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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O 

objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação 

contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as 

ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o 

monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho 

deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira 

não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.  

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve 

preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, 

os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. 

Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as 

tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas 

impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por 

e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho. 

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das 

obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas 

“Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.  

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o 

beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento 

das condições constantes no contrato.  

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do 

presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser 

contatada para quaisquer esclarecimentos. 

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente 

responsável pela operação, para o seguinte endereço: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Área de Meio Ambiente - AMA 

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM 

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo 

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917 

A/C de (preencher com o nome do gerente responsável) 
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO  

Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os 

eventuais problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a 

execução, no período, das metas estabelecidas no Plano de Monitoramento do Quadro 

Lógico.  O “Grau Percentual de Execução Física” deve ser preenchido na planilha “Grau 

Percentual de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau 

percentual de execução física deverá ser estimado pelo beneficiário utilizado critérios e 

metodologia de cálculo adequados ao projeto. 

 

COMPONENTE 1 - CONSOLIDAÇÃO DO ORIGENS BRASIL® 

 

Atividade 1.1 - Consolidação da governança 

 

- Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte: Foi realizada, no dia 16 de março em 

Santarém, a reunião de formação do Comitê Territorial do Origens Brasil® do território Calha 

Norte. Foi feito um encontro para discutir o papel das diversas instâncias de governança do 

Origens Brasil® e então instituir o Comitê Territorial, o qual tem a função de supervisionar e 

monitorar a implementação da iniciativa nos territórios. Dessa forma, o Comitê Territorial foi 

composto por representantes de entidades indígenas e quilombolas capazes de perceber as 

peculiaridades do território como um todo e os anseios das populações tradicionais, e de 

transmitir as sugestões de melhoria para o administrador da iniciativa. 

 

- Reunião do conselho Gestor do Origens Brasil®: Foi realizado em São Paulo, a VI Reunião 

do Conselho Gestor do Origens Brasil®, no dia 12 de setembro (Fotos 01 e 02). Todos os 

membros estavam presentes: Tasso de Azevedo, André Vilas Boas, Cristiane Moraes, Isabel 

Garcia Drigo e Maurício Voivodic, além da participação de alguns convidados. A pauta desta 

reunião abrangeu a atualização da iniciativa do último ano, através de um boletim entregue para 

os conselheiros e alguns temas de reflexão e de tomada de decisão, tais como, a operação o 

sistema, modelo de expansão do Origens Brasil® para outros territórios, e atualização sobre o 

andamento do trabalho de implementação dos Indicadores de impacto em campo. Foi 

apresentado o relatório anual do Origens Brasil®, que pode ser visto com mais detalhes no 

componente 4 - Produção de materiais de divulgação e promoção. 

 

- Reunião do Comitê de Empresas do Origens Brasil®: Foi realizada no dia 14 de setembro 

de 2017 em São Paulo, a IV Reunião do Conselho Gestor do Origens Brasil®. O Comitê é 

formado pelas empresas que são membro do Origens Brasil®. Os membros que estavam 
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presentes: Atina, Bossapack, Pão de Açúcar, Firmenich, Mercur e Wickbold, além da 

participação de alguns convidados: Laura de Santis Prada (IMAFLORA) , Carlos Marinelli 

(NSC), Ana Paula e Ludmila (BNDES/Fundo Amazônia) e Lívia Froes (LUSH). Os objetivos da 

reunião foram atualizar os membros do comitê sobre o Origens Brasil® e apresentar e discutir os 

primeiros resultados do sistema de monitoramento de impacto do Origens Brasil®. 

 

- Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte do Origens Brasil®: Foi realizada no dia 29 

de setembro de 2017 em Alter do Chão /PA, a II Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte 

do Origens Brasil®. Estiveram presentes os membros das instituições AIKATUK, CGPH, APIM, 

ECAM, IMAZON, ARQMO e IMAFLORA, além de diversos convidados. Os objetivos da reunião 

foram atualizar os membros do comitê sobre o Origens Brasil® e apresentar e discutir temas 

relevantes para a implementação do Origens Brasil® no território da Calha Norte. 

 

 

Outras atividades relacionadas: 

 

-Participação do lançamento do vídeo e do livro Xingu, história dos produtos da floresta: 

Foi realizado no dia 8 de junho, em Brasília, o lançamento do vídeo e do livro Xingu, histórias 

dos produtos da floresta. O evento faz parte do Projeto Sociobiodiversidade no Xingu e fala 

sobre o Origens Brasil®, além de estar com uma lojinha com produtos com o selo (Fotos 03 e 

04 e 05). 

 

- Participação da Oficina de mapeamento de organizações e índices de capacidade de 

governança e desenvolvimento econômico em UCs na Amazônia Legal: Realizada pelo 

IPAM em parceria com o ICMBio entre os dias 1 e 2 de junho em Brasília, a oficina contou com  

a participação de diversas instituições que tem atuação na Amazônia. O objetivo da oficina era 

a apresentação da Plataforma do SOMUC, como instrumento de Monitoramento e 

Planejamento de UCs (Unidade de Conservação) na Amazônia Legal, além do mapeamento 

das redes de governança. Em grupo foram foi discutido e coletado as reflexões com 

recomendações para os próximos passos da metodologia “bola de neve” que está sendo 

utilizada. Foi discutido também os indicadores, a capacidade de governança e o potencial de 

desenvolvimento econômico, onde pudemos colaborar muito com a experiência do Origens 

Brasil®.  

 

- Participação do Encontro Anual dos Parceiros do Programa de Meio Ambiente da USAID 

Brasil: Entre os dias 23 a 25 de maio, o IMAFLORA foi convidado a participar do Encontro 

anual de parceiros do Programa de Meio Ambiente da USAID, em Brasília. Pelo fato de o 
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IMAFLORA compartilhar um componente do projeto da ECAM de “Novas tecnologias e 

comunidades”, financiado pela USAID, o IMAFLORA foi convidado a apresentar o Origens 

Brasil® com foco na tecnologia utilizada na plataforma e uso do ODK, coletor de dados para o 

cadastros dos produtores e para os indicadores de impacto. A Natura também participa desse 

mesmo componente e também participou apresentando o seu projeto. Foi um evento muito 

produtivo e mais uma vez ficou claro que o desenho do Origens Brasil®, utilizando a tecnologia a 

favor das comunidades é uma iniciativa inovadora e que tem muito potencial para contribuir com 

os desafios das cadeias produtivas, no tocante à comercialização e gestão. 

 

Apresentação do Origens Brasil® no encontro de parceiros da USAID – 24/06/17 - Brasília 

 

- Participação do Encontro de Culturas: Fomos convidados a participar do Encontro de 

Culturas Tradicionais da Chapada do Veadeiros, que é realizado anualmente pela Casa 

Cavaleiro de Jorge em São Jorge – GO (http://www.encontrodeculturas.com.br/2017/). 

A participação foi na roda de conversa sobre "Economia Criativa Solidária: Uma estratégia para 

o território", com o intuito de apresentar o Origens Brasil® como exemplo da comercialização 

como como alternativa de geração de renda para as comunidades quilombolas da Chapada dos 

Veadeiros e para as instituições que atuam na região. 

Participou da roda de conversa Décio Coutinho, consultor do Sebrae e um representante 

Quilombola de outra região para contar as experiências das cadeias de produtivas e 

comercialização de produtos produzidos por comunidades tradicionais. 

Estavam presentes também no evento, representantes do Instituto Kabu e lideranças Kayapós,  

compartilhando sua experiência bem sucedida com a cadeia do artesanato e comercializando 

seus produtos. 

 

 

Atividade 1.2 - Estruturação do ambiente de gestão interna 

http://www.encontrodeculturas.com.br/2017/
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- Mapeamento de todos os processos interno para funcionamento do Origens Brasil®. 

- Inicio da criação de procedimentos internos para operação e gestão do Origens Brasil®: 

Durante os meses de maio a julho foi mapeado quais são os processos necessários para a 

operação do Origens Brasil®. A partir desse mapeamento foi gerado um fluxo de processo. Esse 

fluxo foi dividido em três principais públicos de atuação, que são: Empresas, Instituição de 

apoio/organizações locais e o administrador. Para cada público foi mapeado qual é o momento 

de entrada no Origens Brasil® até a sua operação contínua. A partir do fluxo de processo foram 

identificados quais são os procedimentos necessários para cada etapa. Até o momento temos 7 

procedimentos internos que estão em fase de revisão. Outra melhoria identificada e que já está 

em fase inicial é a gestão organizacional dos arquivos e documentos na rede interna. Essa 

organização tem o objetivo de padronizar todos os documentos e pastas relacionadas ao 

Origens Brasil®, além de facilitar e agrupar os documentos de acordo com o tema específico. 

 

Atividade 1.4 - Elaboração de regras de formação de utilização do Fundo de Sustentação 

Financeira 

 

- Estruturação das regras e constituição jurídica do Fundo Origens Brasil®: Visando a 

sustentação financeira e ampliação dos impactos da iniciativa, iniciou-se a discussão em Agosto 

de 2017 da estruturação do Fundo do Origens Brasil®. Inicialmente a estratégia era 

contratarmos uma empresa de consultoria para apoio nesta elaboração, porém a recomendação 

do Conselho da iniciativa é de internalizar este processo dado o conhecimento institucional 

nesta temática e do plano de negócios do Origens Brasil®.  O trabalho de benchmarkin e análise 

das estratégias, ainda estão em andamento. 

 

 

Atividade 1.5 - Customização de novos coletores de dados e aperfeiçoamento da 

plataforma tecnológica 

 

- Revisão da plataforma do Origens Brasil® para incorporar melhorias. 

- Desenvolvimento do layout e da visualização dos resultados do dashboard: Foi 

finalizada com a empresa Ecostage a primeira versão do gestor Origens Brasil®, contemplando 

um painel (dashboard) com visualização consolidada sobre os produtores, volumes de produtos 

e recursos financeiros gerados na comercialização dentro da iniciativa. Essa primeira versão 

contemplou também a migração de dados da antiga plataforma da empresa americana 

SourceMap para servidores administrados pelo próprio IMAFLORA. Foram feitos ajustes no 

aplicativo coletor de dados (Coletores de dados ODK Collect – Open Data Kit) para facilitar a 

operação pelos usuários das organizações locais e instituições de apoio participantes do 
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Origens Brasil® e também o desenvolvimento de interface de entrada de dados no próprio 

sistema. Agora os usuários têm a opção de inserir os dados dos cadastros via ODK ou via 

plataforma online. Foi enviado o convite para acesso à plataforma para as  empresas parceiras 

e também as instituições de apoio para que estas passem a operar a plataforma e avaliem o 

conteúdo e forma de uso da mesma. Está prevista a coleta de sugestões e comentários dos 

usuários no próximo ciclo de aperfeiçoamento da tecnologia. A correção de erros e melhorias de 

alto impacto na operação já identificadas será realizada em seguida afim de facilitar a interação 

do usuário e eliminar retrabalhos. Em termos de tecnologia atualmente contamos com servidor 

de aplicação baseado em Ruby on Rails, um framework de desenvolvimento voltado para 

sistemas web e banco de dados MySQL, ambos hospedados em nuvem. O IMAFLORA, 

enquanto administrador do sistema possui os direitos de uso e também o código fonte da 

aplicação, de forma que preserva autonomia nas decisões de desenvolvimento e evolução do 

software para os próximos anos.  

 

- Criação do ODK para coleta dos indicadores de impacto: Este ano iniciou-se a coleta em 

campo via ODK dos dados dos indicadores de impacto do Origens Brasil®. A tecnologia facilitou 

e reduziu o tempo da aplicação em campo. Foi criada a primeira versão do questionário dos 

indicadores, e os dados podem ser visualizados on-line, através da função aggregate, que é 

uma ferramenta do ODK para visualizar os dados que foram enviados. O Aggregate permite a 

visualização dos dados, porém, não temos o tratamento de dados necessário para analisar os 

resultados, a exportação dos dados é feita através de uma planilha em Excel. Na próxima fase 

de aperfeiçoamento e melhoria da coleta dos indicadores será feita uma integração do ODK 

(indicadores) com a plataforma do Origens Brasil®, que foi desenvolvida pela empresa 

Ecostage. 

