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O projeto
O Projeto Desenvolvendo Casos de Sucesso foi criado para que histórias emocionantes de
empreendedores, que fizeram a diferença em sua comunidade, em suas empresas, em suas
instituições, possam ser conhecidas, disseminadas e potencializadas na construção de novos
horizontes empresariais.

O método
O livro Histórias de Sucesso foi concebido com o intuito de utilizar o método de estudo de
caso para estruturar as experiências do Sebrae,  e também contribuir para a gestão do
conhecimento nas organizações, estimulando a produtividade e capacidade de inovação, de
modo a gerar empresas mais inteligentes e competitivas.

A Internet
A concepção do Projeto Estudo de Casos para  o Portal Sebrae www.sebrae.com.br pretende
divulgar e ampliar o conhecimento das ações do Sebrae e facilitar para as instituições e
profissionais que atuam na rede de ensino, bem como instrutores, consultores e instituições
parceiras que integram a Rede Sebrae, um conteúdo didaticamente estruturado sobre
pequenas empresas, para ser utilizado nos cursos de graduação, pós-graduação, programas de
treinamento e consultoria realizado com alunos, empreendedores e empresários em todo o
País.

O Site dos Casos de Sucesso do Sebrae, foi concebido tendo como referência os modelos
utilizados por Babson College e Harvard Business School , com o diferencial de apresentar
vídeos, fotografias, artigos de jornal e fórum de discussão aos clientes cadastrados no site,
complementando o conteúdo didático de cada estudo de caso. O site também contempla um
manual de orientação para professores e alunos que indica como utilizar e aplicar um estudo
de caso em sala de aula para fins didáticos, além de possuir o espaço favoritos pessoais onde
os clientes poderão salvar, dentro do site do Sebrae, os casos de sucesso de seu maior
interesse

A Gestão do Conhecimento
A partir das 80 experiências empreendedoras de todo o país, contempladas na primeira etapa
do projeto – 2002/2003, serão inseridos em 2004 outros casos de estudo, estruturados na
mesma metodologia, compondo um significativo banco de dados sobre pequenas  empresas.

Esta obra tem sido construída com participação e dedicação de vários profissionais, técnicos
do Sebrae, consultores e professores da academia de diversas instituições, com o objetivo de
oportunizar aos leitores estudar histórias reais e transferir este conteúdo para a gestão do
conhecimento de seus atuais e futuros empreendimentos.

Mara Regina Veit
Gerente de Atendimento e Tecnologia do Sebrae/MG, Coordenadora do Sebrae da Prioridade
Potencializar e Difundir as Experiências de Sucesso 2002/2003, Concepção do Projeto Desenvolvendo
Estudo de Casos e Organizadora do Livro Histórias de Sucesso – Experiências Empreendedoras.
Pedagoga, Pós-graduada:Treinamento Empresarial/PUCRS, Administração/ UFRGS,  MBA/ Marketing-
FGV/Ohio, Mestranda Administração/FUMEC-MG, autora do livro Consultoria Interna - Use a rede de
inteligência que existe em sua empresa. Ed. Casa Qualidade - 1998.
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MEL COM QUALIDADE

INTRODUÇÃO

apicultura é uma das raras atividades que promove simul-
taneamente os fatores econômico, social e ambiental para a melhoria
da qualidade de vida de uma população, pois é capaz de gerar renda
em áreas de clima semi-árido.

No município de Simplício Mendes – PI, a atividade apícola surgiu
como alternativa para uma população residente em uma região de clima
semi-árido, que sofria com as instabilidades climáticas, apresentando
elevados índices de pobreza, analfabetismo e desnutrição1.

Para o apicultor Raimundo José da Silva: 
“Foi a chegada do Padre Geraldo Henrique Geréon, em 1969, que
mudou a realidade das pessoas que moravam na região.”
Em 1989, com um pequeno capital inicial proveniente da Alemanha,

começou a ser implantada a idéia de criação de abelhas como
redenção daqueles que moravam na região, pois a atividade apícola apro-
veitava justamente as características locais: vegetação nativa diversificada,
com pouca necessidade de água, e floradas o ano todo.

