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6 Lavoura - Pecuária - Floresta

Apresentação

O termo sustentabilidade começa a fazer parte do dia a dia das pessoas, tan-
to de produtores rurais quanto de empresários e profi ssionais das áreas do 
conhecimento. A sustentabilidade também pode ser defi nida como a capaci-
dade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente 
para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito 
de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis in-
terdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as 
questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais1. 

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é defi nida como uma estraté-
gia de produção sustentável, que integra atividades agrícolas, pecuárias e 
fl orestais, realizadas em uma mesma área, seja em cultivo consorciado, em 
sucessão ou em rotação. Dessa forma, abrange sistemas produtivos diversifi -
cados para a produção de alimentos, fi bras, energia e produtos madeireiros, 
de forma a otimizar os ciclos biológicos das plantas e dos animais, bem como 
dos insumos e seus respectivos resíduos (INTEGRAÇÃO, 2015).

O termo sustentabilidade começa a fazer parte do dia a dia das pessoas, tan-

1. Defi nição adaptada da Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustentabilidade&oldid=44078897>.
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7Lavoura - Pecuária - Floresta

Devido ao aumento da degradação dos solos 
e das pastagens, ultimamente tem crescido o 
interesse de produtores rurais pela consorcia-
ção e integração da pecuária com a atividade 
agrícola e fl orestal, numa clara demonstração 
de que novos sistemas de produção mais di-
versifi cados e efi cientes são possíveis e de-
sejáveis. Ou seja, para aumentar a produção 
agropecuária e fl orestal, milhões de hectares 
de terra não precisariam ser desmatados; 
muito pelo contrário, áreas hoje consideradas 
problema seriam melhoradas e ainda presta-
riam uma grande contribuição no que se refe-
re aos aspectos econômico, social e ambiental 
em grande escala.

Reconhecendo esse Sistema Integrado de 
produção como importante contribuição do 
setor agropecuário na redução do aqueci-
mento global, o governo federal lançou, em 
2010, o Programa Agricultura de Baixo Carbo-
no, na sua política Nacional sobre Mudanças 
do Clima (Lei nº 12.187/2009), regulamen-
tado por meio do Decreto nº 7.390/2010. 
Posteriormente, foi estabelecido o plano se-

torial para a consolidação de uma economia 
de baixa emissão de carbono na agricultura, 
convencionalmente conhecido como Plano 
ABC, sob a responsabilidade do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
(BRASIL, 2012).

O Sistema Integrado vem sendo adotado em 
todo o Brasil, com maior representatividade 
nas regiões Centro-Oeste e Sul. Hoje aproxi-
madamente 1,6 a 2 milhões de hectares utili-
zam os diferentes formatos da estratégia ILPF, 
e a estimativa é de que, para os próximos 20 
anos, possa ser adotada em mais de 20 mi-
lhões de hectares (MACHADO; BALBINO; CEC-
CON, 2011).

O termo “sustentabilidade” pode ser associa-
do ao ambiente empresarial, considerando o 
estudo sobre modelos de negócios sustentá-
veis para a ILPF. Com isso, pode-se explorar 
a propriedade rural, de forma sustentável e, 
dessa forma, possibilitar a recuperação de áre-
as degradadas, intensifi car o uso da terra pelo 
aumento dos efeitos complementares entre as 
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diferentes espécies cultivadas, bem como entre elas e a criação de animais, 
tudo isso com geração de lucro para o produtor. 

A adoção dessas novas tecnologias provém de consumidores cada vez mais 
exigentes quanto aos alimentos que consomem, que tenham sido o resultado 
de práticas que respeitem o meio ambiente, agregando valor ao benefício da 
escolha, ou seja, que promovam uma alimentação saudável. Esses produtos 
caracterizados como sustentáveis – provindos da agricultura orgânica, natu-
ral, biodinâmica ou agroecológica – são basicamente produzidos, processa-
dos e elaborados de maneira equilibrada, observando a biodiversidade.

A ILPF é um ensinamento que tem como grande objetivo a mudança da for-
ma de uso da terra, porque trata-se de um sistema que integra o plantio de 
árvores, grãos e forragens, aliando o aumento da produtividade com a con-
servação de recursos naturais no processo de intensifi cação de uso de áreas 
já desmatadas. Portanto, os produtores necessitam de ferramentas que os 
auxiliem a manter seus empreendimentos rurais sustentáveis, levando-se em 
conta os três pilares em que se baseiam a sustentabilidade: o econômico, o 
social e ambiental. 

Dessa maneira, é possível viabilizar e empreender, de forma sustentável, o 
sistema ILPF, que vem se modernizando com a inclusão de técnicas combina-
das que propiciam alta produtividade e geração de emprego e renda, além 
de melhorar as condições sociais no meio rural. Esse estudo é voltado ao 
pequeno e médio produtor rural que tem em sua propriedade a alternativa de 
desenvolver atividades para o sustento familiar e de seus pares.
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9Lavoura - Pecuária - Floresta

O Modelo de Negócios CANVAS – ferramen-
ta desenvolvida por Alexander Osterwalder 
e Yves Pigneur – descreve a lógica de como 
uma organização que “cria, entrega e captura 
valor”, aliada aos princípios da sustentabilida-
de (economicamente viável, ambientalmente 
correta e socialmente justa), pode trazer be-
néfi cos que tornam o produtor rural um em-
preendedor sustentável. Isso vai possibilitar a 
criação de aspectos de diferenciação para o 
produtor diante das novas exigências do mer-
cado consumidor (SEBRAE, 2013).

De maneira simples, o produtor conceberá, 
em uma única folha de papel, um modelo 
para geração de valor econômico para um 
segmento de clientes, possibilitando assim 
que ele visualize melhor as variáveis associa-
das a um negócio lucrativo e sustentável ao 
mesmo tempo. Essa ferramenta, além de ser 
um recurso dinâmico e mais visual que um 
plano de negócios, permitirá que sejam tes-
tadas, confi rmadas e mudadas todas as vari-
áveis que poderão infl uenciar no sucesso do 
seu agronegócio até que fi que o ideal.

Assim, o objetivo desta publicação é apre-
sentar aos pequenos e médios produtores 
que utilizam a ILPF, uma ferramenta para criar 
um modelo de negócios CANVAS para seu 
empreendimento, a fi m de conseguir visua-
lizar como seu negócio funciona, como eles 
podem diferenciar seus produtos dos demais 
concorrentes, o que o mercado prefere com-
prar, além de outras questões de suma im-
portância para que o desenvolvimento de seu 
negócio seja economicamente viável, social-
mente includente e ambientalmente susten-
tável (SACHS, 2008).

Neste material, encontram-se quadros e ta-
belas que auxiliarão na implantação de práti-
cas sustentáveis no sistema ILPF, além do pró-
prio “quadro” (CANVAS) para criação de seu 
modelo de negócio sustentável.  A frase “Não 
sabendo que era impossível, foi lá e fez” – do 
cineasta francês Jean Maurice Eugène Coc-
teau – representará o resultado da aplicação 
desta ferramenta. 
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10 Lavoura - Pecuária - Floresta

Público-alvo

A construção de processos sustentáveis não implica somente a adoção de 
ações que visem a ganhos econômicos, mas também a melhorias sociais e 
ambientais para as pessoas inseridas no processo. Nessa perspectiva, o de-
senvolvimento de um modelo de negócios sustentável torna-se fundamental 
para produtores rurais, empreendedores, gestores do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além de outros profissionais 
envolvidos na cadeia produtiva.

Ao falar em modelo de negócios para o segmento ILPF, com foco em susten-
tabilidade, o intuito é fornecer informações a quem deseja iniciar um empre-
endimento rural ou a quem pensa em remodelar sua propriedade, a fim de 
buscar novos mercados e novos desafios – seja para utilizar a integração para 
rotação de culturas a fim de produzir cobertura morta de boa qualidade e em 
grande quantidade para beneficiar o sistema de plantio direto da safra se-
guinte; seja para implantar um sistema agrícola sustentável, com a utilização 
da integração entre culturas anuais, capins e árvores, produzindo na mesma 
propriedade grãos, carne ou leite e produtos madeireiros e não madeireiros 
ao longo do ano.

