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O que é o CIAAT?
O CIAAT – Centro de Informação e Assessoria Técnica - é uma organiza-

ção social que tem como objetivo fomentar iniciativas de geração de trabalho 

e renda. Atua como agência de desenvolvimento para a economia popular.

Seguindo uma metodologia própria – DESENVOLVIMENTO DE CO-

MUNIDADES SUSTENTÁVEIS, o CIAAT elabora projetos sociais para 

a geração de renda de forma coletiva, assessorando empreendimentos so-

lidários tanto no campo, quanto na cidade.

Para cumprir seus objetivos, o CIAAT traçou as seguintes estratégias:

   trabalhar a eficiência nos processos de produção;

  melhorar a eficiência da gestão dos negócios solidários e 

populares;

   incentivar a diversificação de produtos;

   fortalecer as organizações sociais.

Mas, para alcançar isso tudo, o CIAAT sabe que o principal a ser feito é 

trazer novas ideias, trabalhar com a construção de uma nova mentalidade 

de produção e até uma nova mentalidade de vida na comunidade.
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Teorias que inspiram o trabalho do CIAAT
a) A Sustentabilidade com base no capital social

De tudo o que acontece no mundo, o ser humano está no meio e no centro 

dos processos, responsável pelas coisas boas e também pelas ruins. Por isso, 

para que haja desenvolvimento, o CIAAT investe primeiro nas pessoas, que 

formam o capital social, o principal responsável pelas transformações e 

evoluções de tudo na nossa vida.



Teorias que inspiram o trabalho do CIAAT
b) Gestão de territórios 

Uma vez que uma pessoa faz a coisa certa, ela serve de exemplo para os 

amigos e para os vizinhos, propagando suas experiências bem-sucedidas, 

num processo de irradiação da comunidade para o município, do município 

para a micro-região e assim por diante. Ou seja, a comunidade é núcleo, 

onde as coisas começam a acontecer.



Princípios que norteia m o trabalho do CIAAT
a) Criação de ambiência

O ambiente social é um ambiente onde se movimentam as crenças que 

culminam nas culturas de produção, na vida econômica e nas relações com 

o ambiente natural.

b) A Comunidade Rural

 A Comunidade Rural se constitui em ambiente social, 

econômico e ecológico; o conceito de ambiente é trabalha-

do como um todo. O produtor rural deve ter a consciência 

que as atitudes dele causam impacto em 

tudo: na comunidade, na região e no 

meio ambiente.



Princípios que norteia m o trabalho do CIAAT
c) Preparação de Terreno

Para que as transformações de fato aconteçam, o CIAAT prepara o terreno, 

ou seja, trabalha com a criação de ambientes receptivos à inovação tecnoló-

gica, procurando renovar mentalidades através da metodologia “ação-refle-

xão-ação”. 



Trocando em miúdos os princípios do CIAAT
- Comunidade s Sustentáveis - 

1 – Organização Social

Associativismo e Cooperativismo – reunir as forças, agregar talentos, atrair in-

vestimentos e compartilhar alegrias. Para que esta filosofia seja implementada, o 

CIAAT trabalha com a metodologia GQA – Gestão de Qualidade na Associação.  

2 – Gestão na Propriedade Rural 

Colocar tudo na ponta do lápis e administrar a propriedade rural com sabedoria 

para que o dinheiro possa render mais. Estes ensinamentos são oferecidos pelo 

CIAAT dentro do projeto Balde Cheio, a exemplo daTecnologia GQC do SENAR.

3 – Planejamento

O planejamento é aplicado na perspectiva da propriedade, individualmente, e da 

comunidade como um todo. São estabelecidas metas com horizontes de curto, 

médio e longo prazo para sonhos e desejos.



Trocando em miúdos os princípios do CIAAT
- Comunidade s Sustentáveis - 

5 – Inovação Tecnológica

A inovação tecnológica é estimulada como prática continuada e permanente, 

criando-se o conceito de desenvolvimento em espiral, isto é, um influenciando o 

outro a adotar novas técnicas de produção.

6 – Acompanhamento e manutenção

O mais importante disso tudo é garantir que o produtor rural adote estes ensi-

namentos como práticas cotidianas e assuma um novo comportamento diante 

de sua propriedade e da comunidade. Para isso, o CIAAT acompanha perma-

nentemente a implementação das tecnologias, monitorando e assessorando to-

dos os processos.

4 – Fomento ao Empreendedorismo

Para que os produtores possam melhor vender seu “peixe”, ou melhor, sua 

produção, o CIAAT fornece cursos que abordam conceitos de mercado, gestão 

de negócios, economia de escala, comercialização, etc.



Aplicação da tecnologia 
do Balde Cheio

 pelo CIAAT
Para colocar em prática seus princípios, o CIAAT, através da metodologia DE-

SENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, está, de fato, trans-

formando a realidade de muita gente e de muitas comunidades. No campo, 

dentro desta metodologia, o CIAAT já está aplicando a tecnologia chamada 

BALDE CHEIO, que presta assessoria técnica para melhorar na eficiência da 

produção de leite e tornar a propriedade rural viável.

