria é 

notório porque conciliamos 

os investimentos do Fundo 

social do bndEs com os do 

parceiro e, adicionalmente, com 

sua disposição em atuar em 

localidades em que teríamos 

dificuldade de chegar.“daniela arantes alves lima,  
chefe do departamento de Economia 
solidária do bndEs
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ReConheCimento

o PRogRama em ação

o Que Continua

 metodologia participativa envolvendo 

diferentes atores sociais.

 acompanhamento local com 

assessores e profissionais das 

empresas do grupo Votorantim.

 Foco em sustentabilidade  

econômica e social.

noViDaDes

 Ciclos anuais que permitem a entrada 

em novos municípios e seleção de  

novos projetos.

 maior integração ao Programa de apoio 

à gestão Pública do instituto Votorantim.

 alinhamento ao processo de 

planejamento da atuação social das 

empresas do grupo Votorantim.

tecnologia social em destaque
Desde o ano passado, o ReDes vem conquistando 

chancelas e reconhecimentos nacionais e 

internacionais que valorizam a iniciativa e mostram 

a relevância da metodologia consolidada ao 

longo de sua existência. em março de 2015, em 

evento realizado no méxico, o programa foi um 

dos vencedores do Premio latinoamericano de 

Desarrollo de Base (Prêmio latino-americano de 

o ReDes foi uma das três experiências premiadas, 

entre 33 inscritos de nove países. a organização da 

iniciativa destacou que o que chamou a atenção 

em relação ao ReDes foi a amplitude das ações de 

mobilização social e a possibilidade de replicação da 

iniciativa para outros países da américa latina. além 

disso, foi destacado que o programa entende 

que é fundamental empoderar as pessoas 

para solucionar questões sociais onde vivem. 

em 2014, o programa já havia sido destaque 

em um estudo de casos realizado pelo 

Centro de estudos de sustentabilidade da 

Fundação getúlio Vargas (gVCes) e ganhou 

o Prêmio Valores do Brasil - promovido pelo 

Banco do Brasil. também, nesse ano, teve 

sua estratégia de comunicação valorizada 

com o Prêmio aberje/ Regional são Paulo. 

Desenvolvimento de Base), da Fundação  

interamericana em parceria com a Redeamérica.

evento do Prêmio 
Latino-Americano de 

desenvolvimento de Base
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a articulação é um dos fatores essenciais identificados pelo 

Programa ReDes para alcançar o objetivo final de gerar trabalho, 

renda e desenvolvimento local para as comunidades. 

articulação social  
com

 resultados para todos
moBilização soCial

a integração de diferentes pessoas e ideias 
vem se firmando como um fator fundamental 
na geração de impacto social nas localidades 
onde o ReDes acontece.

o programa tem contribuído para aumentar a 

interação com a sociedade local e isso tem possibilitado 

à unidade conhecer melhor a comunidade. as pessoas 

estão enxergando mais a votorantim siderurgia aqui  

na região graças à participação nos conselhos 

comunitários e o envolvimento com os projetos.“Marina de souza silva noronha – coordenadora de  
sustentabilidade da votorantim siderurgia e facilitadora  
do redes no noroeste de Minas gerais

a união do instituto Votorantim ao BnDes e às empresas do grupo 

Votorantim contribuiu para buscar escala e maior eficácia nos investimentos 

Para as empresas, tem possibilitado uma aproximação com as comunidades 

onde estão presentes. 

além disso, gerou um aprimoramento das redes institucionais, com o 

fortalecimento de grupos de participação comunitária nas 28 localidades 

onde programa acontece, contribuindo para alavancar parcerias locais e 

regionais com os três setores da sociedade. até meados de 2014, esses 

grupos tiveram o apoio de consultores especializados em mobilização social. 