Assim, com uma produção artesanal e rudimentar, baseada na
mão-de-obra em sua maioria desqualificada, e utilizando equipamentos de
baixa qualidade, o produto, apesar de conseguir ser comercializado, não
atendia às necessidades e exigências sanitárias da legislação, inviabi-
lizando a expansão das atividades e comprometendo sua rentabilidade.

Com o passar do tempo, a produção do mel passou a apresentar mais
dificuldades, visto que os apicultores não tinham muita preocupação
com a tecnologia da produção. Isso agravava o problema de falta de
higiene e manipulação e, conseqüentemente, o consumo pela comunidade.

A

Rosângela Maria de Sousa Pires, Técnica do Sebrae Piauí, elaborou o estudo de caso sob a
orientação de César Simões Salim e Helene Kleinberg e r Salim, baseado no curso Desenvolvendo
Casos de Sucesso, realizado pelo Sebrae, Ibmec-RJ e PUC-Rio, integrando as atividades da
P r i o r i d a d e Potencializar e Difundir as Experiências de Sucesso no Sistema Sebrae.
1 www.pi.sebrae.com.br/comerc/apicultura

PIAUÍ
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DESOPERCULAÇÃO DOS FAVOS NA CASA DO MEL

MEL EMBALADO EM SACHÊS
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O u t ro agravante era a presença dos atravessadores que adquiriam o mel
a um baixo preço, o que deixava os apicultores com lucros mínimos. 

A saída encontrada foi a criação de uma Associação de Api-
cultores, em 10/12/1994, quando então outras instituições abraçaram a
idéia. O próprio Padre Geraldo assim os orientou, pois a Diocese não
trabalhava com a comercialização de produtos.

A evolução da idéia levou ao Projeto Mel com Qualidade, que
objetivava desenvolver a tecnologia de produção, fazendo uso e re s p e i-
tando as boas práticas de higiene preconizadas pelo Ministério da Agricultura
e Abastecimento, por meio da aplicação das técnicas recomendadas para
a transformação da produção de mel em uma atividade econômica
rentável e segura. Sua realização, iniciada em janeiro de 2001, já atingia
uma meta de exportação de 16 toneladas de mel para a Itália, no mês
de novembro de 2002.

A CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO

município estava localizado na região Centro-Sul do estado
do Piauí, na micro r região de Alto Médio Canindé, a uma distância em
relação à capital de 320 km, com uma extensão territorial de 1.362,18 km2.

O clima era tropical semi-árido quente, com duração do período
seco de 7 a 8 meses.

A m i c ro r região de Simplício Mendes era composta por oito municípios:
Campinas do Piauí, Isaías Coelho, Conceição do Canindé, Bela Vista,
Socorro do Piauí, Paes Landim e São Francisco do Piauí.

Estudos realizados pela EMBRAPA Meio Norte revelaram que essa
nova atividade agrícola estava mudando a sua paisagem socioeconômica
por causa da atividade econômica que resultava na produção de mel e
outros produtos derivados do trabalho das abelhas.

Estudos sobre a cadeia produtiva da apicultura no Piauí davam conta
de que o crescimento dessa atividade, no estado, era impressionante.

O

Coordenação Técnica do Projeto: Robert da Costa Ferreira e Rosângela M. de Sousa Pires.
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O último Censo Agropecuário (1995/1996) registrara a existência de
aproximadamente 9.500 famílias envolvidas na apicultura.

No entanto, os dados da EMBRAPA, cuja pesquisa fora realizada
e n t re 1998 e 1999, já identificavam a existência de cerca de 18.000 famílias
envolvidas diretamente nessa atividade, sem contar as ocupações indire t a s
que podiam dobrar esse número. 

Na prática, os agricultores que antes priorizavam o feijão, o milho,
o algodão e outras culturas dependentes de chuva, passaram a apostar mais
na apicultura, o que fez com que essa atividade passasse de complementar
a principal, em relação aos aspectos de geração de renda para essas
famílias. De fato, a renda gerada pela apicultura é maior e mais segura do
que a das outras culturas, tendo em vista o crescimento do mercado dos
p rodutos orgânicos e os bons preços oferecidos aos produtos apícolas, em
virtude de suas conhecidas propriedades alimentícias e terapêuticas.
Além disso, era uma atividade agrícola com menor dependência das chuvas. 