 

Atividade 1.6 - Implementação do Sistema de Monitoramento  

 

- Elaboração do protocolo de coleta dos indicadores de impacto: O protocolo de coleta dos 

indicadores de impactos do Origens Brasil® foi implementado entre os meses de maio e 

setembro de 2017. A atividade foi liderada pelo consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC) com 

participação do núcleo executivo do Origens Brasil® no IMAFLORA (Patrícia Gomes, Luis 

Guedes, Helga Yamaki e Mariana Finotti), do Comitê Gestor e do Comitê Territorial do Origens 

Brasil® no Xingu. Foram as instituições do Comitê Territorial (Instituto Socioambiental – ISA e 

Associação Floresta Protegida – AFP), que apoiam o Origens Brasil® no Xingu e que colocaram 

este protocolo em prática. Definido o protocolo para o primeiro conjunto de indicadores de 

impacto e validado o desenho experimental para coleta de dados, torna-se necessário 

sistematizar essas informações em um documento textual que possa servir como manual 

operacional para o monitoramento de impactos do Origens Brasil® e ser utilizada no treinamento 
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de técnicos de instituições de apoio e organizações locais para aplicação dos indicadores nos 

novos territórios de diversidade socioambiental que incorporarem o Origens Brasil®. 

 

- Desenvolvimento das perguntas e formato do ODK para coleta automatizada dos 

indicadores: Foi finalizado o desenvolvimento do questionário de perguntas indicadoras, 

implementado testado e via ODK para coleta de dados em campo dos indicadores de impacto 

do Origens Brasil®. A atividade foi realizada junto com a equipe de TI do próprio IMAFLORA 

durante o mês de abril de 2017 tendo o envolvimento do consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC) 

e dos técnicos do IMAFLORA: Mariana Finotti (equipe Origens Brasil®) e Robson Vieira (equipe 

de TI do IMAFLORA). No total, 51 questões foram implementadas no sistema ODK, as quais 

representam 10 dos 21 indicadores de impacto do Origens Brasil®. O sistema ODK torna a 

aplicação dos questionários de indicadores mais prática e rápida, facilita a sistematização em 

um banco de dados, visualização e edição do mesmo. Além disso, automaticamente gera 

gráficos simples para exploração dos resultados obtidos, que neste momento vem ajudando a 

visualização distorções e resultados gerais obtidos. O sistema ODK para coleta de indicadores 

de campo já foi utilizado no Território de Diversidade Socioambiental do Xingu e durante a 

última reunião do Comitê de Empresas e do Comitê Territorial da Calha Norte. Recentemente, 

determinou-se que os demais 11 indicadores de impactos do Origens Brasil® também será 

estruturado em plataforma ODK. O mesmo será desenvolvido e respondido pelas instituições de 

apoio durante o PAR 2. 

 

- Coleta de dados dos indicadores de impacto do Origens Brasil® no Xingu: Teve início a 

coleta de dados dos indicadores de impacto do Origens Brasil® no Território de Diversidade 

Socioambiental do Xingu. As atividades foram desenvolvidas pelas instituições de apoio, 

Instituto Socioambiental (ISA) e Associação Floresta Protegidas (AFP), entre os meses de julho 

e setembro de 2017. Para realização das entrevistas cada instituição teve o envolvimento de 2 

técnicos (em média) por região. Juntas, ISA e AFP totalizaram um número próximo de 250 

pessoas entrevistadas, pertencentes a 122 núcleos familiares de 33 localidades, entre aldeias e 

comunidades. No baixo Xingu, o ISA entrevistou um total de 54 núcleos familiares de 18 

comunidades, no total da Resex Riozinho do Anfrísio, Resex do Rio Iriri e Resex do Rio Xingu. 

No médio Xingu, a AFP entrevistou 46 núcleos familiares de 8 aldeias da Terra Indígena 

Kayapó. No alto Xingu, o ISA entrevistou 22 núcleos familiares de um total de 15 aldeias entre a 

Terra Indígena do Xingu e Terra Indígena Wawi. Os resultados dos 10 indicadores aplicados 

foram recolhidos pelo sistema ODK e sistematizados em banco de dados. Alguns resultados 

parciais já foram apresentados durante a reunião do Comitê de Empresas e do Comitê 

Territorial da Calha Norte. A partir da estruturação do banco de dados da plataforma digital do 

Origens Brasil® (PAR 2) esses resultados serão analisados e posteriormente disponibilizados 

em um dashboard. 
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- Desenvolvimento do painel de visualização (dashboard) dos indicadores na Plataforma:  

Foi iniciado o trabalho para desenvolvimento do painel de resultados dos indicadores de 

impactos (dashboard) que permitirá a visualização dos dados consolidados pelas organizações 

parceiras e envolvidos no Origens Brasil®. As atividades foram realizadas pelo consultor Carlos 

Marinelli (Grupo NSC) durante os meses de agosto e setembro de 2017. Nesta primeira etapa 

foram analisadas as possibilidades e desenhados as saídas gráficas para cada indicador de 

campo e para as combinações dos mesmos entre si ou com outras informações que são obtidas 

no ato da aplicação do questionário de indicadores, como a classe etária a qual pertence o 

entrevistado, por exemplo. Até o momento foram desenhados cerca de 100 gráficos que se 

dividem entre 13 modelos diferentes. Com os modelos e gráficos dos indicadores de impacto 

avaliados em campo já desenhados, no PAR 2 deverão ser definidos os gráficos e modelos 

para os indicadores de impactos das instituições de apoio e organizações locais e selecionados 

o subconjunto de gráficos que irá compor a primeira versão do dashboard dos indicadores de 

impacto do Origens Brasil®.        

 

 

- Desenvolvimento do sistema automatizado de análise de dados dos indicadores de 

impacto do Origens Brasil®: Foi iniciado, o desenvolvimento do sistema automatizado de 

análise de resultados dos indicadores de impactos do Origens Brasil®. As atividades foram 

realizadas pelo consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC) durante os meses de junho e agosto de 

2017. Para o primeiro ano de dados, o desenho geral de análises considera que os 21 

indicadores receberão tratamento estatístico por meio de teste qui-quadrado, pois tratam-se de 

indicadores aferidos qualitativamente e, que portanto, darão origem a tabelas de contingência. 

Este teste permitirá avaliar em que medida os resultados de um mesmo indicador variam (ou 

não) ao serem considerados respondentes de comunidades ou aldeias de um mesmo perfil de 

produção, por exemplo, baixa, media ou alta produção. Conjuntos de indicadores aferidos 

qualitativamente, que apresentem o mesmo número de intervalos e espaços quantitativos entre 

suas opções de resposta serão analisados por meio do índice de conflito potencial. Este teste 

permitirá avaliar o consenso entre as respostas, por meio da tendência central, dispersão e 

forma do gráfico de resultados. Parte dessas análises depende de definições sobre as saídas 

gráficas de resultados dos indicadores. Como essas saídas só serão implementadas durante o 

PAR 2, o mesmo acontecerá com a presente atividade.    

 

Outras atividades relacionadas: 

-Participação do Workshop de Avaliação de impacto: Foi realizado em São Paulo, do 

Workshop de Avaliação de Negócio de Impacto, que o ICE organizou. O publico era de 
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professores, incubadoras, pesquisadores e participantes do Programa de incubação e 

aceleração de negócios de impacto (que o IMAFLORA está participando) oriundos de 17 

estados do país. O Workshop foi desenhado com uma pequena parte conceitual de avaliação 

de impacto, que foi ministrada pelo Daniel Brandão da Move Social, e para dinamizar o 

encontro, tiveram a participação de 2 representantes de negócios de impacto trazendo seus 

cases para uma dinâmica e reflexão. 

 

 

COMPONENTE 2 - EXPANSÃO DO ORIGENS BRASIL® PARA NOVAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Atividade 2.1 - Elaboração de diagnósticos para expansão para dois novos territórios 

 

- Diagnóstico do novo território Origens Brasil®: O adiantamento dessa atividade, se deve à 

melhor compreensão do processo de chegada do Origens Brasil® em um novo território, no caso 

o Rio Negro. Foi percebido que o gargalo se dá principalmente na etapa de cadastramento dos 

produtores em campo, que demora em torno de 1 ano para ser realizada . Desta forma, optou-

se por antecipar a realização do diagnostico detalhado do Rio Negro, bem como os 

treinamentos no território para que a aterrissagem possa ser possível no ano 2018. Para 

realização do diagnostico foram realizadas reuniões presenciais e bilateriais com as instituições 

de apoio técnico envolvidas com cadeias de valor para o levantamento de informações, sendo: 

WCS (dia 09/03/17), IPÊ (09/03/17) FVA (09/03/17, 27/07/17), IDESAM (10/03/17, 27/07/17), 

ISA (05/05/17, 28/07/17), além de uma serie de conversas prévias por Skype. Os principais 

assuntos discutidos nestas reuniões foram a apresentação Origens Brasil® com mais detalhes, 

o levantamento e validação de informações sobre os produtos, a governança, a atuação da 

instituição no território (área protegida) e capacidade financeira para implementação da 

iniciativa, e validação do interesse das instituições em participar da iniciativa. Além das reuniões 

bilateriais, foi realizado um encontro de sensibilização e validação de informações, conforme 

descrito abaixo. Por fim foi realizada ainda uma apresentação do Origens Brasil® no Encontro 

dos Mosaicos de Áreas Protegidas da Região Norte, no dia 10/03/17 em Manaus, para que as 

instituições que compõe o Mosaico do Baixo Rio Negro (WCS, IPÊ, FVA, IDESAM, ISA, FAS) e 

outras, tivessem um primeiro contato com a iniciativa. O relatório que consolida os resultados 

finais obtidos, está atualmente em fase de produção. (Fotos 06 e 07) 

 

- Diagnóstico de ampliação para territórios de menor dimensão: Um diagnóstico expedito 

executado em 2016 pelo IMAFLORA revelou que são poucos os grandes territórios de 

diversidade socioambiental nos diversos biomas brasileiros que atendem às condições para 
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aterrissagem do Origens Brasil®. Por outro lado, o mesmo estudo identificou que territórios 

menores, às vezes formados por apenas uma ou duas Áreas Protegidas, podem reunir as 

condições para a implementação do Origens Brasil®. Na V Reunião do Conselho Gestor do 

Origens Brasil®, foi discutido que apenas o modelo de expansão com foco em grandes 

territórios, poderia excluir iniciativas interessantes e articuladas em territórios menores e que 

poderia limitar a expansão do sistema. Assim, decidiu-se pela execução de um novo diagnóstico 

que focalizou os “territórios de menor dimensão” nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e 

Mata Atlântica. Para realização do diagnóstico de ampliação do Origens Brasil® para territórios 

de menor dimensão, foram avaliados alguns atributos tais quais:  

▪ Sejam formados por uma ou mais áreas protegidas interligadas ou não; 

▪ Tenham seu ativo florestal conservado; 

▪ Possuam população tradicional e ou povos indígenas, com perfil extrativista, 

utilizando recursos naturais do território; 

▪ Existam cadeias de valor de produtos agroextrativistas estruturadas, em 

operação, e pelo menos um produto com apelo de mercado; 

▪ Possuam uma governança estabelecida e capacidade local de implementação do 

sistema; 

▪ Existência de pelo menos uma organização com capilaridade e para capitanear a 

aterrissagem do Origens Brasil® no território; 

▪ Não esteja vinculado a um grande território potencial; 

▪ Identificar territórios potenciais, que já tenham algum apelo territorial. 

 

O produto final é um relatório que consolida os resultados finais obtidos, que estão em fase de 

elaboração. 