As mudanças nos negócios, aliadas ao forte apelo por produtos de origem 
sustentável, demanda que surgiu com o novo comportamento dos consumi-
dores, impulsionam novas oportunidades, requerendo do produtor rural um 
modelo de gestão com inovação de processos, que agreguem os princípios 
da sustentabilidade. E o Sistema Integrado Lavoura-Pecuária-Floresta é um 
bom exemplo dessa inovação. 

Portanto, se você é produtor rural ou tem interesse em iniciar um negócio no 
segmento ILPF, o planejamento é o primeiro passo para que suas próximas 
ações rendam bons frutos. 
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11Lavoura - Pecuária - Floresta

Mercado

Um dos maiores desafios de hoje é atender a demanda mundial de produção 
de grãos, carne, leite, fibra e energia, portanto a palavra-chave é produtivida-
de, a qual deverá estar sintonizada com o tripé da sustentabilidade, tudo isso 
em virtude do crescimento populacional.

Provocadas pelas mudanças de hábitos dos consumidores, os mercados in-
ternacional e brasileiro de carne, grãos, energia, leite e derivados vem passan-
do mudanças e essas mudanças têm levado ao desenvolvimento de produtos 
que consideram os aspectos qualitativos, a valorização da saúde e, mais re-
centemente, a valorização do aspecto ético na sua comercialização.

Dessa forma, os diferentes tipos de produtos provenientes do sistema ILPF 
têm sido valorizados por aqueles consumidores que apresentam interesse 
por novidades na área alimentar, para consumo de produtos não só in natura, 
mas também semiprontos, saudáveis e certificados.

Recomenda-se hoje um novo modelo de negócio para os produtores do sis-
tema ILPF, com um diferencial competitivo, no intuito de ofertar aos consu-
midores produtos de qualidade e seguros, cultivados por meio de práticas 
sustentáveis, em que os ganhos econômicos, sociais e ambientais, valorizados 
pelos consumidores, caminham juntos, aumentando a renda dos pequenos 
negócios rurais.
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12 Lavoura - Pecuária - Floresta

Responsabilidade 
social

A responsabilidade social deve começar no próprio empreendimento rural, 
na busca contínua pelo bem-estar de seus colaboradores e dependentes, 
proporcionando um trabalho justo, com ferramentas apropriadas e equipa-
mentos de proteção individual obrigatórios, além de ambiente organizado e 
adequado para realização das atividades. 

Entende-se que os ganhos no processo dependem cada vez mais da eficiên-
cia e das motivações de todos os que nele trabalham. O lucro continua sendo 
indispensável para a sobrevivência do produtor rural, porém, junto com esse 
objetivo, é importante que se somem outros de ordem humana, como a sa-
tisfação dos colaboradores e dos clientes, além da proteção e da melhoria do 
ambiente de trabalho.

Todas as mudanças de atitudes por parte do produtor rural, feitas de forma 
planejada e organizada, irão trazer consequências positivas ao seu negócio, 
tais como: ampliação de mercados, retenção de talentos, valorização do pro-
duto e da marca, aumento de novos consumidores e acesso a recursos finan-
ceiros.

Ao conceito de responsabilidade social foi agregada também a preocupação 
ambiental nos negócios, visto que é necessário também ter um comporta-
mento ético e transparente em relação à sua força de trabalho e ao meio 
ambiente. Tal atitude repercute positivamente na sua imagem, refletindo-se 
no crescimento das vendas. 

A responsabilidade socioambiental das propriedades rurais tem como funda-
mento o crescimento sustentável que respeita o meio ambiente, seus colabo-
radores e seus consumidores – “é a forma ética e responsável que a empresa 
adota para desenvolver todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes, tan-
to com a comunidade quanto com seu corpo funcional, ou seja, com todos os 
ambientes da organização, internos ou externos” (BALERINI, 2003).
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13Lavoura - Pecuária - Floresta

A importância do 
selo de certificação

O produtor, ao colocar no mercado seu pro-
duto sustentável com selo de garantia, pode 
obter vantagens em relação ao cultivado de 
forma convencional. O consumidor tende a 
dar preferência a um produto garantido em 
relação à qualidade, saúde e preservação 
ambiental. A emissão do selo ajuda a elimi-
nar a incerteza sobre a origem e a qualidade 
dos produtos, oferecendo aos consumidores 
informações objetivas, que são decisivas no 
momento da compra.

Como exemplo de certifi cação para o sistema 
ILPF, temos a Produção Integrada Agropecu-
ária (PI Brasil):

Esta certifi cação está focada na adequação de 
sistemas produtivos para geração de alimen-
tos e outros produtos agropecuários de alta 
qualidade e seguros, mediante a aplicação de 
recursos naturais e regulação de mecanismos 
para a substituição de insumos poluentes, 
garantindo a sustentabilidade e viabilizando 
a rastreabilidade da produção agropecuária.

Ao certifi car, os produtores rurais têm a chan-
cela ofi cial do Mapa e do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), assegurando que seus produtos estão de 
acordo com práticas sustentáveis de produ-
ção e consequentemente mais saudáveis para 
o consumo, garantindo ainda menor impacto 
ambiental em relação aos produtos conven-
cionais e à valorização da mão de obra rural. É 
importante salientar que a PI Brasil é passível 
de ser adotada por qualquer produtor, inde-
pendentemente do seu porte. A certifi cação 
de pequenos e médios produtores na PI Brasil 
pode ser custeada por entidades parceiras do 
Mapa.

A adesão à PI Brasil é voluntária, porém o pro-
dutor que optar pelo sistema terá de cumprir 
rigorosamente as orientações estabelecidas. 
O produtor pode contatar o Mapa ou o In-
metro para saber como proceder para adotar 
esse sistema de certifi cação, inclusive verifi car 
se o produto que deseja produzir já tem nor-
ma técnica publicada. Se tiver, então o Inme-
tro fornecerá a lis
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14 Lavoura - Pecuária - Floresta

Organização do 
processo produtivo

O planejamento das atividades e a estruturação da organização produtiva e 
dos seus processos, seja grande ou pequena a propriedade rural, represen-
tam a base de todo o processo de gestão. Esse planejamento é decorrente 
de fatores como: capacidade técnica e produtiva para atendimento ao volu-
me da demanda, efetivo de pessoal, novas exigências do mercado, domínio 
de práticas específicas que possam atender as novas demandas, variação de 
mercados, concorrência, conhecimento das exigências específicas quanto à 
certificação, característica e marca do produto.
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15Lavoura - Pecuária - Floresta

Sistema Integrado 
Lavoura-Pecuária-Floresta

O sistema de produção integrado, segundo Carvalho e Xavier (2005, p. 499), 
é uma modalidade de agrofl oresta e se caracteriza por associar componentes 
lenhosos (árvores e arbustos), herbáceos (gramíneas e leguminosas) e ani-
mais herbívoros. Alguns ocorrem de forma natural, em diversos ecossistemas, 
enquanto outros são estabelecidos segundo modelo planejado.

No sistema de produção integrado, um modelo sustentável, não só os ga-
nhos de produtividade são importantes, mas principalmente o meio ambiente 
e seus elementos, entre os quais se destacam o uso efi ciente da água, da 
energia e do solo, bem como os colaboradores que participam do processo 
produtivo.

Entre os ganhos econômicos, sociais e ambientais proporcionados pelo Siste-
ma Integrado, destacam-se:

Econômicos

Sociais

a) Promove a diversifi cação na produção, propor-
cionando retornos fi nanceiros em épocas diferen-
tes.

b) Proporciona conforto térmico para os animais.

c) Aumenta a oferta de proteínas e fi bras diges-
tíveis nas pastagens sombreadas, proporcionando 
um menor custo de produção.

d) Aumenta a produção, a produtividade e a renta-
bilidade do investimento.

a) Promove a geração de mais empregos.

b) Promove a fi xação do homem na terra.

c) Aumenta a qualidade de vida do produtor, prin-
cipalmente do pequeno e médio. 
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16 Lavoura - Pecuária - Floresta

Ambientais

a) Melhora a qualidade da água e a conservação 
do solo.

b) Aumenta a biodiversidade e o equilíbrio do am-
biente.

c) Contribui para o sequestro de carbono da at-
mosfera, minimizando o efeito estufa.

d) Promove melhor aproveitamento e conservação 
dos recursos naturais.

