Anexo 7 - Critérios de Pontuação dos Planos de Produção e Comercialização nas Práticas da Economia Solidária
Projeto de Empreendimento Econômico e Solidário da Agricultura Familiar
IDENTIFICAÇÃO:
NOTA
DIRETRIZES/CRITÉRIOS

TIPO

Não atende

Atende minimamente

Atende satisfatoriamente

Atende substancialmente

0

50%

75%

100%

1. GERAIS
O projeto não apresenta articulação e
clareza.

1.1 Articulação e clareza entre objetivos, metodologia e resultados esperados

1.2 Relação da natureza do projeto com a atividade fim da organização produtiva

Classificatório

Classificatório

Encadeamento lógico entre os
diferentes níveis de resultado e seus
indicadores (intermediários e
finalísticos).

O projeto não possui nenhuma relação O projeto atua no mesmo setor (por
com a atividade fim da organização
exemplo pecuária), mas não
produtiva.
diretamente na atividade fim da
organização produtiva.

ANTERIOR + Metas e indicadores
quantificáveis e alcançaveis de acordo
com os padrões estabelecidos pelo
projeto.

ANTERIOR + Metodologia de trabalho
substancialmente adequada à natureza
da proposta.

A atividade do projeto coincide com a A atividade do projeto coincide com a
atividade fim da organização produtiva. atividade fim da organização produtiva,
que já possui experiência em projetos
similares ao proposto.

2. SOCIAIS E AMBIENTAIS
Classificatório

2.2 Percentual de jovens participantes da proposta (entre 15 e 29 anos)

Classificatório

Projetos básicos e executivos adequados aos procedimentos socioambientais e às
políticas de salvaguardas do RN Sustentável

Classificatório

menor que 25%

de 25% a 35%

3.2 Alianças e estratégias de comercialização (comércio justo e solidário)

-

0,0

5

0,0

5

0,0

menor que 25%

de 25% a 35%

de 36% a 50%

maior que 50%

5

0,0

10

0,0

Os projetos atendem parcialmente as
Os projetos atendem substancialmente
diretrizes socioambientais e necessitam as diretrizes socioambientais do RN
de pequenos ajustes para atendê-las
Sustentável.
plenamente.

O projeto não apresenta articulação
com a rede de economia solidária.

A associação (i) está inserida na rede
de economia solidaria e (ii) ou efetua
trocas comerciais (compras ou vendas)
com outra entidades da rede ou atua em
dois 2 elos integrados da cadeia
produtiva (produção primária +
beneficiamento)

Classificatório

Classificatório

A associação (i) está inserida na rede
de economia solidaria e (ii) ou efetua
trocas comerciais com mais de uma
entidades da rede ou atua em dois 2
elos integrados da cadeia produtiva
(produção primária + beneficiamento
beneficiamento) e efetua trocas
comerciais com outra entidade da rede.

O projeto não apresenta estratégias
Há identificação de consumidores
consistentes em termos de alianças
potenciais, das características do
produtivas e canais de comercialização. produto final, bem como dos
concorrentes no mercado

ANTERIOR + Conhecimento de
ANTERIOR + Formas contratuais e
quantidades e preços de
práticas de comércio justo e solidário
comercialização, canais de escoamento pré-estabelecidas.

O projeto não apresenta uma análise
consistente de viabilidade econômicofinanceira.

Quantidades e valores de produção de
acordo com a descrição realizada (são
factíveis e coerentes com a proposta).

ANTERIOR + Detalhamento dos
custos dos investimentos, mão de obra
e insumos necessários para atingir o
nível de produção projetado.

ANTERIOR + Estratégia de aplicação
de finanças solidárias pré-estabelecida.

4.2 Rendimento do trabalho para as famílias participantes

Classificatório

O rendimento por unidade de trabalho
(pessoa.mes) do trabalho da familia é
inferior a um salário mínimo .

O rendimento por unidade de trabalho
(pessoa.mes) do trabalho da familia é
superior a um salário mínimo .

O rendimento por unidade de trabalho
(pessoa.mes) do trabalho da familia é
superior a um salário mínimo e meio.

O rendimento por unidade de trabalho
(pessoa.mes) do trabalho da familia é
superior a dois salários mínimos.

5. VIABILIDADE TÉCNICA
5.1 Disponibilidade de insumos (água, energia, matérias-primas, etc.)

Classificatório

5.2 Necessidades de apoio técnico corretamente identificadas

Classificatório

Classificatório

As quantidades necessárias de insumos ANTERIOR + A disponibilidade e o
estão identificadas e há indicações
acesso aos insumos estão claramente
acerca da disponibilidade e do acesso assegurados / comprovados.
aos mesmos.

O projeto não identifica suas
necessidades de apoio técnico.

As áreas de apoio necessárias estão
identificadas.

ANTERIOR + As entidades de apoio
estão identificadas.

O projeto não apresenta um comitê de
gestão claramente definido.

O projeto apresenta um comitê de
gestão, mas as funções e
responsabilidades não são claramente
definidas.

O projeto apresenta um comitê de
gestão claramente definido, com
funções e responsabilidades
devidamente descritas.

0,0

0,0

10

0,0

-

0,0

10

0,0

10

0,0

30
O projeto não identifica a
As quantidades necessárias de insumos
disponibilidade e o acesso aos insumos estão identificadas, mas não está clara
necessários para sua execução.
a disponibilidade e o acesso aos
mesmos.

-

10

20

Classificatório

0,0
0,0

Os projetos não foram apresentados ou Os projetos atendem parcialmente as
não atendem as diretrizes
diretrizes socioambientais, mas
socioambientais do RN Sustentável.
necessitam de ajustes substanciais para
atendê-las plenamente.

A associação está inserida na rede de
economia solidaria, mas não efetua
trocas comerciais com outras entidades
da rede.

-

5

20

4.1 Análise de viabilidade econômico-financeira (incluindo finanças sollidárias)

-

0,0

10

0,0

ANTERIOR + A forma de apoio e o
tempo de duração estão identificados.

10

0,0

ANTERIOR + A forma de
remuneração dos membros do comitê
gestor está definida.

10

0,0

TOTAL GERAL
COMENTÁRIOS GERAIS/ADICIONAIS:

10

maior que 50%

4. ECONÔMICOS E FINANCEIROS

5.3 Gestão da atividade (capacidade de reinvestimento/sustentabilidade)

PONTUAÇÃO
FINAL

de 36% a 50%

3. ALIANÇAS E PARCERIAS

3.1 Articulação da proposta com a rede de economia solidária

NOTA

20

2.1 Percentual de mulheres participantes da proposta

2.3

PONTOS
(MÁX.)

100

-

0,0