 

-Reunião inicial no território do Rio Negro: Foi realizado também, entre os dias 30 e 31 de 

agosto no auditório da FAS em Manaus, a reunião inicial e de sensibilização do Origens Brasil® 

no 3º território de atuação do Origens Brasil®, o Rio Negro. Estavam presentes as instituições 

ISA, IDESAM, FAS, IPÊ, FVA, Secoya, além de lideranças da RDS Puranga Conquista, RDS 

Uatumã, TI Yanomami, TI Wai-wai, RDS Mamirauá, FES Maués, RDS Piagaçu Purus, somando 

25 pessoas ao todo. O objetivo desta reunião, além da consulta de se a iniciativa faz sentido 

para o território, foi também de sensibilização e engajamento dos atores chaves no Origens 

Brasil® e para validar informações sobre as cadeias, governanças para compor o diagnóstico. 

Chegou-se a um consenso que o Origens Brasil® faz muito sentido e tem muito a acrescentar 

no Rio Negro, portanto, já foi sinalizado um grupo de instituições para compor o comitê territorial 

do Rio Negro. Um dos encaminhamentos importantes foi a decisão de realizar uma capacitação 

em novembro, para que as instituições de apoio e organizações locais  estejam aptas para 

iniciar o cadastramento dos produtores no campo. (Fotos 08 e 09) 
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Atividade 2.3 - Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica 

 

- Revisão da metodologia de treinamento do Origens Brasil®: O desenvolvimento da 

metodologia do treinamento do Origens Brasil® para uso e operação da plataforma tecnológica e 

coleta de dados em campo, através do ODK, foi sendo construída juntamente com a iniciativa. 

Após ter amadurecido a versão da plataforma e do formulário do ODK de forma mais concreta, 

foi avaliado que precisaria de ajustes na metodologia então utilizada devido à diversidade de 

públicos (indígenas, quilombolas, extrativistas, técnicos das instituições de apoio e lideranças) e 

compreendendo que a capacitação dos atores chaves para o Origens Brasil®, vem junto com 

um pacote de engajamento e sensibilização e não ocorre somente no dia do treinamento. Desta 

forma, através do apoio do Conectando Saberes do IMAFLORA, foi contratado uma análise das 

atividades de engajamento, sensibilização e capacitação do Origens Brasil®, para detectar as 

etapas onde será necessário usar a sensibilização e o engajamento, para tocar o publico alvo, 

ou seja gerar emoção e sentimento dos participantes; a capacitação trazendo informações 

sobre o funcionamento e operação, alcançando o pensar, o compreender, para que haja 

sucesso no agir, no momento em que esses atores vão colocar em prática suas 

responsabilidades com o Origens Brasil®. Assim, posterior a essa etapa foi desenhado um 

passo a passo da adesão ao Origens Brasil®, e em cada passo foi levantado que tipo de ação é 

necessária. Essa nova abordagem metodológica está começando a ser testada agora na 

chegada do Origens Brasil® no território de diversidade Socioambiental do Rio Negro. Ao final 

do teste, será produzido um documento oficial que irá orientar os procedimentos da iniciativa.  

 
 
- Capacitações do Origens Brasil® para uso da plataforma tecnológica: 
 

o Capacitação com as instituições da Calha Norte: 

Foi realizado no dia 15 de março em Santarém, a reunião técnica sobre coleta de dados, 

operação da Plataforma do Origens Brasil® e atualizações do Origens Brasil® na Calha Norte. O 

objetivo desta conversa foi o engajamento das lideranças para a atualização dos coletores de 

dados (ODK), a apresentação da nova plataforma e do dashboard do Origens Brasil®.  

Tendo em vista que o Origens Brasil® é uma iniciativa relativamente complexa, mas de muito 

interesse dos beneficiários, eles, bem como os técnicos de instituições de apoios, solicitaram 

novos encontros mesmo após reuniões de mobilização, capacitação e de constituição do 

Comitê Territorial da Calha Norte. Desta forma, foram solicitados dois encontros: reunião para 

apresentação e sensibilização das lideranças da Terra Indígena Nhamundá Mapuera, a qual foi 

realizada na Aldeia Kassawá em abril de 2017, e em junho a oficina de reforço da capacitação 

para coleta de dados com os cadastradores indicados pelas associações comunitárias, ambas 
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com apoio da ECAM. 

 

o Capacitação na Aldeia Kassawá – Território Calha Norte: 

Foi realizada em parceria com a ECAM, no dia 28 de abril de 2017 uma reunião de 

sensibilização e engajamento dos indígenas da TI Nhamundá Mapuera (Calha Norte) junto ao 

Origens Brasil®. O resultado foi melhor do que o esperado, as aldeias que ainda não possuem 

os produtores cadastrados no Origens Brasil®, solicitaram que o cadastrador vá na aldeia deles, 

agora com o melhor entendimento da iniciativa, para fazer o cadastramento dos produtores, 

para eles poderem fazer a adesão. 

 

o Capacitação reforço – Território Calha Norte: 

Foi realizado em Oriximiná, no Hotel Mapuera, um encontro para refazer a prática com o novo 

formulário do ODK e reforçar o uso do aplicativo para a realização dos cadastros. Desta forma, 

em parceria com a ECAM, nos dias 12 e 13 de junho a oficina foi direcionada a 11 

cadastradores indígenas e quilombolas, dos quais 3 foram capacitados pela primeira vez. Foi 

feita a apresentação geral do Origens Brasil® e então o treinamento com o novo formulário do 

ODK. A aceitação do modelo reformulado foi grande e foi possível fazer um plano de trabalho 

com os cadastradores para a continuação dos cadastros dos produtores nas 

comunidades/aldeias, as quais ficaram marcadas para o início de julho. (Fotos 12 e 13) 

 

o Atualização com os técnicos do ISA - Altamira e com a Associação dos Xipayas – 

Território Xingu: 

No dia 22 de Agosto foi realizada uma capacitação e atualização presencial em Altamira/PA. Foi 

apresentado o Origens Brasil®, atualizações da plataforma e do novo formulário do ODK para os 

técnicos do ISA-Altamira (Foto 10). Além das atualizações, encaminhamos algumas pendências 

de cadastros e rótulos de embalagens com o Qr Code para inserir no mercado, como é o caso 

dos artesanatos. Tivemos também uma conversa com a associação Pyjahyry (Xipaya) sobre a 

atualização da plataforma, acompanhamento, andamento dos cadastros e finalização do tag 

para adicionar o selo no artesanato Xipaya (Foto 11). Além das capacitações e atualizações 

presenciais, foi realizado também um acompanhamento à distância com algumas associações e 

instituições de apoio. O objetivo desse acompanhamento foi avaliar como está a operação do 

Origens Brasil®, identificar as principais dificuldades, apresentar a nova plataforma e novo 

coletor de dados (ODK). Realizamos a conversa com as seguintes instituições: ECAM 

(07/06/17), IMAFLORA – Calha Norte (07/06/17), AFP (06/06/17) e ATIX (18/08/17). 

 

Atividade 2.4 – Fortalecimento das cadeias de Valor na Calha Norte 

- Instalação e sinalização do escritório local e compra de mobiliário: Como parte das 
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atividades necessárias para a estruturação das cadeias de valor de produtos da 

Sociobiodiversidade, o projeto viabilizou o aluguel e estruturação de um escritório local em Alter 

do Chão. Durante o período de Fevereiro e Março de 2017 foram estudados e verificados vários 

Imóveis, inclusive as necessidades operacionais (instalações/localização), comparação à 

compatibilidade do valor de locação com o mercado e atendimento às necessidades do projeto. 

Em março de 2017 foi assinado contrato de locação de imóvel localizado na Rua Lauro Sodré, 

nº215 Alter do Chão, tendo inicio de funcionamento do escritório na primeira quinzena do mês 

de Abril/2017. Nos meses de abril e maio, foram realizadas adequações do imóvel, como: 

pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum e o 

processo para equipar as salas, copa, e outras áreas necessárias. 

o Parte Externa: Ampliação de um almoxarifado, ampliação do muro, instalações de 

ventiladores, troca de lâmpadas para Led por possuir vantagens ecológicas e 

econômicas e alta luminosidade, pontos de tomadas, instalação de grade, 

desentupimento e troca de canos e pintura.  

o Parte Interna: Instalação de tomas e adequação elétrica, troca e inclusão de lâmpadas, 

pintura dos banheiros, colocação de forro (cozinha e banheiros) e instalação de 

bancadas para postos de trabalho.  

Concomitante as adequações do escritório, foram realizadas aquisições de alguns itens para 

equipar as salas e copa. No mês de Setembro/2017 foi realizada a pintura do muro e portões da 

entrada do escritório, assim como o muro dos fundos. Vale destacar que a aquisição de moveis 

de madeira e a instalação das bancadas foram realizados com prestação de serviço de 

cooperativa local, que trabalha com Manejo Florestal Sustentável, são certificados FSC e estão 

contribuindo com informações e capacitações ao grupo de Jovens, responsáveis pela 

Marcenaria na Terra Quilombola do Erepecuru na Calha Norte. 

 

- Estruturação e formação do capital de giro: O presente projeto previu a aplicação de R$ 

90.000,00 em um fundo de capital de giro, a ser utilizado para a compra da produção das 

comunidades, para possibilitar o pagamento imediato aos produtores e a formação do estoque 

necessário às etapas de beneficiamento e venda dos produtos. As regras do fundo e as normas 

para utilização dos recursos, bem como a prestação de contas ao BNDES necessitavam ainda 

de serem discutidas com os beneficiários e parceiros locais e apresentadas à apreciação do 

Fundo Amazônia, sendo esta uma condição contratual para a liberação dos recursos para 

formação do fundo de capital de giro. Desta forma, ao longo dos meses de agosto e setembro 

de 2017, a equipe da Calha Norte, elaborou um modelo de funcionamento, operação e 

prestação de contas do Fundo de capital de Giro da Calha Norte, estruturou a formação de um 

Comitê de Gestão Financeira (CGF) desse Fundo, validou a instância com os membros do 

Comitê e com instâncias de decisão internas no IMAFLORA as regras propostas e as submeteu 



16 

à apreciação do Fundo Amazônia. A equipe do Fundo Amazônia que acompanha o projeto fez 

sugestões de melhorias que foram incorporadas à proposta inicial. Os membros do CGF 

assinaram o documento que rege o funcionamento do Fundo no final do mês de setembro e em 

Outubro iniciamos a operação do Fundo, na parceria comercial da Copaíba já em andamento. 

 

- Realização de reuniões e capacitações com as comunidades da Calha Norte visando 

ampliar engajamento no Origens Brasil® e estruturar as cadeias de produtos 

agroextrativistas: 

 

o Atividades de fortalecimento do PNAE no município de Oriximiná:  

Tendo em vista a capacidade produtiva de parte dos agricultores quilombolas de Oriximiná, o 

IMAFLORA vem apoiando atividades que fortalecem a geração de renda a partir da produção 

agrícola. Desde 2012 são desenvolvidas ações para possibilitar o acesso de quilombolas ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), política pública que, entre outras 

finalidades, fomenta a geração de renda para famílias agricultoras através da compra de seus 

produtos agroextrativistas para compor a alimentação da rede municipal de ensino. Em 2016 os 

primeiros agricultores Quilombolas iniciaram suas vendas. Em 2017, o grupo de agricultores 

envolvidos foi ampliado mediante reuniões de sensibilização com lideranças comunitárias e 

agricultores para que o alcance da política pública fosse expandido, e com isso aumentaram as 

necessidades de apoio ao grupo. Paralelamente, várias reuniões e encontros foram realizados 

com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, em especial com a nutricionista e 

com setor de licitações da prefeitura, ambos responsáveis pela efetivação do Programa, e com 

o grupo de agricultores envolvidos com a comercialização. Contudo, uma dessas reuniões foi 

feita com o prefeito e o secretário de Educação de Oriximiná com o objetivo de evidenciar a 

responsabilidade municipal no PNAE e de dar transparência aos gastos públicos para a 

efetivação do mesmo, uma vez que a prefeitura alegava não ter orçamento suficiente para 

garantir o cumprimento da lei federal. De sete famílias quilombolas que acessaram a política 

pública em 2016, em 2017 o número famílias participantes do contrato passou a 36, dos quais 

17 são lideradas por mulheres e 4 por indígenas da etnia Wai Wai, moradores da Terra 