O sistema ILPF tem-se destacado como uma 
das alternativas de renda para os pequenos e 
médios produtores rurais, em razão da cres-
cente demanda mundial por produtos de 
base sustentáveis. 

Optando por um Sistema Integrado ou não, 
é importante destacar que, para vencer no-
vos desafi os, é necessário planejar, calcular os 
riscos, conhecer a concorrência, os fornece-
dores, o mercado, pois, antes de pensar em 
suas estratégias, o produtor deve planejar 
como irá construí-las. Sabemos que o plane-
jamento é um esforço humano, realizado de 
forma conjunta e organizada. Em maior ou 
em menor grau, todos nós planejamos nossas 
atividades.

No Sistema Integrado, é necessária a implan-
tação de uma estratégia na qual a missão, a 
visão e os valores funcionem como um facili-
tador administrativo que conduza à sustenta-
bilidade do empreendimento rural e, ao mes-
mo tempo, comunique à sociedade o que o 
negócio tem a oferecer.

Para começar o seu planejamento, defi na os 
principais pontos estratégicos, tais como mis-
são, visão e valores:

A MISSÃO deve transmitir ao consumidor 
uma mensagem curta, mostrando a razão de 
existência do empreendimento rural, ou seja, 
o “porquê” da importância da empresa para a 
sociedade. A missão deve responder aos se-
guintes questionamentos: 

O que o empreendimento rural faz? 

Por que ele faz? 

A quem se destinam seus produtos e 
serviços?

Por exemplo: Produzir carne, leite, frutos de 
qualidade comprovada, utilizando os princí-
pios da sustentabilidade.

A VISÃO é o sonho de um empreendimen-
to rural. É aquilo que se espera ser num de-
terminado tempo e espaço. Trata-se de um 
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plano, uma ideia mental que descreve o que 
a empresa quer realizar nos próximos anos de 
sua existência. Normalmente, é de longo prazo 
(pelo menos cinco anos). É uma descrição clara 
das intenções estratégicas do empreendimen-
to rural em prazos determinados. Responde as 
seguintes questões:

Onde se deseja chegar?

O que gostaríamos de mudar?

Qual é a nossa motivação principal?

O que nos diferencia dos demais?

Quais são nossas prioridades?

O que se pode oferecer para a constru-
ção de um mundo melhor?

Por exemplo: Ser referência na região Centro-
-Oeste na produção de leite tipo A, dissemi-
nando a cultura da sustentabilidade.

Os VALORES do empreendimento represen-
tam os princípios éticos que norteiam todas 
as suas ações. Normalmente os valores com-
põem-se de regras morais que simbolizam os 
atos de seus fundadores e colaboradores em 
geral. Vale destacar que os valores devem re-
almente fazer parte da cultura do empreendi-
mento, isto é, devem ser percebidos por todos. 
Os valores são o “ar que se respira” no negó-
cio, aquilo que é percebido por um visitante ao 
manter contato com o negócio. 

Exemplos de valores: respeito, senso de justi-
ça, honestidade, lealdade, transparência, satis-
fação do cliente, qualidade, sustentabilidade, 
comprometimento, responsabilidade, integri-
dade, entre outros.
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Entre os fatores a serem levados em conside-
ração no planejamento para implantação do 
sistema ILPF, destacam-se: 

Análise do local onde o sistema vai ser 
implantado.

Identifi cação da vegetação anterior e 
atual do local. 

Topografi a: a topografi a do terreno 
deve ser, de preferência, plana ou leve-
mente ondulada, evitando-se terrenos 
muito acidentados.

Identifi cação das culturas anteriores: 
caso já tenha sido explorado comercial-
mente, é necessário obter o histórico 
do local quanto às espécies cultivadas 
anteriormente, métodos de cultivo utili-
zados e produtividades obtidas.

Solo: realizar análise química e física do 
solo para verifi car sua fertilidade e para 
identifi car se houve uso de produtos 
químicos. 

Clima: obter dados meteorológicos da 
região principalmente das temperaturas 
e da pluviosidade (chuva) de todos os 
meses do ano. Isso contribuirá para a 
escolha das espécies arbóreas, de ani-
mais, e cultivares mais adaptadas ao 
clima local. 

Disponibilidade de água: verifi car os sis-
temas utilizados pelo produtor na cap-

tação da água, sua qualidade e estimar 
a quantidade necessária para irrigação 
das culturas e para o abastecimento 
dos animais. A busca por técnicas para 
reutilização de água torna-se evidente 
quando avaliado o desperdício pelo uso 
inadequado e pelo alto custo da água 
utilizada no setor da agricultura, parti-
cularmente se as culturas que irão fazer 
parte do sistema forem muito exigentes.

Comercialização: realizar levantamento 
de preços e volume de comercialização 
na região. A identifi cação do mercado 
consumidor (possíveis compradores) 
e dos locais de venda contribuirá para 
que sejam escolhidas as espécies de 
animais, arbóreas, e agrícolas que se-
rão introduzidas no sistema. A análise 
do padrão e da frequência exigida pelo 
mercado local também pode contribuir 
para a efi ciência do negócio. 

Armazenamento e transporte: ao serem 
armazenados e/ou transportados, os 
produtos deverão ser higienizados de 
forma apropriada. Devem ser usados 
equipamentos e instalações permiti-
dos na produção. Quanto ao produto 
sustentável a granel, esse deverá ser 
armazenado em áreas separadas, iden-
tifi cadas e deve ser transportado isola-
damente. 

Logística reversa: é importante encon-
trar ações, procedimentos e meios des-
tinados à viabilização da coleta de em-
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balagens e resíduos, visando ao seu reaproveitamento na propriedade, em seu 
ciclo produtivo ou em outras destinações. Por exemplo: o produtor, ao reutilizar a 
sacaria do milho cultivado no sistema para comercialização de outro produto, já 
estaria fazendo logística reversa em sua propriedade. 

Responsabilidade compartilhada: desenvolver medidas que tenham a participa-
ção de todos os envolvidos na cadeia produtiva, com o objetivo de promover o 
aproveitamento de resíduos, reduzir os desperdícios e a poluição, minimizando os 
impactos causados à saúde humana e ao meio ambiente. Estimular a produção, o 
consumo e o mercado de materiais reciclados e recicláveis é um exemplo de res-
ponsabilidade compartilhada.

Com base nisso, conclui-se que é evidente a importância da sustentabilidade, qualidade 
e ecoefi ciência no desempenho econômico e ambiental, bem como no uso racional de 
insumos no sistema ILPF. Dessa forma, é possível minimizar os riscos do negócio e me-
lhorar as relações sociais com as partes envolvidas.

Compreendemos que o sistema ILPF é um sistema sustentável e integrado de práticas de 
cultivo que, ao serem adotadas, suprirão as necessidades de alimento, gerando ganhos 
econômicos, sociais e ambientais. 
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Práticas ecoeficientes na 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Na busca por sustentabilidade no empreendimento rural, os produtores que 
trabalham nesse sistema devem observar quais ações são capazes de tornar 
seus negócios ambientalmente mais efi cientes. Isso signifi ca usar de forma 
inteligente os recursos, reduzindo impactos ambientais no seu processo de 
produção, por meio de práticas de redução e otimização. 

São identifi cadas algumas práticas para promoção da ecoefi ciência no Siste-
ma Integrado, por exemplo: 

a) Utilizar como composto os resíduos gerados no processo produtivo, reu-
tilizando na propriedade, melhorando, assim, os atributos físicos, químicos e 
biológicos do solo devido ao aumento da matéria orgânica.

b) Processar os produtos derivados do sistema na propriedade, a fi m de agre-
gar mais valor e, consequentemente, aumentar a renda. 

c) Treinar os funcionários para executar as tarefas de maneira efi ciente. 

d) Usar água de qualidade de maneira racional, buscando técnicas de reutili-
zação, a fi m de diminuir o desperdício e alcançar a efi ciência sem comprome-
ter os objetivos pretendidos. 

e) Na propriedade, utilizar energia de forma efi ciente, de modo que haja 
diminuição de custos e, consequentemente, melhora no processo produtivo.

f) Usar curva de níveis nas áreas declivosas para a redução dos riscos de 
erosão.

g) Utilizar o controle integrado para diminuir os efeitos negativos das pragas 
e doenças no sistema. 