Desde então, seguem suas ações de forma independente. 

o Programa redes encurta a distância entre 

empresa e comunidade, que passa ver a votorantim 

como uma aliada para apoiar e tratar as dificuldades de 

desenvolvimento local. além disso, temos como retorno 

a disponibilidade de alguns produtos sendo  

produzidos na região e que podem ser  

consumidos na unidade.“antônio carlos dos santos – gerente-geral da  
votorantim Metais em três Marias (Mg)

>>
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nos grupos, todos os participantes têm o mesmo peso e 

legitimidade, há o estímulo ao surgimento de lideranças e à  

entrada de novos membros e são os participantes que decidem 

que decidem o grau de institucionalização que querem ter. 

nivaldo Ponciano Coelho, coordenador do escritório local 

metropolitano da empaer (empresa mato-grossense de Pesquisa, 

assistência e extensão Rural), responsável por Várzea grande, 

assinala que o mais importante é a diversidade de representantes  

e a soma de esforços. “no segmento da agricultura familiar,  

temos observado que os produtores e as entidades têm evoluído 

muito graças a essa cooperação”, afirma.

há quatro anos, a Fibria 

implementou sua estratégia de 

relacionamento e investimento 

social e os resultados estão 

aparecendo. um dos importantes 

apoios para que isto esteja 

ocorrendo é o redes, que leva 

recursos para onde eles são 

realmente necessários. temos 

investido em projetos que já estão 

dando certo, proporcionando 

melhorias na infraestrutura e 

inclusão de mais pessoas.“ 

Fausto rodrigues alves de camargo –  
gerente geral corporativo de 
sustentabilidade da Fibria

É muito gratificante estar envolvido em um programa 

que auxilia na geração de renda para a comunidade e a 

inclusão de pessoas no mercado de trabalho. isso mostra 

que não estamos preocupados apenas em produzir 

e vender cimento. a percepção da empresa junto à 

comunidade tem melhorado a cada ano.“rodrigo duarte Moura – gerente da unidade da votorantim  
cimentos de Xambióa (to) 

Para o secretário de indústria e Comércio de niquelândia, 

Paulo Roberto Brandão, o município está se inteirando 

da necessidade da participação popular. “nossa produção 

de minério tem tempo limitado e precisamos debater 

alternativas de geração de emprego e renda”, destaca.

>>
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negóCios inClusiVos

Beneficiários 
fazem gestão 
de seu 
empreendimento, 
melhoram sua 
qualidade de 
vida e impactam 
as comunidades 
em que estão 
inseridos.

D
urante todo o percurso do ReDes, as conquistas 

das organizações no campo do planejamento, da 

qualificação e da infraestrutura mostram que o 

programa gera resultados para além do público 

direto beneficiado. ao lado da transformação do 

próprio grupo produtivo, as atividades impactam toda a  

cadeia ao seu redor.

Com a inauguração das novas sedes dos empreendimentos, os 

beneficiários passaram a contar com melhores condições para 

implementar processos de comercialização e conquistar novos 

mercados. um efeito de promoção da autonomia como  

negócios inclusivos que afeta positivamente milhares de famílias.

nessa etapa, quatro pontos ganham destaque no processo de 

transformação: melhor gestão dos negócios, aumento da renda, 

mais perspectivas de trabalho para novas gerações, além da 

movimentação na economia do município em que vivem.

a conquista da autonom
ia

Cooperativa Agropecuária 
Varzeagrandense, de  
Várzea Grande (MT) 

>>
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“

“

todos saem ganhando com 

nosso crescimento: ganha o produtor 

do campo que planta 

e colhe para abastecer 

a fábrica. ganha o filho 

desse agricultor que está 

na escola e recebe um 

produto de qualidade da 

agricultura familiar. Por fim, 

ganha o mercado público e 

privado da região. começa 

no campo, passa por nós, 

chega à cidade e movimenta 

a economia local.“

\

impacto na  
economia local

35 escolas locais já recebem as polpas  

de fruta do grupo.

em Paracatu, a Cooperativa dos Fruticultores da 

agricultura Familiar do noroeste de minas gerais 

(Cooperfruta), apoiada pela Votorantim Cimentos e 

Votorantim siderurgia, surgiu para que os produtores 

locais pudessem se organizar e comercializar a polpa 

de fruta que sai da fábrica construída com o apoio do 

ReDes. Durante todo o processo, expedito Monteiro 

Rezende Junior, presidente da Cooperfruta, 

acreditou no potencial transformador do negócio 

para ele e para todo o município.

oportunidade no campo dá opção para  

os mais novos.