Indígena Trombetas Mapuera, que pela primeira vez ingressam no programa. A previsão é que 

forneçam ao longo do ano mais de 40 toneladas de alimentos, entre macaxeira, jerimum, 

banana, farinha de tapioca, farinha de mandioca, caldo de cana e abacaxi, gerando mais de R$ 

200 mil em renda para as famílias participantes. Ao longo do processo, dificuldades e 

empecilhos de diferentes ordens surgiram. Desde a falta de estrutura e apropriação da política 

pública por parte dos órgãos municipais de Oriximiná à dificuldade de articulação dos 

agricultores, que demandaram o acompanhamento da equipe técnica do IMAFLORA e Kirwane 

para garantir a efetividade do contrato estabelecido entre os agricultores e a prefeitura local. Da 
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mesma forma, a equipe técnica criou mecanismos de monitoramento da eficácia da política 

pública nos diferentes eixos a que se propõe. Tem sido feito, por exemplo, o acompanhamento 

das entregas dos alimentos nas escolas, da emissão das notas fiscais pelos agricultores e do 

pagamento aos mesmos, bem como da percepção dos atores envolvidos (agricultores, gestores 

públicos e escolares, estudantes, agentes de alimentação e professores), através da aplicação 

de um questionário voltado a cada um deles. Na perspectiva de capacitação e empoderamento 

dos envolvidos no processo, o projeto viabilizou a participação de Andressa Neves do 

IMAFLORA e Mateus Feitosa da Kirwane no 10º Seminário internacional de desenvolvimento 

rural sustentável, cooperativismo e economia solidária, evento que reuniu muitas experiências 

com o tema da alimentação escolar em diversos municípios do Pará. Nesta ocasião, os 

técnicos também realizaram visitas às Secretarias municipais de Educação dos municípios 

Moju e Castanhal onde existem iniciativas de beneficiamento de polpa de açaí e outros 

beneficiamentos de produtos para fornecimento de alimento à alimentação escolar, bem como 

uma visita ao Centro de Colaboração em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação em parceria com a Universidade Federal do Pará, e 

em Belém. Essas visitas foram importantes para trazer mais elementos para as ações em curso 

em Oriximiná. Ainda na perspectiva da capacitação e empoderamento dos atores, o projeto 

também viabilizou a participação de Mateus Feitosa, do agricultor Manoel Erbson Vieira dos 

Santos e da Nutricionista Arine Cristina Rego, no I Encontro Paraense de Alimentação Escolar. 

Este evento foi realizado em Belém com foco nas experiências em curso de implementação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar em diversos municípios do estado. A participação 

do agricultor quilombola e da Nutricionista foi muito importante para maior aprofundamento dos 

mesmos no tema para uma maior contribuição dos mesmos nos processos em curso.  

 

o Atividades de fortalecimento da cadeia do Cumaru e facilitação de parceria comercial 

entre populações extrativistas da Calha Norte e empresa Lush: 

No primeiro semestre de 2017 o IMAFLORA iniciou a aproximação com a empresa Lush. Esta 

empresa se mostrou interessada no Origens Brasil® e apontou os produtos de interesse 

imediato para possíveis parcerias comerciais. Entre os produtos de interesse imediato, o 

cumaru foi identificado como a primeira oportunidade a ser praticada de forma piloto. A 

empresa aderiu ao Origens Brasil®, e demandou uma quantia de até duas toneladas de 

semente seca das comunidades da Calha Norte. O município que tem a maior produção de 

Cumaru no Brasil é o Município de Alenquer localizado na Calha Norte. Um dos principais 

locais de produção no município é o PDS Paraíso, local beneficiado pelos projetos do 

IMAFLORA e em fase de estruturação para ingressar ao Origens Brasil®. Desta forma, foram 

realizadas 04 reuniões, sendo 03 no PDS Paraíso e 01 na cidade, com a participação da 

diretoria e sócios da associação APARAÍ e do STTR Alenquer-PA para apresentação da 
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proposta de parceria comercial com a Lush para comercialização via Origens Brasil®, bem 

como para alinhar a necessidade da regularidade da associação junto aos órgãos fiscais e 

tributários competentes no que se refere à comercialização de produtos e emissão de nota 

fiscal pela associação. Aconteceu também uma reunião coletiva na oportunidade da assembleia 

ordinária da APARAI. Nos meses de setembro e outubro, três expedições de campo foram 

realizadas para articular essa operação comercial, definidos representantes comunitários que 

receberiam a carga e efetuariam o pagamento aos extrativistas, adquirido balança para 

pesagem da produção e rodadas de informação e sensibilização dos extrativistas para a 

comercialização. Sendo que em outubro, iniciaram os cadastros dos extrativistas para e 

adesões do PDS ao Origens Brasil®.  

 

o Ações de fomento à rede Calha Norte: 

A proposta de fomentar a rede Calha Norte, é uma iniciativa que vem sendo discutida no 

território e visa proporcionar uma articulação entre diversas instituições do terceiro setor, 

instituições de base e órgãos governamentais na convergência de ações em prol da gestão e 

articulação territorial da Calha Norte. A rede é vista com o potencial de articular ações de 

gestão territorial integradas e articulações do ponto de vista de Arranjos Produtivos Locais, 

entre outros. A Seguir destacamos duas atividades que foram realizadas pelo projeto no âmbito 

do fomento a rede Calha Norte: 

 

- Reunião sobre a constituição de um Mosaico de Áreas Protegidas na Calha Norte: 

Atualmente encontra-se em curso uma articulação para criação de um Mosaico de Áreas 

Protegidas na Calha Norte, envolvendo as Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas 

(TIs) e Terras Quilombolas (TQs). Essa proposta já é discutida há alguns anos e desde 2016, 

tomou mais força na articulação promovida pelo IMAZON. Em agosto de 2016, uma reunião 

sobre o Mosaico foi promovida em Santarém, pelo Governo do Estado e IEPÉ. Nesta ocasião, o 

IMAFLORA foi convidado a participar e solicitado nosso apoio para viabilizar a participação de 

representantes Quilombolas. Esse apoio foi dado no âmbito do fomento à rede Calha Norte, 

pois entendemos que a proposta de Mosaico é convergente com a proposta da constituição da 

rede. Nesse sentido, nos dias 22 a 24 de agosto o projeto foi representado por Léo Ferreira em 

uma reunião do Mosaico, realizada em Santarém no auditório do Ministério Publico Estadual. 

Nessa ocasião, 10 representantes Quilombolas participaram do evento e o projeto apoiou com 

alimentação desses participantes, e parte da logística de deslocamento deles de suas 

comunidades até Oriximiná. A maior parte da logística foi apoiada pelo ICMBio. O evento foi 

importante para nivelar os entendimentos sobre Mosaico, compartilhar o andamento das 

discussões que estão sendo conduzidas nas TIs pelas associações com apoio do IEPÉ e 

realizar um plano de ações para os próximos passos de constituição do Mosaico. Como 
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encaminhamento da atividade, foi acordado que uma oficina sobre mosaico seria realizada em 

Oriximiná, para propiciar maior envolvimento e esclarecimento das comunidades Quilombolas 

sobre Mosaico, suas implicações, oportunidades e contribuições para gestão territorial 

integrada. Essa oficina ainda não foi realizada pela dificuldade de conciliação de agendas, mas 

caso ocorra, será apoiada pelo projeto no âmbito do fomento à rede Calha Norte. 

 

- Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na Calha Norte: Entre as ações previstas para 

serem articuladas pela Rede Calha Norte está a articulação do território para sinergias 

relacionadas à Arranjos Produtivos Locais. Na primeira reunião do comitê territorial da Calha 

Norte do Origens Brasil®, representantes indígenas solicitaram apoio para fortalecer a cadeia da 

pimenta nas TIs da Calha Norte, sobretudo na TI Nhamundá Mapuera. Neste sentido, no 

período de vigência desse relatório, foi realizada uma reunião sobre Arranjos Produtivos Locais, 

com participação de extrativistas, instituições de base e instituições de apoio (Fotos 15 e 16). 

Essa atividade foi planejada inicialmente para aprofundar as possibilidades de sinergias entre 

Indígenas e Quilombolas para a cadeia da Pimenta uma vez que os Quilombolas atualmente 

dispõem de Unidades de Beneficiamento de Alimentos adequados do ponto de vista sanitário. 

Para otimização de logística e por facilitar a mobilização e participação de diversos atores do 

território, essa atividade foi conduzida na mesma semana que foi realizada a reunião do Comitê 

Territorial da Calha Norte e uma capacitação sobre indicadores. Aproveitando que um edital do 

Fundo Amazônia está aberto, a oficina levantou as principais cadeias estruturadas ou em fase 

de estruturação das comunidades e instituições de base presentes, com potencial para serem 

comercializados via Origens Brasil®, identificando o potencial de cada uma, atual nível de 

estruturação, bem como os principais gargalos para sua consolidação. Entre as demandas 

identificadas de forma participativa, estavam apoios para infraestrutura de beneficiamento, 

armazenamento e transporte, capacitações para agregação de valor, apoio à conexões de 

mercado e para assessoria das instituições de base na formalização das operações comerciais. 

Atualmente muitas comunidades possuem grande potencial produtivo e em alguns casos 

comercialização de grandes volumes de produtos com os mercados locais informais. Sendo 

que para todas as comunidades e instituições de base presentes, a formalização do negócio, 

que inclui a emissão de notas fiscais, bem como a necessidade de capital de giro, estão entre 

os principais gargalos para ter ainda mais escala a comercialização, sobretudo com mercados 

formais que necessitam de nota fiscal, volumes concentrados e regularidades de entregas. 

Essas demandas foram organizadas para aprofundamento com cada instituição de base e 

respectivas comunidades, para possivelmente, comporem uma proposta de projeto a ser 

apresentada pelo IMAZON, como aglutinador das instituições de base e suas instituições de 

apoio no edital do Fundo Amazônia 001/2017.  
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Atividade 2.6 - Implantação de sistemas de geração de energia solar: 

A demanda pela implantação de sistemas de Energia Solar para atender as UBAs surgiu da 

necessidade de diminuir os custos com fornecimento de energia para o beneficiamento da 

produção, possibilitando assim maior geração de renda aos beneficiários. Nesse sentido, o 

IMAFLORA abriu o edital para contratação de “Especialista em Soluções Energéticas” que 

pudesse contribuir na elaboração de um projeto que atendesse a referida demanda. A Morada 

Viva, na pessoal do Marcelo Bueno, foi a empresa selecionada e começou suas contribuições 

com a elaboração de um documento que projetasse o consumo energético dos equipamentos 

utilizados de acordo com cada fluxo de produção a ser executado nos empreendimentos. 

Dessa maneira, foi possível estabelecer uma curva de consumo energético baseado em 

horários e dias pré-determinados para cada um desses fluxos de produção que serão 

executados nos empreendimentos. Após a compreensão dessas demanda, o IMAFLORA iniciou 

uma articulação com Schneider (por meio do Programa de Acesso à Energia) para viabilizar o 

fornecimento de um Sistema de Geração de Energia Solar atrelado ao oferecimento de 

capacitação (que serão ministradas pelo SENAI) que possibilite que as manutenções 

recorrentes sejam efetuadas pelos próprios beneficiários que serão capacitados. O sistema 

oferecido pela Schneider é um sistema de geração de energia isolado, que proporcionará o 

atendimento da demanda dos empreendimentos, mas não elimina a necessidade de 

instalarmos um grupo gerador que funcione como back up para o caso de perda de eficiência no 

sistema ou aumento na demanda energética. Essa articulação com a Schneider proporcionará a 

aquisição do sistema isolado de geração de energia solar, mas não a aquisição das placas 

solares e baterias que serão adquiridas de fornecedores que produzem equipamentos em 

território nacional. O grupo gerador também será adquirido de empresa que possui fabricação 

nacional. No atual momento, já de posse de orçamentos para implantação do sistema de 

energia solar, estamos revisando os equipamentos ofertados e buscando alternativas nacionais 

aos itens que não são fabricados no Brasil. Da mesma maneira, o IMAFLORA continua a 

articular com Schneider e SENAI para viabilizar a atividade de capacitação que irá permitir que 

as manutenções recorrentes sejam realizadas por um grupo de beneficiários capacitado. 