Adotando essas e outras práticas, resgatamos alguns elementos da sustenta-
bilidade; com isso, aumentamos a ecoefi ciência no sistema ILPF.
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Implantação do Sistema 
Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta

É um sistema de produção que promove a biodiversidade no ambiente de 
pastagens, consorciando plantas e animais na forma de faixas de vegetação, 
obedecendo aos princípios da agrofl oresta e da agroecologia, em que se 
pode produzir madeira, combustível, fi bras e alimentos para o homem e os 
animais, otimizando a produção e a rentabilidade da atividade agropecuária. 
Trata-se de um sistema de produção que pode ser implantado em pequenas, 
médias ou grandes propriedades, mas, em geral, dependendo do tipo de ar-
ranjo, torna-se mais apropriado para o pequeno e médio negócio rural.

Tipo de arranjo:

De acordo com sua complexidade biológica, o modelo de pro-
dução dentro do sistema pode ser classifi cado em: 

a) Arranjo simples: constituído por apenas três espécies (uma 
espécie de forrageira, uma espécie de árvore e uma espécie 
de animal), sendo de baixa complexidade biológica, formando 
somente dois estratos vegetais: um rasteiro e um arbóreo.

b) Arranjo complexo: constituído por mais de três espécies, 
organizadas de forma a obedecer a uma sucessão de cultivos 
e atividades.

a) Arranjo simples: constituído por apenas três espécies (uma 
espécie de forrageira, uma espécie de árvore e uma espécie 
de animal), sendo de baixa complexidade biológica, formando 
somente dois estratos vegetais: um rasteiro e um arbóreo.

b) Arranjo complexo: constituído por mais de três espécies, 
organizadas de forma a obedecer a uma sucessão de cultivos 
e atividades.
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As plantas:

Cada planta deve ter uma função estratégica numa determinada compo-
sição. Para efeito de um arranjo efi ciente e produtivo, prevendo maior in-
teração entre os demais componentes, podemos estabelecer os seguintes 
conceitos:

Plantas iscas ou sinaleiras

Sua principal função pode ser a de atrair e/ou sinalizar a presença e a 
posição de pragas, principalmente das formigas cortadeiras, que irão 
também servir de alimento para suas colônias de fungos, tirando a aten-
ção ou pressão sobre as demais plantas que irão compor as faixas.

Plantas atrativas

São aquelas que têm a função de atrair pequenos animais, que, com 
isso, contribuem para o controle biológico de pragas e doenças. Devem, 
de preferência, possuir crescimento rápido e não ter porte grande ou 
copa muito frondosa para não disputar ou concorrer com as demais 
espécies.

Plantas companheiras 

Durante o seu ciclo de vida, têm a função de se benefi ciar mutuamente 
com outras plantas, sendo, portanto, úteis e necessárias. Podemos citar, 
por exemplo, leguminosas com gramíneas.

Plantas intercalares ou secundárias

São plantas que podem ou não assumir função de companheiras e for-
mam o subdossel do sistema, ou seja, um conjunto de plantas interme-
diárias que fi cam abaixo do estrato superior. Possuem várias funções, 
entre elas: produção de alimentos, adubação verde, proteção do solo e 
eliminação das ervas espontâneas.

Plantas clímax

Compõem o principal grupo de plantas do componente arbóreo que 
formam o dossel ou estrato superior do sistema. Devem possuir porte 
alto, rápido crescimento e copa menos frondosa. 
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Características gerais das plantas

As plantas a serem utilizadas neste sistema 
de produção podem ser nativas ou exóticas, 
e suas escolhas deverão ser cuidadosamente 
analisadas. Seguem as principais característi-
cas e propriedades desejáveis em uma espé-
cie a ser escolhida:

a) Ter boa capacidade de produção de 
biomassa.

b) Ter crescimento rápido.

c) Possuir caráter comercial e multiuso.

d) Ser adaptada ao clima da região.

e) Contemplar os interesses do produtor.

f) Ser de fácil manuseio.

g) Ter boa rusticidade.

h) Ter sido já testada e aprovada em ou-
tros experimentos.

Classifi cação das plantas

Finalidade: toda planta possui uma fi nalidade, 
mesmo que não seja de interesse direto do 
homem. Além das plantas iscas ou sinaleiras, 
atrativas e companheiras, destacam-se ainda 
os seguintes tipos de plantas: alimentícias 
(alimento para o homem e para os animais); 
forrageiras (alimento para os animais); melí-
feras (alimento para as abelhas); medicinais 
(para a fabricação de medicamentos); paisa-
gísticas (de natureza estética); regeneradoras 
do solo (servem como adubo verde e/ou co-
bertura do solo); e energéticas (produção de 
óleo vegetal e biomassa – folhagem ou ma-
deira – para a geração de energia).

Crescimento: quanto à velocidade de cres-
cimento, leva-se em consideração o cresci-
mento anual das plantas, estabelecendo-se o 
seguinte padrão: crescimento lento (até 1 m 
por ano), crescimento moderado (entre 1 m 
e 3 m por ano) e crescimento rápido (mais de 
3 m por ano).

Na Tabela 1, apresenta-se a estimativa de 
crescimento e produção da madeira bruta de 
algumas árvores plantadas em monocultura.
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Espécie 1º ano 
(m)

2º ano
(m)

3º ano
(m)

5º ano
(m)

10º ano
(m) CMA* IMA**

Eucalipto (Eucalyptus 
urophylla) 3 a 10 8 a 15 12 a 18 15 a 25 25 a 30 5 40 a 60

Paricá (Schizolobium ama-
zonicum) 3 a 6 6 a 12 12 a 15 15 a 25 25 a 30 3 30 a 35

Acácia (Acacia mangium 
Willd.) 3 a 4 4 a 6 5 a 10 8 a 13 15 a 25 3 40 a 60

Cedro-australiano (Toona 
ciliata var. australis) 1,5 a 3 3 a 5 4 a 7 7 a 10 15 a 22 3 15 a 20

Mogno-africano (Khaya 
ivorensis A. Chev.) 1,5 a 3 3 a 10 4 a 8 8 a 12 12 a 23 2,2 30 a 50

Eucalipto (Eucalyptus 
citriodora) 2 a 6 3 a 5 5 a 14 7 a 18 15 a 24 2 20

Teca (Tectona grandis) 2 a 4 4 a 6 6 a 8  8 a 10 16 a 20 2 10 a 20

Tabela 1. Estimativa de crescimento e produção da madeira bruta, 
por hectare, de algumas árvores plantadas em monocultura.

Quanto ao porte: deve-se ter noção da velocidade de crescimento, do tamanho da copa, 
e da altura final das plantas.

Estratos de acordo com o porte das plantas: o sistema pode ser composto de três es-
tratos ou andares de vegetação (Figura 1), dependendo de fatores como a finalidade do 
arranjo produtivo e necessidade do produtor, disposição de mão de obra, entre outros, 
porém o ideal é que o arranjo possa explorar o máximo possível o espaço disponível, de 
forma a possibilitar que as plantas possam ter acesso à luz solar na maior parte do dia. São 
eles: a) estrato inferior – constituído pelas plantas de porte rasteiro, engloba todos os tipos 
de plantas herbáceas e aquelas com raízes tuberosas que atingem até 1,5 m de altura; b) 
estrato intermediário – enquadram-se nesta categoria plantas herbáceas ou lenhosas que 
atingem até 2,5 m de altura, e plantas de porte arbustivo com até 5 m; c) estrato superior 
– composto por árvores de porte arbóreo, com altura superior a 5 m de altura, conforme 
Tabela 2.