Os trabalhos começam com a seleção dos grupos de produtores que apre-

sentam potencial para se tornarem ambientes propícios para a demonstração 

e aplicação das técnicas do BALDE CHEIO. As comunidades, associações ou 

sindicatos interessados, devem procurar o CIAAT e se inscrever para partici-

par da seleção. 

CIAAT - Rua São João, 558 – Centro

Governador Valadares. Minas Gerais, Brasil

Telefone: (33) 3272-4593.

e-mails: ciaatprojetos@gmail.com; admciaat@gmail.com



Passos para 
implantação da 

tecnologia Balde Cheio



b) Seleção dos produtores

São selecionados os produtores que apresentam melhor potencial para o início 

dos trabalhos com o BALDE CHEIO. Após a seleção, são feitos mutirões para fazer 

as cercas elétricas e iniciar o aprendizado básico. Dentro de 60 dias são escolhidas 

as Unidades Demonstrativas para cada comunidade.

c) Acompanhamento e manutenção 

Durante todo o percurso do projeto é realizado o trabalho de manutenção para 

a  qualidade na aplicação da tecnologia Balde Cheio e para o desenvolvimento co-

munitário. A comunidade é atendida por um técnico que é supervisionado por um 

especialista na teconologia.

a) Contratação da  equipe técnica do projeto.

O Ciaat, via Incubadora de Cooperativas Populares Rio Doce, contrata e treina 

uma equipe que vai repassar aos produtores rurais técnicas de participação popu-

lar, empreendedorismo popular e educação cooperativista.



e) Instalação do escritório da associação

A comunidade, através de sua associação, ganha um escritório todo equipado, 

onde ficam as pastas do técnico da comunidade, os documentos de supervisão das 

tecnologias, e as pastas de cada produtor envolvido com os processos de produ-

ção, além da contabilidade das atividades econômicas e sociais da associação.

d) Conscientização social e política   

Nos ambientes onde o CIAAT atua, estimulam-se os debates, a reflexão, a inte-

gração social, a solidariedade e a politização do cidadão. A preservação do ambien-

te natural é tema de debate constante.

g) Facilidade de crédito

Em parceria com o Banco do Brasil, o CIAAT facilita o crédito para os produtores 

incluidos nos seus projetos.

f) Monitoramento dos projetos   

O CIAAT, através da Central de Projetos, realiza o monitoramento de todo o proje-

to, verificando cumprimento de metas e alcance de resultados. Este método garan-

te a correta aplicação dos recursos e o sucesso para os produtores.

 A Central de Projetos está sendo 
capacitada para produzir artigos 

científicos sobre os trabalhos realizados



Diferenciais e resultados  da tecnologia Balde Cheio
aplicada p elo CIAAT

1 – Agregação Social
Com o CIAAT, o BALDE CHEIO vai além das questões produtivas e eco-

nômicas. Todas as atividades objetivam aproximar pessoas, resgatar 

a confiança e o espírito solidário, e incentivam a vida em comunidade.    

2 – Baixa evasão dos trabalhos
A forma de implementação do BALDE CHEIO é aprovada pelos produ-

tores rurais. Prova disso é que, praticamente, não tem ocorrido nenhu-

ma desistência do projeto.

3 – Autonomia do produtor
Criação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário para que a comuni-

dade aprenda a resolver seus próprios problemas. 

4 – Credibilidade ao setor rural
Abertura e acesso ao crédito rural e elevação da auto-estima do 

produtor e da comunidade.

5 – Resultados rápidos e seguros
A aplicação correta da metodologia Balde Cheio acelera os 

resultados econômicos, ou seja, aumento na renda média 

das propriedades. 



Diferenciais e resultados  da tecnologia Balde Cheio
aplicada p elo CIAAT

6 – Abertura para projetos ambientais
O gado de leite da propriedade é concentrado em 10 % do espaço utiliza-

do anteriormente. Assim, o restante da área pode ser trabalhada para a 

recuperação das terras degradadas, das nascentes e rios.

7 – Otimização de resultados - 1
Aplicação de diversos cursos conhecidos, aproveitando-se o ambiente em 

desenvolvimento : curso de vaqueiro, de cerca elétrica, de inseminação 

artificial, de higiene na ordenha, etc.

8 – Otimização de resultados – 2
Aplicação de tecnologias complementares, com possibilidade de integra-

ção da pecuária de leite :fruticultura, horticultura e sistemas florestais.

9 – Ambiente favorável – 1
Ambiente sensibilizado, mobilizado e organizado para capacitação profis-

sional do pequeno empresário rural e do trabalhador.  

10 – Ambiente favorável - 2
Ambiente receptivo à inovação tecnológica e à diversifi-

cação de produção, com possibilidades de implantação 

de novos projetos. 
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