 

2.7 – Reforma e ampliação das estruturas e cadeias relacionadas à comercialização de 

produtos do Agroextrativismo na Calha Norte: 

As comunidades Quilombolas de Oriximiná atualmente contam com 4 unidades de 

beneficiamento de alimentos (UBAs), que estão sendo equipadas para processar a cadeia de 

panificação e doces. Com essas UBAs equipadas as comunidades poderão comercializar, pães, 

bolos, doces, geleias e outros produtos com os mercados locais de Oriximiná, sobretudo para a 

alimentação escolar, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Como 

ação para possibilitar que mais cadeias possam a ser processadas nessas UBAs, aumentando 
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o impacto positivo de tais empreendimentos e potencializando sua utilização, o presente projeto 

apoiou a aquisição de 4 freezers, 4 despolpadoras, bancadas em Inox e prateleiras para 

estruturação da cadeia de Polpas de frutas e viabilização de seu beneficiamento. Além da 

aquisição desses equipamentos, foram realizadas inúmeras reuniões de alinhamento e 

articulação com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, 

responsável pelo licenciamento da operação do beneficiamento de Polpas no estado. Vale 

destacar que a ADEPARÁ inicialmente apresentou resistência em autorizar o beneficiamento de 

polpas em mesmo local que será processado a cadeia de assados e doces. Desta forma, a 

equipe técnica do projeto, com apoio da Vigilância Sanitária do Município de Oriximiná, 

argumentou com os técnicos da ADEPARÁ a fim de estabelecer fluxos e procedimentos de 

operação, que permitam conciliar as duas atividades em semanas alternadas, dias de carência, 

divisões de equipamentos e devida higienização do local entre uma atividade e outra de modo a 

permitir que ambas as cadeias sejam processadas no mesmo local. Após insistentes 

articulações e argumentações, a ADEPARÁ, confirmou a possibilidade. Vale destacar que essa 

poderá ser uma inovação do projeto, que poderá abrir precedentes e servir de referência para 

outras iniciativas similares, no estado do Pará e no Brasil como um todo. 

 

COMPONENTE 3 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CACAU NO ENTORNO DO XINGU 

 

Atividade 3.1. - Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições que compõem a 

rede de ATER. 

 

- Elaboração de Diagnóstico e capacitação na CAMPPAX: No universo deste Produto, foram 

realizadas várias atividades e ações. Dentre elas, destacamos:  

o Lançamento da segunda fase do Programa Florestas de Valor em São Félix do 

Xingu:  

Nesse evento, realizado no dia 29 de junho de 2017, participaram 40 pessoas (agricultores e 

agricultoras familiares, representantes dos parceiros do IMAFLORA, do poder público local e 

estadual, e de ONGs). O evento realizado na sede da Cooperativa Alternativa Mista dos 

Pequenos Produtores do Alto Xingu (CAMPPAX) proporcionou a divulgação das ações 

previstas para o Município durante o período de execução do Programa, resultando na 

sensibilização de novos produtores de cacau interessados em integrar o grupo acompanhando 

pela CAMPPAX e IMAFLORA (cacau orgânico), bem como maior visibilidade institucional para 

o financiador e para o IMAFLORA, e possibilidades de construção de diálogos com potenciais 

parceiros no âmbito municipal para atingirmos as metas do Programa. Além da divulgação do 

Programa, divulgou o trabalho que vem sendo realizado pela CAMPPAX nas cadeias do cacau, 
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castanha e jaborandi.  

 

o Contratação de Consultoria em Gestão Contábil e Administrativa para a CAMPPAX:  

Após publicação e divulgação de edital e recebimento de propostas, foi escolhida e contratada 

a empresas “RICARDO CONSULTORIA CONTABIL” que possui sede local em São Felix do 

Xingu. Nos primeiros meses de atividades, a consultoria apresentou os seguintes resultados:  

Produto 1 - Diagnóstico dos processos contábeis e administrativos e proposição de melhorias.  

Produto 2 - Execução de serviços de contabilidade e acompanhamento dos processos 

administrativos.  

Destacamos como principais impactos da consultoria: avanços na formalização de contratos e 

parcerias no mercado de cacau e castanha; e adequação financeira, contábil e fiscal nos 

processos de circulação de mercadorias. Os resultados foram alcançados através de reuniões 

quinzenais entre o consultor e o IMAFLORA e entre o consultor e a direção da CAMPPAX; 

também em reuniões quinzenais, bem como entre a CAMPPAX e instituições parceiras. Como 

por exemplo: Associação Floresta Protegida (AFP – caso da castanha) e Cooperativa de 

Tucumã (COOPERTUC – caso do cacau).  

 

-Criação e formalização de instâncias de governança que garantam o fortalecimento 

institucional da CAMPPAX e o protagonismo dos agricultores e agricultoras familiares:  

Os resultados alcançados acerca das instâncias no bojo do Programa foram a criação e 

formalização dos seguintes espaços: 

o Comitê Gestor Financeiro do Capital de Giro, formalizado através da assinatura do 

Termo de Cooperação Financeira entre IMAFLORA e CAMPPAX, em 24 de fevereiro de 

2017. Comitê composto por diretores da CAMPPAX e membros da equipe do 

IMAFLORA e que se reúne mensalmente para discussão e aprovação do relatório 

periódico, deliberação acerca da movimentação financeira do Capital de Giro, do lucro e 

outras especificidades.  

o Grupo de Trabalho de acompanhamento e monitoramento dos resultados do Programa – 

atividades referentes à CAMPPAX, formalizado através de reuniões com a direção da 

CAMPPAX e que se reúne mensalmente. Grupo composto por diretores e cooperados 

da CAMPPAX e equipe técnica do IMAFLORA, e que tem a finalidade de monitorar os 

Planos de Trabalhos estabelecidos. 

o Grupo de Trabalho de Elaboração e Implementação de Planejamento Estratégico de 

Cadeias de Valor, criado em agosto e composto pelos gerentes de cadeias de valor da 

CAMPPAX e equipe técnica do IMAFLORA.  
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o Capital de Giro:  

O IMAFLORA, através do Termo de Cooperação Financeira, repassou à CAMPPAX o valor total 

de R$ 150.000,0000 (cento e cinquenta mil Reais) em uma única parcela. Valor repassado para 

ser aplicado como capital de giro para formação de estoque visando a comercialização de 

produtos pela CAMPPAX, podendo ser aplicado na compra de amêndoas de cacau e Castanha 

do Brasil in natura. Até meados de julho, com recursos do Capital de Giro, foram comprados 

19.446 Kg de cacau de 14 agricultores familiares. Deste montante, 17.200 kg foram vendidos 

com significativo “prêmio”. Sendo que 10.200 kg foram vendidos a R$ 18,60 e 7.000kg a R$ 

14,00. 

 

o Reuniões para prospecção de novas parcerias institucionais:  

A equipe do Projeto esteve em Belém-PA, em reuniões com SEBRAE, Programa Municípios 

Verdes do Pará, Organização das Cooperativas do Brasil - OCB. Todavia, ainda não foram 

celebrados memorandos de intenção.  

 

o Intercâmbio da equipe do Projeto para conhecer iniciativas bem sucedidas de 

cooperativismo:  

Foram realizadas articulações institucionais para realização do intercâmbio sobre 

cooperativismo. Como resultado, está programada para o mês de setembro uma visita à 

COOPFAM em Poço Fundo-MG (http://www.coopfam.agr.br/). Embora trabalhem com café, é 

reconhecidamente um caso de sucesso em cooperativismo de agricultores familiares. Também 

será visitado Instituto Federal do Sul de Minas, para conversa sobre o mesmo tema com 

professores da instituição. Pretendemos fazer outras visitas no decorrer do projeto. 

 

Atividade 3.2. Implantação de estrutura de armazenamento de cacau e castanha: 
 

o Articulação com partes interessadas para estabelecimento de acordos a respeito da 

infraestrutura:  

Foi elaborada e entregue à gestora municipal e aos vereadores da Câmara Municipal uma 

Carta de Apresentação do Projeto e das atividades a serem desenvolvidas em São Félix do 

Xingu, evidenciando a necessidade da parceria com o poder público municipal, para a doação 

do terreno para implantação da estrutura de beneficiamento e armazenamento de cacau e 

castanha. Além da Carta, os cooperados da CAMPPAX e diretores fizeram conversas 

informações com os vereadores e reuniões formais com a prefeita municipal. Como resultado 

da articulação, a prefeitura se comprometeu a doar 1 terreno de 15.000 m2 nas 
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circunvizinhanças do setor industrial do município. A formalização da doação está prevista para 

acontecer nos próximos meses. 

 

o Consultoria técnica de engenharia/arquitetura para apoio na contratação de obras:  

Foi publicado edital na página web do IMAFLORA para contratação de empresas com o 

objetivo de apoiar e orientar a equipe executora do projeto na definição do escopo de serviços 

das obras e a elaboração dos termos de referencia para a contratação dos projetos de 

execução técnica e de execução das obras da reforma da Casa Familiar Rural e Galpão para 

processamento de castanha e cacau da CAMPPAX. Além do previsto acima mencionado o 

arquiteto orientará a reforma da cozinha com desenhos técnicos e demais materiais 

necessários para que a equipe do IMAFLORA possa conduzir esta atividade com a contratação 

serviços para reforma.  

 

o Compra de veículos:  

A compra das motos e caminhão foi realizada, estão sendo adesivados e em seguida serão 

enviados para São Félix do Xingu. O caminhão adquirido atende plenamente as necessidades 

da cooperativa, modelo VW 17.190 Constellation. A equipe do projeto está elaborando as 

regras de uso dos veículos que serão discutidos com os usuários.   

 

 

Atividade 3.3. Reforma da Sede e adequação do currículo da Casa Familiar Rural: 
 

Criação do Grupo de Trabalho de acompanhamento e monitoramento dos resultados do 

Programa – atividades referentes à Casa Familiar Rural, formalizado através de reuniões com a 

direção da CFR e que se reúne mensalmente. Grupo composto por diretores, pais e monitores 

da CFR e equipe técnica do IMAFLORA e que tem a finalidade de monitorar os Planos de 

Trabalhos estabelecidos e a complementariedade entre os projetos de reforma da CFR. 

 

- Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos. 

o Seminário Sábios Agricultores e Agricultoras - construção do perfil e levantamento de 

potenciais participantes da Rede:  

Com a participação de 50 alunos da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu (CFR) foi 

realizado no dia 09 de agosto de 2017, na sede da CFR, o Seminário “Rede de Sábios 

agricultores e agricultoras”. O Seminário e teve como objetivo promover o debate para a 

construção de uma Rede de Assistência Técnica que esteja pautada nos princípios e práticas 

agroecológicas e na valorização dos saberes locais. Durante o evento, foram desenvolvidos 

debates e atividades que evidenciaram a necessidade e a possibilidade de adoção de um novo 

caminho de desenvolvimento e no fortalecimento da agricultura familiar de São Félix do Xingu e 
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região. A parceria com a CFR na construção da Rede se dará através da identificação e 

inclusão de agricultores e agricultoras que residem nas comunidades rurais de origem dos 

alunos e têm perfil inovador e experimentador de produção diversificada ou em fase de 

transição agroecológica. O perfil do sábio agricultor e agricultura foi definido juntamente com os 

alunos. A identificação está sendo feita pelos alunos e será validada pelo IMAFLORA. Depois 

os alunos irão contribuir na construção dos referenciais técnicos acompanhando o trabalho da 

Rede. Todo este processo é acompanhado pela equipe técnica do IMAFLORA, responsável 

pela orientação técnica e condução dos processos. 

 

o Criação do fundo rotativo de insumos: A equipe técnica do IMAFLORA está avaliando as 

necessidades e discutindo com os agricultores a respeito dos insumos necessários.  