Esses aspectos fizeram com que o Piauí ocupasse a segunda
posição no ranking dos maiores produtores do Brasil, sendo que um
outro aspecto que mereceu relevância foi o fato de essa atividade ter
em torno de setenta por cento dos seus produtores localizados na
porção semi-árida do estado, onde se destacavam as microrregiões de
Picos e São Raimundo Nonato. Era uma área extremamente carente de
atividades geradoras de ocupação e renda para os seus habitantes, por
ser sempre muito castigada pelas secas. No caso da apicultura, períodos
de estiagem em determinadas épocas do ano podiam ser importantes
aliados dessa atividade, porque favoreciam o desabrochar das flores de
importantes plantas melíferas, como o marmeleiro, a aroeira, o juazeiro
e o cajueiro.

O estudo sobre a cadeia produtiva da apicultura piauiense indicava
que o mel produzido era apto a receber o selo de qualidade, como pro d u t o
o rgânico, por ser de origem de plantas silvestres, isentas de c o n t a m i n a ç ã o
com agrotóxicos, e ser produzido por abelhas sadias, que não demandavam
a utilização de antibióticos para o combate a doenças. Isso iria possibilitar
o incremento de algo em torno de trinta por cento no valor do mel e
o seu credenciamento para exportação. As empresas representantes
desses países estavam dispostas, inclusive, a financiar a melhoria das
condições de produção, para que os apicultores atendessem a todos os
requisitos da certificação.

Esse cenário já começou a estimular empresas de grande porte,
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seja de capital local ou não, a se instalarem no estado. Empre s a s
beneficiadoras do mel e produtoras de equipamentos já estariam
formalizando seus respectivos interesses em investir no Piauí, o que
exigia aumento no nível de profissionalização da apicultura praticada,
ainda pouco profissionalizada.

A rapidez e a magnitude do crescimento dessa atividade elevara
significativamente a sua importância socioeconômica, o que vinha estimu-
lando os governos estadual e federal a demonstrar preocupação em apoiar
a atividade e seus integrantes, por intermédio de políticas públicas2.

Em 1966, chegou ao Piauí, vindo da Alemanha, Padre Geraldo
Henrique Geréon, pároco da Diocese de Oeiras – Floriano/PI, que se
deparara com a pobreza que atingia a população local. De espírito
empreendedor, o então Padre Geraldo daria continuidade a um projeto
iniciado em 1989, como experiência na atividade apícola, acreditando no
potencial da região como alternativa para a geração de emprego e re n d a
e desenvolvimento sustentável. Juntamente com um grupo de apicultore s ,
incentivou a ampliação, uma vez que a área se caracterizava pelo baixo
índice de desenvolvimento humano. A região atualmente com uma
população de 42.000 habitantes, no ano de 1993, produzira oito toneladas
de mel por ano, com uma renda mensal de R$ 50,00 por apicultor.

A paróquia, então, decidiu viabilizar o financiamento de 17 comuni-
dades, divididas em grupos de quatro a seis famílias, sendo o pagamento d o
empréstimo realizado com a produção. As comunidades tiveram ainda o
financiamento das casas de mel que serviam para atender às necessidades
dos apicultores, o que beneficiou 600 famílias.

Nesse período, a associação tinha uma produção anual em torno
de 50.000 kg, ao preço de R$ 2,80 kg.

Essa produção, caracteristicamente artesanal e rudimentar, com
m ã o - d e - o b r a desqualificada em sua maioria e os equipamentos utilizados
de baixa qualidade, não atendia às necessidades e exigências sanitárias
da legislação.

A exploração da atividade apícola melhoraria a realidade das popu-
lações locais, que sofriam com a seca, sem alternativas visíveis de saída
para o problema. A convivência com a seca veio com a implantação
de vários projetos, dentre eles, o da apicultura, com ações efetivas para
o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas.

2www.embrapa.gov.br
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ALÇANDO NOVOS VÔOS

m 1994, os apicultores já sentiam a necessidade de vender sua
produção para outros mercados, visto que a comercialização, com atra-
vessadores, não estava sendo rentável. 