* CMA: Crescimento Médio Anual
** IMA: Incremento Médio Anual
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ESTRATO INFERIOR 
(arbustivo com até 2,5 m)

ESTRATO INTERMEDIÁRIO 
(arbustivo com até 5,0 m)

ESTRATO SUPERIOR 
(arbóreo acima de 5 m)

Abacaxi Pupunha/Açaí Acácias

Abóbora Café Amoreira

Açafrão Cratília Bambu

Amendoim Flor-do-mel Cedro-australiano ou brasileiro

Arroz Girassol Eucalipto

Babosa Guandu-comum Goiabeira

Batata Leucena Guanandi

Batata-doce Mamona Guatambu

Crotalárias Pinhão-manso Ipê-amarelo ou roxo

Feijão Urucum Mogno-africano

Feijão-de-porco Pimenta-rosa Nim indiano

Guandu-anão Figo Jequitibá-rosa

Gergelim Bananeira Angico

Mandioca Pinus

Nabo forrageiro Teca

Puerária Palmeira-imperial

Soja perene Pequi

Tabela 2. Relação de plantas nativas e exóticas que podem ser utiliza-
das no Sistema Integrado de acordo com a altura e respectivo estrato.

A

B

C

A - Estrado Superior - Arbóreo
B - Estrado Intermediário - Arbustivo
C - Estrato Inferior - Rasteiro

Figura 1. Estratos vegetais de acordo com o porte das plantas.
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Faixas e fileiras

No Sistema Integrado, entre os arranjos uti-
lizados, as faixas e/ou fileiras são os mais 
recomendados para o desenvolvimento do 
sistema.

As faixas de plantas que compõem o arranjo 
podem ser implantadas de forma que fiquem 
em paralelo, podendo também ficar em for-
mato de retângulo ou quadrado, ou ainda cir-
cundando os piquetes ou os pastos. Essa de-
cisão dependerá do tamanho da propriedade 
ou da área disponível.

• Largura das faixas - deverá ser calculada 
de acordo com os seguintes fatores: tipo 
de exploração, altura das plantas clímax 
ou estrato superior, condições locais do 
terreno e da posição das faixas em rela-
ção ao sol. Recomendam-se faixas com 
larguras que vão de 3 m a 8 m.

• Sentido e orientação das faixas - no 
sistema ILPF, as faixas são plantadas no 
sentido leste-oeste, mas, dependendo da 
finalidade do arranjo planejado, podem 
ser implantadas no sentido norte-sul. 
Em terrenos com declividade acima de 
5%, principalmente em solos arenosos, 
deve-se dar preferência a plantios feitos 
no sentido das curvas de nível para evitar 
processos erosivos, mas o fator decisivo 
é a composição das faixas, em que se 
deseja ou não a insolação dentro delas. 
Outros fatores que também influenciam 
na decisão do sentido das faixas são: o 

espaçamento entre as fileiras; o porte 
das copas das árvores e a tecnologia a 
ser utilizada no sistema.

• Espaçamento entre as faixas - é proje-
tado de acordo com os seguintes fatores: 
altura das plantas clímax, sentido da faixa 
em relação ao trajeto do sol e topografia 
do terreno. Também deve ser levado em 
conta o tipo de manejo que será adotado 
com as plantas e os animais, em detri-
mento do tamanho da pastagem.

Com relação às fileiras, para efeito de plane-
jamento e composição das faixas, conside-
ram-se, em um primeiro momento, as fileiras 
das plantas de porte arbóreo, para depois, em 
função dessas, realizar o planejamento das 
demais plantas que vão compor o arranjo.

• Classificação das fileiras - a) fileiras du-
plas – as árvores são plantadas forman-
do duas fileiras em paralelo, distanciadas 
conforme o porte e o manejo previstos 
para elas); b) fileiras triplas – também em 
paralelo, plantam-se três fileiras de ár-
vores, distanciadas conforme o porte e 
o manejo, podendo conter mais de uma 
espécie (no caso do eucalipto, quando 
se deseja produzir madeira para serraria, 
somente a fileira do centro é que será 
apropriada para esse fim, uma vez que 
o tronco das fileiras externas fica retor-
cido, o que compromete sua qualidade); 
c) fileiras com mais de três linhas – faixas 
com quatro ou mais fileiras são também 
viáveis e podem conter uma ou mais es-
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pécies de árvores ou arbustos, devendo-se observar o porte e manejo para não 
haver prejuízos pela competição da luz.

• Espaçamento das plantas dentro das fi leiras - o principal fator que determina o 
espaçamento entre as fi leiras é o tamanho da copa das árvores, seguido do objetivo, 
do tipo e do manejo do arranjo. O adensamento das plantas dentro das fi leiras é 
um fator a ser levado em consideração e pode contribuir para a produtividade do 
arranjo, assim como para os desbastes de raleio, que proporcionam retornos mais 
precoces.

Para fi ns de melhor visualizar, o esquema de arranjos simples é apresentado a seguir.

10 m

3 m3 m
1 m

1 m

Exemplo: 2 (E- 3 m x 1 m) 10 m 

em que:
2 = número de fi leiras;
E = eucalipto;
3 m x 1 m = espaçamento entre as plantas;
10 m = espaçamento entre as faixas.
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Os animais

Assim como na natureza, um ambiente artificial equilibrado só é possível 
quando plantas e animais convivem em harmonia. Quando se pensa na uti-
lização de animais que podem participar desses arranjos, os bovinos são os 
mais lembrados por serem eles a espécie mais comumente explorada. No 
entanto, em se tratando de algumas situações, a utilização de outros ani-
mais deve também ser levada em consideração, ainda que seja em alguma 
fase do sistema.

O princípio que norteia a escolha de determinado animal para fazer parte 
do arranjo é o da interação desses animais com as plantas e entre eles 
mesmos. Por exemplo, as galinhas-d’anglola, emas e avestruzes, além de 
gerarem fonte de renda ao produtor, são também ótimas predadoras de 
insetos, pragas e animais peçonhentos que oferecem perigo aos outros ani-
mais e ao homem. 

Em relação ao manejo, não é permitida a entrada dos animais de grande 
porte  logo no início da implantação das faixas. Pequenos animais podem 
fazer parte do sistema e assumir importantes funções em sua construção, 
além de proporcionar uma renda adicional ao produtor.

Na Tabela 3, apresenta-se a relação de alguns animais classificados de acor-
do com seu porte, os quais podem participar da composição dos arranjos.

Pequenos Médios Grandes

Galinha e frango Ovinos e caprinos Bovino de leite

Galinha d’Angola Suínos Bovino de corte

Peru Ema Equinos

Coelho Cateto Bubalinos

Aves exóticas Capivara

Abelhas

Tabela 3. Relação de animais que podem ser utilizados no Sistema ILPF.

Outros animais, como besouros, minhocas, pássaros e morcegos, embo-
ra não façam parte diretamente da produção, podem ser lembrados e in-
corporados como importantes agentes de equilíbrio no ecossistema a ser 
construído e ou melhorado.
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Produção de forragem animal e ma-
deira

Neste tipo de arranjo, projetam-se as fai-
xas com fileiras de árvores no meio ou 
em volta da pastagem, acompanhando 
as cercas, formando um sistema simples, 
como capim-braquiária e eucalipto.

Produção de grãos, forragem animal 
e madeira

Produzem-se grãos, como arroz, soja ou 
feijão, podendo ser antes do plantio das 
árvores ou juntamente com o plantio.

Produção de forragem animal, biodie-
sel e madeira

É um arranjo formado por capim, fileiras 
de árvores produtoras de madeira no es-
trato superior e arbustos que produzem 
óleo para a fabricação de biodiesel no 
estrato intermediário.

Produção de forragem animal, mel e 
madeira

Além da produção de forragem animal e 
da produção de madeira, pode-se tam-
bém projetar espécies produtoras de 
néctar para as abelhas. No caso da es-

pécie arbórea Acacia mangium, além da 
produção de madeira, ela própria pode-
rá ser a fornecedora de alimento para as 
abelhas, uma vez que exsuda uma resina 
melífera durante o ano todo.

Produção de forragem animal, horta-
liças e madeira

A produção de hortaliças poderá tam-
bém ser prevista dentro das faixas, des-
de que essas sejam colocadas no senti-
do norte-sul, permitindo a penetração 
da luz solar dentro das faixas.  Algumas 
árvores se prestam mais a esse sistema, 
como o eucalipto, pelo fato de a copa 
não ser frondosa e se encontrar no terço 
superior da árvore, permitindo boa pas-
sagem da luz. Além disso, tem efeito re-
pelente ou pode confundir a maioria das 
pragas por possuir um forte cheiro, evi-
tando que muitas delas sejam atraídas e 
venham a atacar as culturas hortícolas

Classificação quanto ao tipo de exploração

O sistema ILPF comporta vários tipos de arranjos produtivos, indo dos mais simples aos mais 
complexos, podendo integrar várias atividades ao longo do tempo. As principais delas são 
descritas a seguir.
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Principais características e vantagens 
do Sistema Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta.