 

 

COMPONENTE 4 - ACESSO A MERCADOS 

 

Atividade 4.1. Elaboração e implementação de plano de comunicação e promoção do 

Origens Brasil® 

 

Ações de Comunicação: 

 

- Elaboração do plano de comunicação do Origens Brasil®: A elaboração da estratégia de 

comunicação é central para direcionar as ações do Origens Brasil® de modo consistente. Para 

alcançar os objetivos de fortalecer e criar valor para a iniciativa, engajar novas empresas e 

consumidores, viabilizar a expansão para outros territórios, e, consequentemente, aumentar o 

número de beneficiários é fundamental estabelecer diretrizes que permitam zelar pela imagem e 

mensagem da iniciativa. Assim no inicio do período, contratamos uma estagiária para apoiar as 

ações de comunicação relacionadas à iniciativa e focamos os esforços em definir o perfil da 

agência a ser contratada para desenhar a estratégia de comunicação e promoção do Origens 

Brasil® e nos ajudar a alcançar esses objetivos. Para tanto, ouvimos especialistas em 

comunicação, consultamos o conselho do Origens Brasil® e contratamos a CAUSE, uma das 

poucas agências especializadas em comunicar ações de impacto socioambiental, e que possui 

um corpo de sócios com grande experiência e ligação com temas de interesse do Origens 

Brasil®. A agência conecta marcas e organizações às causas a partir de ações de 

conscientização, engajamento e mobilização de diversos atores da sociedade por meio de 

estratégias integradas de comunicação e advocacy em torno de causas transformadoras. 
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- Início da divulgação da promoção do sistema. 

- Contratação jornalista/redator para redação do conteúdo do site do novo território: 

Apesar da estratégia de comunicação e promoção do Origens Brasil® ainda estar em fase de 

construção, foram iniciadas algumas ações de divulgação através de postagens nas redes 

sociais do IMAFLORA (14 posts, que conquistaram 518 curtidas e alcançaram 22.792 pessoas); 

engajamento das empresas participantes do Origens Brasil® para criar conjuntamente ações de 

promoção da iniciativa; participação em eventos (como os citados a seguir); apresentação da 

iniciativa aos jornalistas por meio de envio de kits sensoriais (fotos 5 e 6) e textos trabalhados 

pelo jornalista/redator, Afonso Capelas, contratado para redação do conteúdo do site do novo 

território e para produção de matérias sobre novos produtos e empresas participantes 

(http://origensbrasil.org.br/noticias); divulgação do primeiro relatório anual 

(http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf), apresentação da 

iniciativa aos alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de São Paulo 

(que produziram uma análise sobre a comunicação do site e no pdv 

(http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/59a07340227a5_Analise_Origens_Brasil_FEA.pdf

) e a criação de 2 grupos no Whats App para contato e atualização das informações do Origens 

Brasil®, com as comunidades e instituições de apoio dos territórios do Xingu e Calha Norte, que 

fazem parte da iniciativa. Os grupos, bastante atuantes, contam com 45 e 31 participantes 

respectivamente.  

Tanto o Origens Brasil®, como o Florestas de Valor®, conquistaram o interesse da imprensa no 

período. Foram 17 matérias veiculadas em: Amazônia.org, Correio do Estado, Agência Brasil, 

Ecos da Notícia, Em tempo, Envolverde, Exame, Fato Online, Fator Brasil, Google Earth, 

Manchetes Socioambiental, Madeira Total, Observatório SC, TV UNIMEP, Universidade São 

Francisco e Sing. Tais notícias também foram replicadas nos canais do IMAFLORA e 

conquistaram 7.526 visualizações. 

 

- Realização de fotos profissionais nos territórios para fins de promoção do sistema: A 

realização de fotos profissionais nos territórios do Origens Brasil® para serem utilizadas no site e 

para fins de promoção do sistema que estava prevista para este PAR, será realizada 

posteriormente. 

 

- Manutenção da compra do domínio e marca: O pedido de registro para a marca Origens 

Brasil® iniciado em 2014 junto ao INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

(INPI) foi julgado e no dia 30/05/2017 foi concedido para um período de 10 anos em território 

nacional. Após a concessão do registro, dentro de aproximadamente 60 dias, efetuamos o 

pagamento de uma nova taxa referente ao acompanhamento decenal da marca e expedição do 

Certificado. Em relação aos domínios www.origensbrasil.org.br e www.origensbrasil.com.br 

registrados em 2017 por um período de 5 anos, somente recolhemos as taxas de manutenção.  

http://origensbrasil.org.br/noticias
http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/59a07340227a5_Analise_Origens_Brasil_FEA.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/59a07340227a5_Analise_Origens_Brasil_FEA.pdf
http://www.origensbrasil.org.br/
http://www.origensbrasil.com.br/
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Ações de Mercado: 

 

- Reuniões de engajamento de novas empresas no Origens Brasil®:  Em relação às ações 

de mercado para produtos Origens Brasil® foram realizadas diversas ações durante o PAR 1, 

que serão detalhadas abaixo. Vale ressaltar, que as ações desenvolvidas pela equipe de 

mercado estão estritamente alinhadas com o plano de comunicação do Origens Brasil®, e que a 

partir da  contratação da agência CAUSE uma nova abordagem de prospecção e engajamento 

será desenvolvida. Um fator importante, que influenciou na adesão e prospecção de novas 

empresas em 2017, foi a redução de aproximadamente 70% na oferta da Castanha do Pará, de 

acordo com pesquisas preliminares (https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-

/noticia/26131296/pesquisa-aponta-queda-de-70-na-producao-de-castanha-da-amazonia). Com 

esta forte redução, uma das menores safras da história da Amazônia, resultou na ausência do 

produto, elevação dos preços, e baixa oportunidade para prospecção e adesão de novas 

empresas que atuam na cadeia de valor da castanha.  

 

- Prospecção de mercado e ações de identificação de novas empresas para o Origens 

Brasil®: Foram realizadas reuniões, encontros e conversas com 7 novas empresas com 

potencial de aderir à iniciativa como: Ainna (reunião em 30/05/17 – pequena empresa com 

interesse em novos produtos alimentícios com origem e rastreabilidade), BIO2 (reunião em 

5/07/17 – grande empresa no ramo de Nuts), Canoa – arte indígena (reunião em 5/08/17 - 

empresa ligada a cadeia do artesanato), Manioca (reunião 09/08/17 - empresa ligada a produtos 

alimentícios do bioma amazônico), Concepta (reuniões em 16/08/17 e 28/08/17 – empresa 

ligada as cadeias alimentícia, farmacêutica e pet),  AMAZ (reunião em 22/08/17 – empresa de 

bebidas energéticas focada na exportação), Beraca (líder no fornecimento de ingredientes 

naturais e orgânicos da Amazônia - reunião no dia 10/10/17)  além da manutenção do 

engajamento das empresas Mãe Terra (reuniões em São Paulo nos dias 19/07/2017 e 

30/08/17) e Lush (reuniões em São Paulo nos dias 25/05/2017 e 30/08/17 em Atibaia-SP) que 

ainda não aderiram a inciativa, mas com grande potencial de adesão (Mãe Terra está em fase 

final de negociação da Castanha do Pará com os  Kayapós e a LUSH atuando na cadeia do 

Cumaru com várias organizações membro do Origens e em fase de assinatura contratual com o 

Origens Brasil®).  

Durante as reuniões de engajamento com novas empresas priorizamos reuniões com 

tomadores de decisão, como COs e gerentes das áreas de sustentabilidade, marketing e 

suprimentos. Como meio para mapear novas empresas, com potencial de adesão entre 2017 e 

2018, estivemos presente na Biofach Brazil (São Paulo), com estande no Mercado de Pinheiros 

(São Paulo) no evento o que a Floresta tem, além de participação no Coletivo Carandaí 25 e 

Feira Rosembaum (Rio de Janeiro). Ademais, participamos de Fóruns de Discussão sobre 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/26131296/pesquisa-aponta-queda-de-70-na-producao-de-castanha-da-amazonia
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/26131296/pesquisa-aponta-queda-de-70-na-producao-de-castanha-da-amazonia
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negócios de impacto e negócios sociais, visando construir novas relações e soluções de 

mercado para produtos e organizações da Amazônia. 

 

- Reuniões de manutenção das parcerias estabelecidas com empresas no Origens 

Brasil®: Em relação às empresas, atuais membros do Origens Brasil®,  foram realizadas 

diversas reuniões presenciais (detalhado abaixo) ou  via Skype e telefone. Os principais 

assuntos destas reuniões foram a apresentação do novo dashboard (plataforma) com 

informações de rastreabilidade, origem, volumes comercializados e indicadores de desempenho 

de cada empresa. Além disto, estabelecemos discussões para acompanhamento das relações 

comerciais atuais e perspectivas para a comercialização com os territórios em 2018, coleta de 

informações para melhoria da iniciativa, e discussões estratégicas para comunicação e 

divulgação da iniciativa entre empresas e Origens Brasil®. Resumo das reuniões presenciais 

com empresas membro: Wickbold (Reuniões nos dias 11/06/17, 11/07/17,23/08/17, 11/10/17 e 

26/10/17), Bossapack (17/08/17) TUCUM (18/07/17), ATINA (23/08/17), Firmenish (durante a 

Semana do Extrativismo - Maio ), Mercur (durante a semana do extrativismo – Maio). Outro fator 

de engajamento e monitoramento das relações atuais entre empresas e comunidades foi a 

participação de nossa equipe, entre os dias 14 e 24/05/17 na SEMEX (Semana do 

Extrativismo), organizada pelo ISA Altamira e realizada na RESEX do Riozinho do Anfrísio. 

Durante esta semana foi realizado o balanço do último ano da safra na Terra do Meio, e o 

estabelecimento de novas negociações entre as empresas membros do Origens Brasil® com as 

populações tradicionais e indígenas do território do Xingu. Durante esta semana, nos reunimos 

com a Mercur (cadeia da Borracha) e a Firmenish (cadeia do óleo de copaíba). Visando a 

conexão entre a oferta (territórios) e a demanda (empresas), trabalhamos nos últimos meses na 

identificação das ofertas por cadeia de valor em cada área protegida, visando entender as 

estratégias locais e as cadeias prontas para se estabelecer uma relação comercial, e a partir daí  

conectá-los com a demanda das empresas. A partir disto, uma nova rodada de negociação com 

potenciais empresas poderá ser realizada. Atualmente, contamos com: 

- 7 empresas membros da iniciativa 

- 17 produtos cadastrados na plataforma 

- Movimentação de R$ R$ 702.660,26 reais de produtos comercializados nos territórios.  

 

Atividade 4.2.  Desenvolvimento de materiais de treinamento e divulgação do Origens 

Brasil® 

 

- Produção de materiais de divulgação e promoção: No período foram desenvolvidos e 

reimpressos diversos materiais para apoiar as ações de treinamento e promoção do Origens 

Brasil®, tais como: Relatório anual Origens Brasil® (http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-

anual-origens-brasil-2016.pdf), Manual para comunidades Origens Brasil® - Impresso na língua 

http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf
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kayapó (http://origensbrasil.org.br/media/cartilha-brasil-karo-pumun-kadjy.pdf), displays para a 

participação no evento “O que é que a Floresta tem?” (05 de agosto, no Mercado de Pinheiros 

em São Paulo – fotos 1 e 2), Manual de operação do Origens Brasil® 

(http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf), 

boletim semestral de Informações do Origens Brasil® (http://origensbrasil.org.br/media/manual-

funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf) e  Kit para distribuir para as comunidades e 

instituições que fazem os cadastros das populações no Origens Brasil® (imagens 1, 2 e 3). 

 

 

Atividade 4.3. Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil® 

 

- Revisão do site Origens Brasil® para incorporar melhorias: Foram realizados pequenos 

aperfeiçoamentos no site (http://www.origensbrasil.org.br/), visando melhorar principalmente a 

navegação, que incorporou melhorias como a inclusão do novo território Calha Norte, a 

mudança na página principal e a alteração no menu de navegação. Está em fase de estudo, a 

necessidade de novas mudanças e ajustes no site.  