Gleiciana Rosa dias é membro da Cooperativa 

agropecuária Varzeagrandense (Coopergrande), 

apoiada pela Votorantim Cimentos em Várzea grande 

(mt), e funcionária do laticínio construído com o 

apoio do programa. Para ela, o ganho  

conquistado durante o desenvolvimento  

do negócio vai além da muçarela,  

do leite e do iogurte que colocam  

no mercado: é a criação de  

oportunidades para sua família  

e para os jovens dos  

assentamentos locais.

É algo que começa em 

mim, vai para meu filho e não 

para mais. hoje sou cooperada 

e trabalho no laticínio que 

representa emprego e mais 

gente produzindo leite para ser 

processado aqui. Quanto mais a 

gente cresce, mais serviço tem 

para outras gerações e meu filho 

não precisa sair da zona rural. Ele 

vai sair se quiser, mas não por 

falta de trabalho.“

Perspectivas para as novas gerações 

>>
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Visão empreendedora 

transparência e melhoria na  

gestão mudam o negócio.

       

independência financeira

aumento do faturamento reflete na renda.

em abril deste ano, a associação das mulheres do Rio 

Vermelho (amuRV) de niquelândia (go), que recebe 

apoio da Votorantim metais, começou a produzir 

industrialmente doces cristalizados, em barra, em 

pedaços e cremoso na Central de abastecimento e 

Beneficiamento. antes, elas só vendiam legumes e 

frutas in natura. Desde o início da produção dos doces, 

“a central está me 

proporcionando mais uma fonte 

de renda. Eu gosto de passear, 

ter minhas coisas e pra isso eu 

tenho que trabalhar. com o meu 

dinheiro eu sou 

independente 

financeiramente e 

não preciso ficar 

pedindo pro meu 

marido. Estamos 

crescendo, as 

pessoas estão 

reconhecendo 

nosso trabalho. isso 

é maravilhoso.“

o faturamento do grupo já 

aumentou 17%. Cândida 

Rodrigues de souza é 

professora, associada e produtora 

rural, e se sente mais valorizada a 

cada conquista do negócio.

Para Wilmar Lacerda Arantes, da 

Cooperativa dos agricultores do 

assentamento 20 de março apoiada 

pela Fibria em três lagoas (ms), a 

palavra transformação ganha sentido 

na base do negócio. Com o apoio 

do ReDes, um viveiro de mudas foi 

inaugurado e processos internos 

foram melhorados. o resultado desse 

fortalecimento mudou a visão de 

negócio dos cooperados que, para 

continuar crescendo, estão investindo 

no aumento da oferta de espécies e na 

quantidade de mudas que vendem em 

tubetes e saquinhos.  

 

. 

“de janeiro para maio deste ano, 

conseguimos passar de 28 espécies para 78 

ofertadas, o banco de sementes está sendo 

reestruturado e uma escala de trabalho bem 

elaborada coloca todos em contato com 

o processo inteiro que começa no plantio 

e termina na venda. criamos um fundo de 

reserva e estamos buscando nos organizar 

cada vez mais focando na  

transparência e nas metas  

do empreendimento. hoje  

somos uma empresa,  

todos acreditam e se  

envolvem dessa maneira  

com o trabalho.“



José Luiz Manoel 
dos Anjos –  
da Roça à Mesa, 
de Caravelas (BA) 
– apoiado pela 
Fibria

Cícero Godói Vasconcelos 
– Mais Mel, de Brasilândia 
(Ms) – apoiado pela Fibria

Maria das dores Cardoso – 
Três Marias em estampa, de 
Três Marias (MG) – apoiado 
pela Votorantim Metais

Joyce Lima de 
Jesus santos – 
Oiteiro das Flores, 
de itabaiana 
(se) – apoiado 
pela Votorantim 
Cimentos

José Benedito Gonçalves dos 
santos – Cooperfrango noroeste, 
de Paracatu (MG) – apoiado  
pela Votorantim Metais e 
Votorantim siderurgia

Para mais informações sobre o Programa ReDes, acesse: www.programaredes.org.br ou www.facebook.com/programaredesbrasil
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