O sistema ILPF, cujo nome envolve o termo “biodiversidade” e o incorpora como importante 
princípio na construção de sistemas sustentáveis de produção, oferece vantagens ao produtor 
e pode ainda ter as características descritas a seguir.

Maior biodiversidade

Este sistema prevê arranjos com um núme-
ro maior de opções para espécies vegetais e 
animais, pois aumenta a diversidade biológi-
ca no local e proporciona maiores benefícios 
econômicos, sociais e ambientais.

Banco de proteína

Na produção pecuária, o que mais pesa no 
custo de produção é a alimentação dos ani-
mais, principalmente no período da seca, 
quando o produtor é obrigado a comprar ra-
ção proteica. Essa situação pode ser minimi-
zada ou até mesmo eliminada quando se tem 
um banco de proteína dentro da propriedade, 
o que pode ser feito por meio do plantio de 
leguminosas dentro das faixas em meio às ár-
vores.

Pastejo rotativo

Quando adotado o pastejo rotativo, vários 
benefícios podem ser sentidos pelo produtor, 
como a queda gradual da infestação por pa-

rasitas e consequentes diminuições de práti-
cas alternativas para o seu controle. Tal fato 
ocorre devido ao manejo dos animais, no qual 
se quebra o seu ciclo de vida, ou então pela 
presença de plantas repelentes, quando lá co-
locadas, como é o caso do plantio de árvores 
de nim em meio às demais espécies.

Cocho móvel

Outro ganho que pode ocorrer no sistema 
relaciona-se à expressiva quantidade de nu-
trientes contidos nas fezes e urina dos ani-
mais, que são mais bem distribuídos e depo-
sitados sobre as raízes das árvores por meio 
do deslocamento do cocho móvel dentro das 
faixas.  Além dos nutrientes, tem-se também 
a disseminação de micro-organismos benéfi-
cos ao solo e às plantas. O depósito de fezes 
em meio às árvores pode também atrair be-
souros, os quais podem fazer sua incorpora-
ção no solo. Com isso, ocorrerá aumento da 
matéria orgânica, diminuindo a perda do ni-
trogênio, além de colaborar para o controle 
biológico das moscas-do-chifre.
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Roteiro e procedimentos para elaborar 
o modelo de negócios do Sistema 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

A fase do planejamento é a parte mais importante na implantação deste sistema, e será a prin-
cipal responsável pelo seu fracasso ou sucesso. Para auxiliar no planejamento do produtor rural, 
propomos o modelo de negócios sustentável CANVAS.

Desenvolvendo um modelo de negócios sustentável

O modelo de negócios sustentável CANVAS é um método que visa dar suporte na criação e na 
operacionalização do negócio. Por meio deste modelo é possível, a partir de uma única folha, 
visualizar a forma pela qual se cria, como se entrega e como se captura valor econômico, social 
e ambiental no sistema ILPF. Quando você preenche o CANVAS, tudo aquilo que estava obscuro 
e duvidoso fi cará nítido. As informações vão surgindo à medida que as lacunas vão sendo pre-
enchidas até que o modelo se torna completo e consistente (NORTEGUBISIAN, 2015). 

A fi m de melhor ilustrar o desenvolvimento desse modelo de negócios sustentável, iremos 
mostrar como começar seu desenvolvimento de acordo com os passos descritos a seguir.

MODELO DE NEGÓCIOS
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Problemas

Soluções

Propostas de Valor

Ambiental

Econômico
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Atividades ChaveParcerias Chave

Estrutura de Custos

Relacionamentos

Elaborado por: Data: VersãoElaborado para:
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Passo 1:
Primeiramente é importante defi nir a(s) cultura(s) agrícola(s) a ser(em) 
cultivada(s), que será(serão) trabalhada(s) no modelo de negócios sus-
tentável CANVAS (ex.: produção de pastagem, bovinocultura de leite 
e madeira).

Passo 2:
Após a defi nição do passo 1, é importante pensar no seu diferencial 
perante os concorrentes. O produtor deverá responder as seguintes 
perguntas: Quais são os fatores/requisitos que meu cliente leva em 
consideração para decidir de quem irá comprar? Qual é a qualidade do 
produto? Qual é o preço? Com que frequência ocorre a entrega? Qual 
é o volume? Qual é o diferencial do produto? Essas variáveis são muito 
importantes, pois, além de defi nirem o posicionamento do produtor 
no mercado, vão ajudá-lo a defi nir melhor seu cliente-alvo. 

Observação: como estamos falando de um modelo de negócios sus-
tentável, é necessário oferecer ao mercado algo além de um produto 
rentável e de boa qualidade. Esse produto deve apresentar característi-
cas que evidenciem a responsabilidade social e ambiental do produtor, 
o que agrega valor ao produto e ao segmento que o consome. Para 
tanto, precisa ser benéfi co para o meio ambiente, gerar ganhos econô-
micos e também oferecer ganhos sociais aos envolvidos no processo. É 
necessário pensar nesta questão: como produtor rural, posso agregar 
valores ambientais e sociais ao meu produto? (ex.: produção de milho, 
pastagem e bovinocultura de corte sem o uso de agrotóxico).

Dúvida: Por que a produção integrada pode ser considerada um mo-
delo de negócios sustentável? O produtor deve lembrar que, para o 
produto ser considerado sustentável, é preciso gerar valor nas três áreas 
e, com base no exemplo anterior, tem-se: a) econômica: venda da carne, 
grãos e alimento indireto para o gado; b) ambiental: o não uso do agro-
tóxico ou outros produtos químicos irá diminuir os impactos negativos 
sobre solo, água e ar, ou seja, o produto possui valor por ser ambiental-
mente sustentável; c) social: por não estarem manipulando agrotóxicos 
e por aprenderem novas técnicas de manejo sustentável, a família do 
produtor e seus funcionários terão uma qualidade de vida melhor, seu 
cliente não consumirá produtos tóxicos e o produto carrega o valor de 
ser socialmente includente. Dessa forma, esse Sistema Integrado aten-
de aos requisitos básicos de geração de valor nas três áreas; portanto, é 
considerada um modelo de negócios sustentável.
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Passo 3:
Este é o momento de defi nir seu cliente! Na defi nição desse bloco, 
é importante levar em consideração três aspectos de sua produção: 
qual é o volume que consigo produzir? Com que frequência consigo 
produzir esse volume? E, por fi m, mas não menos importante: eu con-
sigo produzir esse volume nessa frequência sempre no mesmo padrão 
de qualidade? Após responder a essas três perguntas, que não são 
simples de serem respondidas, fi cará mais claro em qual segmento 
de clientes você, produtor, poderá focar. Para isso, é importante que a 
propriedade receba sempre assistência técnica especializada.

Aqui neste passo, o produtor rural poderá gerar um produto, um ser-
viço ou um resultado para um segmento de cliente. Um ponto impor-
tante a ser colocado é que o próprio produtor rural pode ser um be-
nefi ciado do sistema de produção ILPF. Por exemplo: a pastagem para 
alimentação do gado. 

Nem todos os modelos de ILPF deverão necessariamente gerar ganhos 
diretos, e sim indiretos (ex.: recuperação de área degradada com uso de 
ILPF – braquiária associada ao milho no plantio e, na pós-colheita do 
milho, introdução  de uma bovinocultura de corte). 

MODELO DE NEGÓCIOS
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Passo 4:
Defi nição dos canais – o canal se refere aos dois aspectos básicos 
da entrega da Proposta de Valor (produto) ao Segmento de Clientes 
(mercado). Primeiramente é importante saber onde o cliente comprará 
o seu produto (ex.: leilões, feiras, supermercados, etc.). Outro aspecto 
importante é a maneira pela qual o cliente terá ciência da existência do 
seu negócio, isto é: como o cliente saberá que eu, produtor de carne 
e eucalipto no Sistema Integrado, tenho esse produto? Por exemplo: 
participação em leilões, feiras livres, divulgação em e-commerce, par-
ticipação em eventos do segmento rural, etc.