 

 

Atividade 4.4. Certificação do cacau no entorno do Xingu 

Este semestre iniciou se o processo de renovação da certificação orgânica para o mercado 

brasileiro, europeu e americano, com o grupo de 30 agricultores familiares cooperados da 

CAMPPAX. Existe uma demanda significativa de famílias querendo entrar no grupo de cacau 

certificado, acreditamos que o grupo deverá crescer entre 50 a 70% em número de famílias. O 

resultado para o primeiro ano certificado foi significativo tendo um ganho de sobre preço de 

100% em alguns casos. Foram comercializadas 40 toneladas de cacau para duas empresas 

fabricantes de chocolate, gerando uma movimentação de aproximadamente R$600.000,00 para 

os agricultores familiares e R$120.000,00 para CAMPPAX. Para a próxima safra esperasse 

comercializar até 150 toneladas de cacau orgânico com o aumento do grupo e da produção e 

com algumas parcerias comerciais novas que vem sendo sinalizadas para o próximo ciclo. 

 

Atividade 4.5. Elaboração de estratégia de divulgação do cacau no entorno do Xingu e 
mercado 

 

- Elaboração de estratégias de divulgação do cacau do entorno do Xingu: 

Participação de feiras e eventos: 

o Bio Brazil Fair: Equipe do projeto visitou a feira, uma das maiores de produtos 

sustentáveis e orgânicos do Brasil. No evento podemos visitar os estandes das 

empresas com quem a CAMPPAX já tem relacionamento de parceria e identificar novos 

http://origensbrasil.org.br/media/cartilha-brasil-karo-pumun-kadjy.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://www.origensbrasil.org.br/
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potenciais parceiros. 

o II seminário de agricultura orgânica na merenda escolar de São Paulo: A prefeitura 

municipal de São Paulo realiza anualmente um seminário municipal para tratar do 

assunto Merenda Escolar Orgânica. O IMAFLORA há aproximados dois anos, participa 

deste seminário com intenção de divulgar o trabalho de São Félix do Xingu para 

potenciais compradores de cacau em pó para ser adicionado a merenda escolar. Com a 

mudança de gestão o processo de negociação está um pouco lento. No entanto, 

seguimos insistindo, pois o volume de chocolate em pó consumido por prefeituras é 

considerável o que pode ser um bom negocio para a cooperativa e uma boa via de 

divulgação dos trabalhos. 

 

Parcerias comerciais:  

Após negociações apoiadas pela equipe do IMAFLORA, praticamente toda a produção de 

cacau orgânico (30.000 kg) foi comprada pela empresa AMMA chocolates 

(http://www.ammachocolate.com.br/) e Chokolah (em menor escala). Ambas as empresas 

pagaram valores diferenciados pelo cacau orgânico em um patamar de 30 a 100% acima do 

valor do cacau “convencional”, sem certificação. Nesses casos, uma pequena parte do prêmio 

fica para a cooperativa e a maior parte aos produtores em um processo transparente entre o 

grupo de produtores certificados. Além do cacau, a equipe do IMAFLORA está em negociação 

com a AMMA chocolates para realizar um novo lote de chocolates com cacau de São Félix do 

Xingu, sendo que estes devem ser comercializados em diversas lojas do varejo com destaque 

para o Pão de Açúcar. Ainda para o cacau orgânico, a equipe está desenvolvendo parcerias 

com a empresa IBC cacau (http://ibcacau.com.br/) para desenvolvimento de cacau em pó 

proveniente de SFX para comercialização no varejo e com potencial para políticas de compras 

institucionais como Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e o Programa de 

Aquisição de Alimentos PAA. Além das empresas mencionadas acima, a equipe se reuniu 

também com as empresas BIO2 (http://bio2organic.com.br/), Mãe Terra e Nestlé Brasil, 

buscando mais opções para comercialização proveniente da região. Ainda sobre o cacau, a 

equipe do projeto participou de evento em Brasília sobre “\Green Bonds” a pedido do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC, a fim de discutir o tema do cacau sustentável 

com diversos representantes da cadeia. 

 

Produtos não madeireiros (castanha e jaborandi): 

Como se sabe, além do cacau, produtores familiares possuem árvores de castanha. Todavia a 

maior parte da castanha colhida na região é proveniente de Áreas Protegidas no entorno do 

município do São Félix do Xingu. Com o Jaborandi é da mesma forma. Devido à falta de 

organizações de produtores e cooperativas na região que possam comercializar os produtos 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwj4ou3TjoLWAhWmxFQKHZhZBFoQFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinist%25C3%25A9rio_da_Ind%25C3%25BAstria%2C_Com%25C3%25A9rcio_Exterior_e_Servi%25C3%25A7os&usg=AFQjCNE42xmbUeZj323hzFYiEL1MxAlmwQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwj4ou3TjoLWAhWmxFQKHZhZBFoQFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinist%25C3%25A9rio_da_Ind%25C3%25BAstria%2C_Com%25C3%25A9rcio_Exterior_e_Servi%25C3%25A7os&usg=AFQjCNE42xmbUeZj323hzFYiEL1MxAlmwQ
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extrativistas, a CAMMPAX tem sido procurada para o beneficiamento de castanha do Brasil e 

apoiar a comercialização de Jaborandi. Para a castanha, embora tenha sido um ano de safra 

ruim devido a um processo natural da floresta, a equipe do IMAFLORA têm apoiado a 

CAMPPAX a desenvolver parceria com as instituições de base indígena Kayapó, como a 

Associação Floresta Protegida-AFP e Cooperativa Kayapó-Cobay. Desta forma a CAMPPAX 

este ano, realizou o beneficiamento de castanhas provenientes da Terra Indígena. No caso do 

Jaborandi, a empresa Centroflora (http://centroflora.com.br/) do ramo farmacêutico/alimentício 

busca comprar jaborandi da região e para isso, diversos “folheiros” (coletores de folhas de 

jaborandi) foram cooperados à CAMPPAX a fim de se facilitar a comercialização das folhas com 

a referida empresa. O IMAFLORA está apoiando o processo de compra, e orientando a 

empresa, e assessorando cooperativa e folheiros em boas práticas de produção e processos 

éticos de compra. O objetivo é minimizar riscos tanto aos produtores quanto indígenas e à 

própria empresa na aquisição de jaborandi. Especialmente para o jaborandi que se encontra 

dentro de áreas protegidas (ele também cresce em florestas no interior de fazendas), o 

IMAFLORA recomenda que todos os procedimentos legais sejam atendidos tanto pelos 

folheiros quanto pela empresa e não recomenda de forma alguma que o jaborandi seja retirado 

de áreas protegidas sem consentimento explicito de órgãos legais.  

 

Participação em eventos de formação:  

Membros da equipe do IMAFLORA participaram de dois eventos regionais de capacitação. 

Foram eles: Curso sobre Cacau de Qualidade, realizado em Tucumã no período de 30 de maio 

a 01 de junho, e promovido pelo GT Boas Práticas do Cacau. E o curso Previsão de Safra do 

Cacau no estado do Pará, realizado em Novo Repartimento nos dia 07 e 08 de junho, 

promovido pela Solidariedad e CEPLAC. 
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Grau Percentual de Execução Física

Produto/Serviço 1 -  

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de 

execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou 

metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO  % Execução Física 

Realizada

Produto/Serviço 2 - 

TOTAL DO PROJETO

...
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B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras 

instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas 

parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na 

diretoria, alterações nas informações de contato, etc. 

 

Novos projetos:  

A Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu recebeu aprovação do projeto “Construindo para o 

Futuro” através do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu). O 

projeto, no valor de R$ 850.000,00 e com prazo de execução de 10 meses, prevê a construção 

de salas de aula, dormitórios femininos, banheiros masculinos, dormitórios dos monitores 

masculino e feminino, secretaria, biblioteca, sala de informática, casa do caseiro, galpão para 

insumos e implementos agrícolas, salão para reuniões e atividades escolar. Tal projeto 

complementará as ações que serão desenvolvidas no âmbito do Programa Florestas de Valor 

que irá reformar a cozinha, construir os banheiros femininos e dormitórios masculinos.  As 

ações dos projetos serão monitoradas e otimizadas pelo GT de acompanhamento com a 

finalidade de evitar disparidades nas obras e aproveitar os espaços. 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA  

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha 
“Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O 
beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em 
“Realizado”, o efetivamente executado. 

 

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo. 

 

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano ... Mês/Ano
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Cronograma de Execução Física

Atividade 1.1

Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto 

acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram 

efetivamente executadas.  

PRODUTO/SERVIÇO 
Previsto/ 

Realizado

...

Produto/Serviço 1 -  

Atividade 1.2

DURAÇÃO EM MESES

Atividade 2.2

...

Produto/Serviço 2 - 

Atividade 2.1

 

 

 

 

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”, 

informar aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou 

atrasos na execução de obras, problemas em processos licitatórios, etc.   

 

Atividade 1.4 Elaboração de regras de formação de utilização do Fundo de Sustentação 

Financeira: O trabalho de estruturação do Fundo teve de aguardar a reunião do conselho 

gestor que aconteceu em setembro, uma vez que os conselheiros tinham expectativa de 

contribuir na reflexão deste tema. O trabalho iniciou em agosto com a preparação da discussão 

do tema com o conselho. 

 

Atividade 1.5 Customização de novos coletores de dados e aperfeiçoamento da 

plataforma tecnológica: Com a contratação da empresa Ecostage, foi feito um novo 

planejamento de trabalho com a empresa, onde as ações de customizar os coletores e 
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aperfeiçoamento da plataforma acorreram e deverão continuar ocorrendo de forma continua ao 

longo dos meses. 

 

Atividade 2.1 Elaboração de diagnósticos para expansão para dois novos territórios: O 

adiantamento dessa atividade, se deve à melhor compreensão do processo de chegada do 

Origens Brasil® em um novo território, no caso o Rio Negro. Foi percebido que o gargalo se dá 

principalmente na etapa de cadastramento dos produtores em campo, que demora em torno de 

1 ano para ser realizada. Desta forma, optou-se por antecipar a realização do diagnostico 

detalhado do Rio Negro, bem como dos treinamentos no território para que a aterrissagem 

possa ser possível no ano 2018. 

 

Atividade 2.4 Capacitações nas cadeias de valor da Calha Norte: fortalecimento das cadeias 

de Valor da Calha Norte, é uma atividade constante que envolve várias ações ao longo da 

execução do projeto. 

 

Atividade 2.5 Implementação de unidade de beneficiamento de óleos vegetais: 

Relacionada à implantação de uma mini usina de óleos estava prevista para a elaboração do 

projeto executivo da usina. No entanto não foi realizado, por diversos fatores. Um deles é que 

ainda não está definido o local onde será implantada a Usina e a depender do local, pode haver 

influência no projeto executivo. Desta forma optou-se por aguardar a definição de local e outras 

especificidades e oportunidades antes de caminhar com o projeto executivo, esperasse que 

essa etapa seja realizada no próximo semestre. 

 

Atividade 2.6 Implantação de sistemas de geração de energia solar: Relacionada a 

implantação de energia solar para as UBAs - estava previsto concluir a instalação dos sistemas 

de energia solar, no entanto a etapa de contratação da consultoria especializada para 

assessorar o processo, tomou mais tempo que o previsto e as parcerias que estão elaborando o 

projeto executivo, bem como as cotações, busca por fornecedores nacionais, ou justificativa 

quando não há fornecedores nacionais, também está tomando mais tempo que o planejado. 

 

Atividade 2.7 Reforma e ampliação de estruturas relacionadas à produção 

agroextrativista na Calha Norte: Relacionada a reforma ou ampliação das estruturas de 

beneficiamento de produtos agroextrativistas - originalmente não estava prevista para esse 

período, mas foi adiantada em função da possibilidade pela equipe já estar em contato com 

fornecedores. Neste período, foi iniciada a ampliação para cadeia de polpas de frutas das 

Unidades de Beneficiamento de Alimentos (UBAS) das comunidades Quilombolas de Oriximiná, 
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através da aquisição de equipamentos para essa cadeia, como freezers, bancadas, prateleiras 

e despolpadeiras.  