“Daí é que chegamos a avaliar nossa atuação, como incentivamos
a criação de abelhas e a produção de mel, por que não apoiar
também os apicultores na comercialização?”, perguntava José de
Anchieta Moura, técnico do projeto. 
Daí ser criada a Associação dos Apicultores da Microrregião de

Simplício Mendes – AAPI – NUTRITIVO MEL, com o objetivo de
estruturar a logística de vendas.

“E agora, estamos no mato sem cachorro, não temos experiência de
mercado, não temos contato nenhum com comprador de mel,
ninguém sabe de nossa existência, não estamos habilitados para
c o m e rc i a l i z a r ” , p reocupou-se Seu Raimundo José da Silva, apicultor.
Nesse período, a produção estava sendo comercializada somente

para os mercados de Fortaleza, Salvador e Teresina.
A partir daí, começaram a aparecer problemas e mais problemas. Em

1995, por meio do PAPP – Programa de Apoio ao Pequeno Pro d u t o r, a
associação conseguiu um financiamento para a criação do entreposto
de mel, além de uma máquina para produção de s a c h e t. Isso ocasionou um
grande prejuízo, pois a empresa fornecedora faliu e, mais uma vez, a
paróquia financiou tanto a máquina como o entreposto, pronto em 1996.

Iniciou-se um longo processo de formação técnica, que contou
com o apoio de entidades como CEFAS – Centro Educacional São
Francisco de Assis de Floriano/PI, que trabalhava com capacitação e
assessoria técnica.

Em 1997, os apicultores conseguiram, por meio de financiamento
com o Banco do Nordeste no valor de R$ 211.000,00, adquirir 1.500
colméias com equipamentos e indumentárias, além de um transporte.
Infelizmente, esse foi mais um financiamento que quase inviabilizou a
associação, visto que, quando da liberação, já estava em fase de encerramento
o período para a chamada enxameação, agravando-se com um ano de
seca, não possibilitando de novo a total enxameação das colméias, o que
ocasionou uma baixa produção, afetando a comercialização. Referente ao

E
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financiamento, a associação começou a pagá-lo e se encontrava em dia.
Em 1999, a associação conseguiu uma expressiva produção de

mel, havendo uma oferta maior do que a demanda (mercados consu-
m i d o res: São Paulo, Fortaleza, Brasília e Salvador), os apicultores re s o l v e r a m
investir no mercado de exportação.

Foi nesse momento que a associação decidiu procurar a parceria
do Sebrae, para fomentar a parte de treinamento empresarial e
assessoria no processo de exportação, com autorização concedida pelo
ministério da Agricultura e Abastecimento, em julho de 2001.

PARCERIAS

esse mesmo ano, o Sebrae/PI e a Universidade Federal do Piauí
fecharam parceria e, em março, foi apresentado o projeto à associação que
prontamente concordou na sua implementação. O evento de assinatura
do convênio aconteceu no dia 24 de março de 2001, no salão paroquial
da cidade de Simplício Mendes, o que marcou o início do projeto.

No processo de implantação do Projeto Mel com Qualidade, coube
à UFPI a realização do diagnóstico do mel, a apresentação e discussão dos
resultados com a comunidade envolvida e a elaboração de uma cartilha
com indicações de boas práticas de higiene, além da implantação das
atividades corretivas.

Já o Sebrae ficou responsável pela coordenação do projeto que
teve ainda a parceria do Ministério da Agricultura e Abastecimento, por
meio da Delegacia Federal da Agricultura, que colaborou principalmente
nas atividades de campo e nos problemas que estavam afetando a
qualidade do mel. A associação colaborou com a mobilização dos seus
associados e apoio efetivo na implementação de todas as ações
previstas no projeto. 

Os efeitos favoráveis, que seriam gerados pela implantação do
Projeto Mel Com Qualidade, foram percebidos pelos apicultores que,
embora fossem homens simples, não rejeitaram em momento algum a

N
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colaboração dos técnicos, mesmo quando aspectos como mudanças nas
práticas de higiene eram colocados, muito embora, fosse uma preocu-
pação constante das equipes envolvidas o respeito ao homem do campo.

A IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE SUSTENTAÇÃO

e n t ro do projeto, a metodologia aplicada, que foi desenvolvida
por uma equipe de pro f e s s o res da Universidade Federal do Piauí (UFPI),
se deu da seguinte forma: mobilização de toda a comunidade aqui, no
caso, os apicultores, os quais participaram do seminário em que foi
apresentada a proposta.