Caro produtor, não se esqueça dos benefícios indiretos 
(valores sociais e ambientais)!

Passo 5:
Defi nição das formas de Relacionamento com o Cliente. Nessa parte 
do modelo de negócios sustentável, o produtor vai pensar em dois 
aspectos importantes: a) a forma de relacionamento que será usada 
para adquirir novos clientes (ex.: amostras do produto para aumentar 
a percepção da sua qualidade); b) a forma de relacionamento que 
será usada para manter os clientes existentes (ex.: entrega facilitada 
para compras acima de um determinado valor, descontos nas próxi-
mas compras de produtos em sua propriedade, entre outras).
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Passo 6:
Fonte de receitas – fi nalmente chegou a hora de saber como o di-
nheiro entra no seu bolso, produtor. Aqui você pode defi nir diversas 
formas de recebimento. Lembre-se de que as formas de receber 
pelo seu produto poderão ajudar a inovar seu modelo de negócios. 
Um exemplo disso é o produtor que vende carne orgânica por meio 
de uma assinatura mensal, como se fosse uma mensalidade. Outra 
observação é que você também poderá pensar nos ganhos sociais e 
ambientais do seu produto. O que eu ganho além das receitas pro-
venientes da venda dos meus produtos? Por exemplo: com a venda 
de produtos sem agrotóxico, o meio ambiente sai ganhando (prin-
cipalmente as reservas de água da sua propriedade, que não fi cam 
contaminadas com os resíduos) e também sua família e os colabora-
dores, que não fi carão contaminados com os componentes químicos 
nocivos à saúde.

DICA: O uso da ILPF representa uma grande oportunidade de negócios. Há mercado 
potencial, e em crescimento, para grãos, carne, leite e, especialmente, madeira. A grande 
demanda por energia e, consequentemente, a crescente necessidade de plantio de euca-
lipto para transformação em carvão colocam a madeira das fl orestas de eucalipto como 
um produto de venda certa.

Resumo: no passo 4, foram defi nidos os canais de comercialização do nosso produto, fa-
zendo com que o Segmento de Clientes que escolhemos passe a receber nossa Proposta 
de Valor (produto). Outros Segmentos de Clientes também podem ser benefi ciados, uma 
vez que nosso modelo de negócios sustentável agrega valor ambiental e social (ex.: maior 
qualidade de vida como Proposta de Valor Social pela não utilização de agrotóxicos). No 
passo 5, foram defi nidas as formas de Relacionamento com o Cliente, a fi m de conquistar 
novos clientes e manter os atuais. Por fi m, no passo 6, foi defi nida a maneira como o 
dinheiro entra na empresa.
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Até esse ponto do nosso CANVAS, já defi nimos a parte na qual já foram estabelecidos os se-
guintes aspectos: o mercado, o produto, o marketing e os recebimentos. Na segunda parte, 
será defi nido o funcionamento interno de nosso empreendimento.

Passo 7:
Principais recursos – em se tratando do sistema de ILPF, você deve 
pensar em quais são os recursos necessários para que seu negócio, 
de fato, funcione. Por exemplo: para produzir feijão, eucalipto e ga-
linhas, vou precisar de uma área para o plantio de sementes, adubo, 
ração, pessoas para plantar e fazer o manejo dos cultivos, pessoas 
ou máquinas para colheita, entre outros. Aqui também é importan-
te levar em consideração quais recursos você utilizará para realizar 
seu negócio, considerando-se os valores econômicos, ambientais e 
sociais. Lembre-se de que os principais recursos também devem ser 
pensados para atender todos os blocos do modelo de negócios já 
desenhados até o presente momento.

Passo 8:
Principais atividades – quais são as atividades de produção e entre-
ga que você precisa executar? Nesse bloco do modelo de negócios 
sustentável, você, produtor, deverá pensar em quais são as atividades 
que precisa realizar para garantir a operacionalização da sua empre-
sa. Lembre-se de que você deverá executar as atividades que geram 
valores econômicos, sociais e ambientais. Tudo isso para que seu 
modelo de negócios seja sustentável. Um exemplo disso é a incor-
poração de práticas e manejo sustentáveis que irão envolver todo o 
processo desde a implantação do Sistema Integrado até a colheita: 
escolher sementes; animais, fazer plantio; planejar como será feito o 
controle de pragas e doenças; colheita; comercialização e pós-venda.

DICA: Com a ILPF estabelecida, o produtor reduz riscos e dribla difi culdades que possam 
surgir, como as climáticas ou de mercado. Não podendo esquecer a melhoria na oferta de 
trabalho no campo, devido à redução da sazonalidade no uso da mão de obra. A alternân-
cia das atividades lavoura, pecuária e fl oresta também é positiva, pois elas exigem mão de 
obra mais especializada, o que pode reverter em ganho ao trabalhador, que, devidamente 
capacitado, terá uma remuneração melhor.
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Passo 9:
Principais parcerias – os parceiros podem ser classifi cados em três 
tipos básicos do ponto de vista de um modelo de negócios: 1) 
aqueles que podem contribuir com recursos-chave (ex.: associação 
que tem um resfriador de leite com maior volume, o qual pode ser 
utilizado por vários associados); 2) aqueles que podem contribuir nas 
atividades-chave (ex.: empresa de transporte que vai fazer a entrega 
do seu produto no supermercado); 3) aqueles que podem ajudar a 
minimizar os custos (ex.: compra de insumos para propriedade de 
forma coletiva, unindo-se a outros produtores, a fi m de aumentar o 
poder de barganha junto aos fornecedores; familiares que trabalha-
rão nos cuidados da lavoura e que não gerarão custos operacionais). 
Lembre-se de que os parceiros são aqueles que podem contribuir 
estrategicamente para o seu negócio em todos os aspectos (econô-
micos, sociais e ambientais).

Passo 10:
Estrutura de custos – nesse bloco, você, produtor, listará os principais 
custos do seu negócio. Aqui devem ser incluídos tanto os custos da 
operação (ex.: custos dos animais, das mudas e sementes) quanto os 
custos de investimento (ex.: equipamentos, maquinários, etc.). Lem-
bre-se de que os seus dois principais custos serão os de produção/
operação do negócio e os de aquisição de clientes, mais conhecido 
como custo de venda! Por exemplo: em um sistema ILPF, além dos 
custos de cultivo (pessoas, custos de colheita, entre outros), também 
precisamos estimar os custos de divulgação e marketing (divulgação 
na mídia).

Na ILPF, a receita que a lavoura e a pecuária proporcionam poderá cobrir os custos de im-
plantação da fl oresta. Esta é conhecida como poupança verde, pois a receita da madeira 
também é um benefício econômico. 

DICA: 

Uma prática muito interessante proporcionada pelo sistema de ILPF é o uso de um cro-
nograma físico e fi nanceiro, o qual mostrará, durante um determinado período de tempo, 
quais serão os gastos e os ganhos. A partir dessa técnica, é possível distribuir os custos 
de produção de cada produto e estimar o lucro de cada um. Em um sistema ILPF, o ganho 
individual contribui para o ganho total, fazendo assim uma técnica de produção com 
risco minimizado.
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DICA: Para melhor quantifi car e qualifi car os custos, poderá ser consultado o anexo desta 
publicação, que contém os parâmetros técnicos para 2 ha de mogno-africano ou de euca-
lipto, bem como a planilha valorada para a cerca elétrica para 2 ha de pastagem.
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Se você conseguiu completar esses dez passos, você está de parabéns! 
Pois acaba de desenhar seu primeiro modelo de negócios sustentável, 
ou seja, a alma do seu projeto poderá ser visualizada em apenas uma 
página, o que torna muito mais fácil testá-lo e mudá-lo caso seja ne-
cessário!
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Todo modelo de negócios, sustentável ou não, precisa necessariamente gerar ganhos fi nancei-
ros para o seu empreendedor. No seu caso, produtor, além de ganhos fi nanceiros, o seu modelo 
de negócios sustentável vai gerar ganhos sociais e ambientais. 