 

Atividade 3.2 Implantação de estrutura de armazenamento de cacau e castanha: Foi 

selecionada consultoria para visita técnica e elaboração de pré-projeto para implantação da 

estrutura. A consultoria esteve em São Félix do Xingu e entregou propostas para a implantação 

da estrutura. A equipe do projeto está agora avaliando as possibilidades e deverá entrar em 

contato com o Fundo a fim de sanar dúvidas relativas à utilização do recurso da melhor forma.   

 

Atividade 3.3 Reforma da sede e adequação do currículo de técnicos agrícolas da Casa 

Familiar Rural: Foi selecionada consultoria para visita técnica e elaboração do projeto de 

reforma.  A consultoria esteve em São Félix do Xingu nas instalações da Casa Familiar Rural e 

elaborou o projeto de reforma. Vale destacar ainda, que a equipe da Casa Familiar Rural 

conseguiu recursos adicionais através do PDRS Xingu (http://www.pdrsxingu.org.br/) para 

ampliação da reforma e construção de novas estruturas da escola. O projeto elaborado pela 

consultoria contratada pelo Imaflora/Fundo Amazônia já contemplou a nova estrutura. A reforma 

irá começar em breve a partir da contratação de empreiteira.    

 

Atividade 3.4 Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos: Através de 

encontros e oficinas com os alunos da Casa Familiar Rural, foi identificado um grupo de 30 

agricultoras agricultores que potencialmente deverão compor a Rede de Sábias e Sábios 

Agricultores (novo nome dado ao “banco de agricultores técnicos”). Os próximos passos serão a 

seleção e capacitação desses agricultores e agricultoras para que eles possam disseminar seus 

conhecimentos a outros pares na região. Essa é a estratégia de disseminação de conhecimento 

em rede do projeto. 

 

Atividade 4.3 Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil: Optou-se por aguardar a 

conclusão da estratégia de comunicação e promoção do Origens Brasil®, que ainda estar em 

fase de construção, para depois disso conseguir fazer uma analise mais aprofundada, das 

melhorias que serão necessárias de ser implementadas no site. No período de maio e junho 

foram feitos apenas pequenos ajustes no site, visando apenas melhorar o menu de navegação 

e a inclusão do novo território Calha Norte. 
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D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO  

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto 
incorporado abaixo.  

 

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

 Usos 

Produto/Serviço 1 -  

Item 1.1

Item 1.2

Item 1.3

...

Total Produto/Serviço 1 -

Produto/Serviço 2 -  

Item 2.1

Item 2.2

Item 2.3

...

Total Produto/Serviço 2 -

Produto/Serviço 3 -  

Item 3.1

Item 3.2

Item 3.3

...

Total Produto/Serviço 3 -

...

...

...

 TOTAL USOS 

FONTES
 ORÇAMENTO 

APROVADO  
1ª LIBERAÇÃO 2ª LIBERAÇÃO ...

 TOTAL 

LIBERADO 

 TOTAL A 

LIBERAR 

BNDES

BNDES - Rendimentos das Aplicações 

Financeiras

Outras Fontes

 TOTAL FONTES 

Saldo (Fontes menos Usos):                            -                              -                              -   

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

Valores em R$ - Posição em .../.../...

USOS/FONTES

ÚLTIMO 

ORÇAMENTO 

APROVADO 

(MÊS/ANO)

TOTAL 

REALIZADO

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido 

aprovado pelo BNDES.

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

... A REALIZAR
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 

A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo.  

NÚMERO
DESCRIÇÃO 

DA DESPESA

PRODUTO 

OU 

SERVIÇO

CATEGORIA 

(USOS)

ITEM DE 

CUSTO

TIPO DE 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

Nº DO 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

VALOR DO 

COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO 

DO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

FORMA DE 

PAGAMENTO

Nº DO 

PAGAMENTO

VALOR 

PAGAMENTO

DATA 

PAGAMENTO

NOME DO 

FORNECEDOR

CNPJ/CPF DO 

FORNECEDOR

1

2

3

...

n

“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;

“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R$ representado no documento de comprovação de pagamento;

Relação de Pagamentos

“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;

“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;

“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";

“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);

“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;

“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;

“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);

“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);

“Valor pagamento” refere-se ao valor em R$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas 

despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;

“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e 

equipamentos nacionais";

“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);
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F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser 
preenchida clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. 

 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada 
na figura abaixo.  

 

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:

"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto

Máquina / Equipamento Fabricante Quantidade
Valor Unitário 

(R$)

Valor Total 

(R$) 

N° na Relação de 

Pagamentos

"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" 

(primeira coluna) do item "E" deste modelo 
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G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  

A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto 
incorporado abaixo.  

 

A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIAÇÃO  

Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo 
(Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença 
entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 
bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo. 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o 
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado": 

 

 

 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o 
saldo informado no extrato bancário: 

 

 MÊS SALDO INICIAL LIBERAÇÕES 

BNDES

RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL 

(A)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                           -                           -                                     

                     -   

-                   

                     -   

-                   

Movimentação Financeira

           Diferença de (A) - (B):

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):

Totais

Valores em R$ - Posição em .../.../...

Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 

Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

           Diferença de (A) - (C):

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 

bancário 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

Saldo informado no extrato bancário (C):
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H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO  

 

Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, 
acordada entre o beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.   

Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de 
acompanhamento coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET  

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com 
informações atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de 
implementação. 

 

Link(s): 

 

http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_origens-brasil.php 
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_florestas-de-valor.php 
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf 
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php 
http://www.origensbrasil.org.br/ 

 

 

 

http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php
http://www.origensbrasil.org.br/
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J) FOTOS DO PROJETO 

Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. 
Adicionalmente, para cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de 
imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas 
imagens abaixo. 

 

Autorização de Uso de Imagem 
individual 

 

 

 

Autorização de Uso de Imagem Coletiva 

 

 

 
Foto 01 - atividade 1.1 – reunião do Conselho gestor do 
Origens Brasil® - 12/09/17 – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 - atividade 1.1 – reunião do Conselho gestor do 
Origens Brasil® - 12/09/17 – SP. 

 

 

 

 

 

 
Foto 03 - atividade 1.1 – produtos com o selo Origens 
Brasil® - 08/06/17 – Brasília. 

 

 
Foto 04 - atividade 1.1 - Livro Xingu, história dos produtos 
da floresta 08/06/17 – Brasília. 
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Foto 05 - atividade 1.1 – Selo do Origens 

Brasil na Farinha de Babaçu – 08/06/17 – Brasília. 
 
 

 

 
Lista de presença e termo de autorização de uso de imagem da participação no evento da- atividade 1.1 

 

 

Foto 06 - atividade 2.1 –Reunião com a equipe da FAS 
- 28/07/17 - Manaus 

 

Foto 07 - atividade 2.1 – Reunião  com IPÊ dia 
28/07/17 - Manaus 
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Lista de presença e termo de autorização de uso de imagem da reunião com a FAS e IPÊ - atividade 2.1 
 

 

 

Foto 08 - atividade 2.1 – Reunião inicial do Origens 
Brasil® no Rio Negro – 30/08/17 - Manaus   
 

 
Foto 09 - atividade 2.1 - Participantes da reunião 
30/08/17 - Manaus. 

 

 
Lista de presença e termo de autorização de uso de imagem da Reunião inicial do Origens Brasil® no Rio Negro. 
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Foto 10 - atividade 2.3 - Reunião com a equipe ISA 
Altamira - 22/08/2017 
 

 

Foto 11 atividade 2.3 – Reunião com associação 
Pyjahyry (Xipaya) – Altamira 22/08/2017. 

 

Lista de presença da reunião em Altamira/PA. 
 

 

 

Foto 12 atividade 2.3 – Capacitação reforço com 
indígenas e quilombolas – Oriximiná 12 e 13/06/2017. 
 

 

Foto 13 atividade 2.3 – Capacitação reforço com 
indígenas e quilombolas – Oriximiná 12 e 13/06/2017. 
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Lista de presença da capacitação reforço 

 
 

 

Foto 15 atividade 2.4 - Oficina sobre Arranjos 
Produtivos Locais na Calha Norte  - 28/10/2017 

 

Foto 16 atividade 2.4 - Oficina sobre Arranjos 
Produtivos Locais na Calha Norte – 28/10/2017 

 

 

 
Foto 17 atividade 2.4 - Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na Calha Norte – 28/10/2017 
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Listas de presença e autorização de uso de imagem da Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na Calha Norte 

 

 

 

Foto 17 atividade 2.4 - Capacitação em Boas 
Práticas de Fabricação de Açaí ministrada pela 
Vigilância Sanitária – 20/07/2017 

 

Foto 18 atividade 2.4 - Capacitação em Boas 
Práticas de Fabricação de Açaí ministrada pela 
Vigilância Sanitária – 20/07/2017

 

 

Listas de presença e autorização de uso de imagem da Capacitação em Boas Práticas de Fabricação de Açaí 
ministrada pela Vigilância Sanitária 
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Lista de prenseça do treinamento Processo 
Certificação Comunidade Curuçá – 11/04/2017 

 

 

Lista de presença do treinamento Processo 
Certificação Comunidade Jamari – 12/04/2017 

 

 

 
Lista de presença - Treinamento Processo Certificação PTR – 13/04/2017 
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Lista de presença - Boas Práticas de Coleta e armazenamento de copaíba – 04/10/2017 

 

 

 

Foto 19 atividade 2.4 - Reunião de consolidação dos grupos de extrativistas certificados – 04/10/2017 
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Listas de presença reunião de consolidação dos grupos de extrativistas certificados 
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Foto 20 atividade 4.1 –  Folders, displays e produtos 
Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros – São Paulo 
– SP – 05/08/2017 – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 21 atividade 4.1 –  Evento “O que é que a 
Floresta tem?” no Mercado de Pinheiros – São Paulo 
– SP – 05/08/2017 – Acervo Imaflora. 

 

 
Lista de presença do Evento “O que é que a Floresta tem? 

 

 

 
Foto 22 atividade 4.1 – Palestra de apresentação da 
iniciatíva Origens Brasil® aos alunos da FEA – São 
Paulo – SP 10/04/2017 – Acervo Imaflora.  

 

 

Foto 23 atividade 4.1 – Palestra de apresentação da 
iniciatíva Origens Brasil® aos alunos da FEA – São 
Paulo – SP 10/04/2017 – Acervo Imaflora.  
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Autorização de uso de imagem – Palestra de apresentação aos alunos da FEA. 

 

 

 
Foto 24 atividade 4.1 – Caixa do kit sensorial para 
imprensa aberto – 25/08/2017 – Acervo Imaflora 

 

 

Foto 25 atividade 4.1 – Caixa do kit sensorial para 
imprensa fechado – 25/08/2017 – Acervo Imaflora. 

 

 

 

Foto 26  atividade 4.1 – Bonés para cadastradores Origens 
Brasil® – Acervo Imaflora. 
 

 

 

 

Foto 27 atividade 4.1 – Bolsas para cadastradores 
Origens Brasil® - Acervo Imaflora 
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Foto 28 atividade 4.1 – Camiseta para cadastradores Origens Brasil® - Acervo 
Imaflora 

 

 

 

Foto 29 atividade 4.1 – Reunião com agência de 
comunicação CAUSE  - 23/08/2017 – Piracicaba – SP – 
Acervo Imaflora. 
 

 

Foto 30 atividade 4.1 - Reunião com agência de 
comunicação CAUSE – 23/08/2017 – Piracicaba – SP – 
Acervo Imaflora. 

 
 
 
 

 

 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO  

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre 
outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou 
por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a 
ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados. 

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de 
sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser 
enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos 
autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo. 

 

 

Autorização de uso de imagem e 
depoimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS  

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências 
contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.  

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, bem como  as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental 
competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo 
órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades 
correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento. 

 

A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:

Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;

O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;

O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento, etc);

O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e

A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.

Atividade Produto / Serviço Tipo de Autorização Órgão Expedidor Número Data de Expedição Validade

Aspectos Ambientais
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora 
prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

 

 

 

 

José Marcos de Carvalho 

Gerente Administrativo Financeiro 

Representante Legal 

 

 