P o s t e r i o rmente, deu-se a aplicação de questionários, além das
visitas técnicas a todas as casas de mel, para a coleta e análise, visando à
identificação dos problemas que estavam atrapalhando a comerc i a l i z a ç ã o
fora dos mercados tradicionais. Nos formulários de avaliação das casas de
mel da região de Simplício Mendes, foram levantados os seguintes pontos:
identificação do estabelecimento (endereço, comunidade, nome do
responsável); condições da área externa; instalações da casa de mel;
equipamentos; layout dos equipamentos; características da construção
civil; higiene ambiental; higiene pessoal. Essas vistorias nas 17 casas de
mel, coleta e análises das amostras de mel, constataram as necessidades
de adequações às exigências da DFA.

Logo depois aconteceu um workshop em que foram discutidas as
soluções e a apresentação de um padrão de processamento para o mel.

Em um segundo momento, foi implantada a parte de capacitação e
adequação técnica, com o planejamento de todas as atividades necessárias
para as correções dos problemas, como também uma segunda coleta de
amostras e análises do mel da safra seguinte para a aferição da qualidade,
o que ocorreu com demonstrações práticas. Após esse trabalho, ainda
na segunda fase, foram produzidas cartilhas com as boas práticas de
higiene, para que os produtores começassem a fazer uso imediato
daquelas instruções.

Por meio de seminários, cursos e treinamentos, a associação apre n d e u

D
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técnicas corretas de produção, manuseio da cultura e gerenciamento,
no total de 630 eventos.

O Projeto Mel com Qualidade, orçado em R$ 68.937,00, teve seus
custos distribuídos em ações de lançamento do projeto, elaboração de
diagnóstico, workshop, capacitação técnica (palestras, demonstrações
práticas, cursos sobre higiene no trabalho, produção de cartilha,
análise do mel e material de consumo).

Para tanto, a associação dos apicultores montou uma equipe re s p o n-
sável pelo acompanhamento de todo o processo de coleta e extração do
mel, que ia desde a extração no campo até o entreposto. A formação de
um técnico da própria associação estava proporcionando um acom-
panhamento contínuo. A criação de uma equipe responsável pela fiscali-
zação do processo de coleta e extração do mel até o embarque para o
e n t reposto consolidou a preocupação com a qualidade do produto final.

A constante melhoria dos processos de tecnologia de produção
estavam sendo reforçados com a implantação do PAS – Programa de
Alimentos Seguros, em parceria com o Sebrae-SENAI. Esperava-se que
em 2003 a produção da associação estaria em conformidade com a
concepção de uma produção segura.

Em 2002, a região produzia cerca de 110 toneladas de mel por
ano, com um faturamento mensal de R$ 250,00, por apicultor.

Considerado de excelente qualidade pelo Ministério da Agricultura,
esse concedeu em julho de 2001, autorização para a associação exportar
mediante o certificado do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Recentemente, a Rede Globo de Televisão dedicou um programa ao
município de Simplício Mendes, quando, na oportunidade, foi perg u n t a d o
ao Padre Geraldo Geréon como ele via atualmente a região: 

“eu acredito que houve alguma melhora, aqui dá para viver,
contando que despertemos para métodos modernos de convivência
com a seca.” Para o apicultor, Seu Raimundo Alves, o Padre Geraldo
“é o nosso pai na terra.”
Por ocasião de uma mostra em Bologna, na Itália, no mês de

setembro de 2002, a Associação dos Apicultores da região de Simplício
Mendes conseguiu fechar seu primeiro contrato de vendas de 16
toneladas de mel orgânico.
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CONCLUSÃO

experiência comprovou a viabilidade da apicultura no semi-árido,
ao mesmo tempo em que identificava soluções para uma região eminen-
temente seca e que sofria com a instabilidade climática. Uma vez
implantado todo o projeto, ficou claro para as comunidades envolvidas
a necessidade de mudança de postura, principalmente, no tocante aos
pontos críticos identificados durante as análises de qualidade do mel.