 A gestão fi nanceira do seu modelo de negócios sustentável tem um papel muito im-
portante no sucesso do seu empreendimento. Para que se conscientize, aos poucos, de sua 
importância, iremos listar algumas dicas para aumentar seu sucesso como produtor rural:

Plano e viabilidade
 financeira

40 Lavoura - Pecuária - Floresta

 A gestão fi nanceira do seu modelo de negócios sustentável tem um papel muito im-
portante no sucesso do seu empreendimento. Para que se conscientize, aos poucos, de sua 
importância, iremos listar algumas dicas para aumentar seu sucesso como produtor rural:

Dica 1: 
Realize seu fl uxo de caixas. Te-
nha um caderno no qual você 
anotará todas as despesas re-
alizadas no dia. Com esse pro-
cedimento, ao fi nal do mês 
será possível calcular o custo 
do seu negócio e também 
conhecer os elementos que 
mais consumiram recursos 
fi nanceiros. Chamamos essa 
prática de fl uxo de caixa.

Observação: 
Adote para as receitas 
o mesmo procedimento 
que você adotou para 
as despesas. Assim você 
também saberá quanto 
ganhou no mês.
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Dica 2: 
Ao longo dos meses, faça uma comparação de tudo 
que ganhou e gastou com o mês anterior, a fi m de 
procurar saber o porquê dessas diferenças. Tenha 
sempre em mente que, em razão das sazonalidades 
de produção e da variação dos preços de venda e 
dos insumos, os seus custos e receitas podem so-
frer acréscimos, e é sempre importante levar isso 
em consideração e se preparar para tempos difíceis 
(“vacas magras”).

Dica 3: 
Para obter fi nanciamento do seu sistema ILPF, é 
sempre importante procurar um técnico especia-
lizado, pois ele pode orientá-lo na elaboração de 
uma proposta de fi nanciamento para produção. 

Esse tipo de fi nanciamento pode ser usado tanto 
para investimentos (compra de trator, matrizes, etc.) 
quanto para custeio da produção (compra de insu-
mos, etc.).

Observação: 
lembre-se de que, apesar de os bancos darem 
um prazo para você iniciar o pagamento (carên-
cia), você deve garantir que suas receitas sejam 
maiores que suas despesas. 

(+) R$ 100,00
(-) R$ 50,00
Lucro R$ 50,00
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Dica 4: 
Analise com frequência sua capacidade produtiva. 
Você vai precisar manter uma boa produtividade 
para garantir que o dinheiro obtido na venda dos 
produtos vai ser sufi ciente para cobrir as despesas. 
Para evitar problemas futuros, acompanhe diaria-
mente seu Sistema Integrado.

Dica 5: 
Se você já faz o controle de suas despesas e receitas, 
o próximo passo é conseguir enxergar o que acon-
tecerá com suas despesas e receitas futuras. Quanto 
irei receber nos próximos seis meses? Quais são as 
despesas que preciso realizar na minha produção 
nos próximos seis meses? O produtor que é capaz 
de enxergar um horizonte de gastos e ganhos para 
o próximo semestre estará mais preparado para li-
dar com problemas de sustentabilidade fi nanceira 
do seu negócio.

Dica 6: 
Procure sempre o Sebrae para obter apoio nas 
questões fi nanceiras, tanto de negócio quanto de 
produção. Eles dispõem de materiais e consultores 
que podem lhe ajudar a melhorar o desempenho 
do seu negócio rural. Mas lembre-se de que a for-
malização do produtor rural, por meio de CNPJ, 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Inscrição 
Estadual Rural ou Registro Geral da Pesca, é fun-
damental para um atendimento mais aprofundado.
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Anexos
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 Parâmetros técnicos para 2 ha de mogno-africano (Khaya ivorensis)
Área (ha) 2
Modalidade 3[MA-6x4m]18m
Comprimento do terreno (m) 200
Largura do terreno (m) 100
Largura da faixa de árvores 12
Largura da entre faixas 18
Quantidade de fileiras 3
Quantidade de faixas 3,33
Espaçamento entre fileiras 6
Espaçamento entre plantas 4
Quantidade de plantas/fileira 50
Quantidade de Plantas/faixa 150
Quantidade de plantas 500
Índice de sobrevivência 0,9
Quantidade de árvores p/ serrar 450

 Planilha de custo de produção mogno-africano
Modalidade 3[MA-6x4m]18m = 500

Área (ha) 2
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Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

1) Insumos para o mogno     
Mudas de Mogno un 500 6 3.000
Calcário (1 kg/cova) kg 500 0,3 150
Superfosfato simples [0,3 
g/cova] kg 150 1,2 180

Gesso agrícola (1 kg/plan-
ta) kg 500 0,5 250

Adubo 20-05-25  (4 kg/
planta) kg 200 2 400

Ácido bórico (5 g/planta) kg 2,5 5 12,5
Sulfato de zinco (10 g/
planta) kg 2,5 2,5 6,25

Sementes de estilozantes 
Campo Grande kg 1,8 20 36

Formicida isca kg 2 15 30
Herbicida L 6 20 120
Cupinicida kg 2 30 60
Subtotal (1)    4.244,75

Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

2) Insumos para pastagem     
Adubo  04-14-08+ Zn kg 500 1,2 600
Calcário (3 t/ha) t 6 200 1.200
Sementes de Crotalaria 
juncea (30 kg/ha) kg 30 20 600

Subtotal (2)    2.400
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Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

3) Outros
Cerca elétrica (10 km, 2 
fios) kit 1 2.294 2.294

Subtotal (3)    2.294

Total (1) + (2) + (3)    8.938,75

Parâmetros técnicos para 2 ha de eucalipto
Área (ha) 2
Modalidade: 3[E-3X2m]14m
Comprimento do terreno (m) 200
Largura do terreno (m) 100
Quantidade de fileiras 3
Largura das fileiras 3
Largura entre faixas 14
Largura de faixas 6
Quantidade de faixas 5
Espaçamento entre plantas 2
Quantidade de plantas/fileira 100
Quantidade plantas 1.500
Índice de sobrevivência 0,85
Quantidade de árvores sobreviventes 1.275
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 Planilha de custo de produção de eucalipto
Modalidade: 3[E-3x2m]14m =
Quantidade de mudas 1500
Área (ha) 2

Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

1) Insumos para o eucalipto     
Mudas de eucalipto un 1.500 0,6 900
Calcário (1 kg/cova) Kg 1.500 0,3 450
Gesso agrícola (1 kg/plan-
ta) Kg 1.500 0,5 750

Superfostato simples (100 
g/cova) Kg 300 1,2 360

Adubo 20-05-25  (0,2 kg/
planta) Kg 600 2 1.200

Ácido bórico (20 g/planta) Kg 30 5 150
Sulfato de zinco (15 g/
planta) Kg 23 2,5 56,25

Sementes de estilozantes 
Campo Grande Kg 1,8 20 36

Formicida isca Kg 4 10 40
Herbicida L 6 20 120
Cupinicida kg 2 30 60
Subtotal (1)    4.122,25
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Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

2) Insumos para pastagem     
Adubo  04-14-08 + Zn (0,4  
t/ha) t 0,8 1.200 960

Calcário (2 t/ha) t 4 200 800
Sementes de Crotalaria 
juncea (20 kg/ha) kg 32 20 640

Subtotal (2)    2.400

Item Unidade Quanti-
dade

Valor 
unitário

Valor 
total

3) Outros     
Cerca elétrica (10 km, 2 
fios) kit 1 2294 2.294

Subtotal (3)    2.294

Total (1) + (2) + (3)    8.816,25

Cerca elétrica para 2 ha de pastagem  (até 10 km)

Discriminação Quantidade de 
peças Preço unitário Valor total

Painel solar 1 1.000 1.000
Aparelho elétrico 
p/ 10 km 1 320 320

Isolador tipo W de 
20 m/20 m 40 2 80

Para-raios 1 130 130
Castanha 14 2 28
Arame-rolo 1 520 520
Hastes para fio 
terra 6 36 216

 Total 2.294
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Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.sebraego.com.br

Centro Sebrae de Sustentabilidade
www.sustentabilidade.sebrae.com.br

0800 570 0800 / www.sebraego.com.br

Lavoura  Pecuária  Floresta- -

Integração

Criando modelo de negócios sustentáveis :Criando modelo de negócios sustentáveis :
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