Para a Presidente da Federação de Apicultura do Estado do Piauí,
Adriana Lago, 

“O sucesso não só do Projeto Mel com Qualidade, mas da própria
criação da associação está no nível de comprometimento dos apicultore s ,
na confiança na pessoa do Padre Geraldo e na associação.”
Isso pro p o rcionaria a disseminação da experiência para outras

comunidades.
A meta de conquistar o mercado externo, dando seus primeiro s

passos com a primeira venda para o mercado italiano, demonstrava a
viabilidade do projeto, bem como a sustentabilidade das comunidades,
embora fosse um desafio, posto que a burocracia foi um dos primeiros
a ser vencido.

Muito ainda precisava ser feito, em especial, nas novas tecnologias,
no estudo da cadeia produtiva, na operacionalização do mercado intern a-
cional de mel, sem esquecer ações de fortalecimento da cultura da
cooperação, como estratégia de inclusão das micro e m p resas e pequenas
empresas nos mercados consumidores.

O principal objetivo foi levado às comunidades pertencentes à
Associação dos Apicultores da região de Simplício Mendes, acre d i t a v a - s e
que tinha sido alcançado. Agora os pequenos produtores tinham na
apicultura oportunidade de sustentação sua e de seus familiares. Um povo,
que lutava pela vida, procurando na agricultura e pecuária o seu sustento,
lutando contra a seca, agora essa luta existia, mas de forma organizada
e, provavelmente, esses sabem onde querem chegar e como chegar.

Até o ano de 2000, a associação produzia uma média anual de 85
toneladas. Em 2002, a mesma associação tinha uma média anual de 110
toneladas. 

A parceria nesse projeto foi de fundamental importância para a

A
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realização dos sonhos de uma comunidade que, diretamente, já beneficiou
500 produtores e suas famílias. Experiências como essa serviriam de
espelho para futuros projetos em que cada instituição, cada produtor,
criador, empresário, enfim, todo aquele que carregasse o sonho de
melhores dias contribuísse com seus conhecimentos e habilidades,
respeitando a individualidade própria de cada um e de cada instituição,
p rocurando buscar alternativas de convivência, removendo os obstáculos
para a igualdade de oportunidades através de medidas que visem
minorar as desigualdades por intermédio da promoção do
desenvolvimento local, entendido como

“processo de crescimento econômico e de mudança que conduz a
uma melhoria do nível de vida da população local, criando
emprego, rendimento e riqueza por e para a comunidade local 3.”
Os resultados alcançados pela Associação dos apicultores, tanto no

que dizia respeito à mudança de hábitos como na convivência em equipe,
também atestavam a prática da atividade apícola como alternativa de
manutenção do homem no seu habitat natural, o que inibia o êxodo
rural, ao mesmo tempo em que comungavam com a interiorização do
desenvolvimento do país e evidenciavam a complementariedade com
demais ações presentes e futuras de caráter público como privado, na
criação e ampliação de políticas de redução da pobreza, na região e
demais localidades de caráter similar.

Também ficara evidente que não foram, ainda, esgotadas todas as
possibilidades de melhoria da produção e da produtividade e o amadu-
recimento de todos aqueles que compunham a associação, sem deixar
de lado os demais membros da comunidade. Assim, um trabalho de
conscientização e demonstração da viabilidade de convivência no sertão
era com certeza um trabalho que demandava tempo, paciência, persistência
e o fortalecimento da ação conjunta dos inúmeros órgãos voltados para
as políticas de desenvolvimento econômico-sustentável, não esquecendo
sua identificação sociocultural com o local.

3 Guias Práticos. Programa DelNet-CIF/OIT.
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PONTOS PARA DISCUSSÃO

• Com base na definição de tecnologia apropriada, aqui considerada na
medida em que se empregou recursos locais de modo otimizado e
ambientalmente sustentável e, ainda, levando-se em conta as
c i rcunstâncias ecológicas, econômicas e socioculturais, você consideraria
que a metodologia aplicada atendeu às necessidades do pro j e t o ?

• Quais seriam as outras medidas de melhoria de produção a serem
aplicadas?

• A implantação da metodologia trabalhada, embora não houvesse
aumentado a quantidade de mel produzido, contribuiu para a
melhoria da qualidade. Você acreditaria que, ainda assim, houve
ganhos para a Associação dos Apicultores?
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