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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 Conselho Gestor Origens Brasil®: Foi realizada no dia 14 de Fevereiro de 2019, 

na sede do ISA em São Paulo, a VIII Reunião do Conselho Gestor. O objetivo da reunião foi 

apresentar as atualizações do Origens Brasil®, fazer apresentação da proposta do novo modelo 

de negócios e colher considerações e reflexões acerca de melhorias necessárias de serem 

incorporadas na proposta. (Foto 01).  

Atividade 1.2. Estruturação do ambiente de gestão interna  

Com o crescimento e expansão do Origens Brasil®, foi identificado a necessidade de se ter um 

melhor acompanhamento dos processos e aperfeiçoar a comunicação e relacionamento com os 

membros do Origens Brasil®. Para isso, mapeamos os processos e etapas de adesão dos 

membros. Inicialmente o mapeamento foi feito para a adesão das empresas membros e foi 

desenhado junto com a equipe de TI as adaptações necessárias para implementarmos o CRM 

(gestão de relacionamento com o cliente) do Origens Brasil®. 

Foi feito também uma verificação se os requisitos necessários para a ampliação de um novo 

território foi cumprido. A equipe de qualidade desenvolveu um check-list para identificar se as 

etapas foram cumpridas (de acordo com o procedimento inicial). O objetivo dessa verificação é 

garantir que foram cumpridos os requisitos obrigatórios e caso não tenha ocorrido, identificar o 

motivo e traçar um planejamento para o cumprimento. 

Atividade 1.3. Atualização do Plano de Negócios  

Entre Janeiro e Maio de 2019 trabalhamos na evolução do novo plano de negócios do Origens 

Brasil® conforme cronograma estabelecido em conjunto com a empresa de consultoria 

contratada. 

Durante este período foram realizadas as seguintes etapas:  

• Workshop de Ideação e Prototipagem Coletiva – Entre os dias 17 e 18 de janeiro de 

2019, realizamos em São Paulo o Workshop de ideação e prototipagem do novo modelo 

de negócios do Origens Brasil. Reunimos 31 profissionais e instituições de diversos 

setores e áreas, com o objetivo de estudar, refinar e modelar hipóteses de como 
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o Origens Brasil® pode evoluir a sua atuação de modo a contribuir de forma ainda mais 

relevante para a economia da floresta em pé e garantir a sustentabilidade financeira de 

sua operação. (FOTO 2) 

• Sistematização dos resultados do workshop e propostas de encaminhamentos. 

• Apresentação das conclusões iniciais para o Conselho do Origens Brasil® no mês de 

Fevereiro.  

• Proposta de evolução do modelo de negócios do Origens Brasil®, entre fevereiro e Maio, 

alterando o cronograma para mais a diante.  

• Plano de Negócios 2030 concluído no âmbito da consultoria da Become, no mês de 

Maio de 2019. Revisões do plano estão previstas ao longo do ano em conjunto com a 

equipe da Become.  

Atividade 1.4. Regras do Fundo de Sustentação Financeira  

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

O Fundo criado em 2018, continua sendo gerido pelo Imaflora enquanto administrador do 

Origens Brasil®. Os aportes até Junho de 2019 foram realizados exclusivamente pelo 

pagamento das taxas de participação pelas empresas que fizeram a adesão. O valor até junho 

de 2019 no Fundo do Origens Brasil® correspondia a R$184.496,85 conforme tabela 

apresentada abaixo. O valor sofreu pouca alteração frente ao ano anterior devido ao processo 

de revisão do modelo de negócios, que foi finalizado no final de Maio, e que estendeu as datas 

de cobrança para o segundo semestre de 2019, para estar vinculado ao novo modelo de taxas 

proposto.   

As regras de captação e uso do Fundo são as mesmas aprovadas em 2018, e por elas qualquer 

uso ou destinação deste valor, precisará ser aprovado previamente pelo Conselho Gestor do 

Origens Brasil®. A próxima e ultima fase, prevê uma revisão dessas regras visando assegurar 

um alinhamento com o novo modelo de negócios e aprofundar o olhar jurídico e de governança.  

MÊS 
SALDO 
INICIAL 

TRANSFERÊNCI
A C/C BRASIL - 
ENCERRAMEN

TO CONTA 

RECEBIMEN
TOS 

EMPRESAS 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

APLICAÇÃO 

TARIFAS 
BANCÁRI

AS 

PAGAMENT
OS 

SALDO FINAL 
C/C + 

APLICAÇÃO 

jan/19           
159.432,24  

                                 
-    

              
8.624,10  

                   
713,91  

                     
11,73  

                            
-    

           
168.758,52  

fev/19           
168.758,52  

                                 
-    

              
2.910,00  

                   
673,99  

                     
23,09  

                            
-    

           
172.319,42  

mar/19           
172.319,42  

                                 
-    

              
4.110,00  

                   
649,59  

                            
-    

                            
-    

           
177.079,01  

abr/19           
177.079,01  

                                 
-    

              
2.910,00  

                   
733,58  

                            
-    

                            
-    

           
180.722,59  

mai/19           
180.722,59  

                                 
-    

              
2.910,00  

                   
174,66  

                            
-    

                            
-    

           
183.807,25  

jun/19           
183.807,25  

                                 
-    

                           
-    

                   
689,60  

                            
-    

                            
-    

           
184.496,85  
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Atividade 1.5. Customização de coletores e plataforma tecnológica.  

- Consolidação da plataforma do Origens Brasil®:  

Após consultas com os membros do Origens Brasil® identificamos a necessidade de ter mais 

autonomia na plataforma para os usuários, bem como, conhecer os processos em campo e 

melhorar a coleta e subida de dados. Ao mesmo tempo fizemos uma consulta com outros 

membros da equipe do Imaflora que trabalham com rastreabilidade, marketplace, e outras 

formas registros de produção, visando colher subsídios para melhoria tanto da plataforma, 

quanto dos processos de coleta e subida de dados.  O processo segue em curso e o objetivo é 

automatizar a subida de dados, desenvolver um aplicativo próprio (mencionado no último 

relatório), e prototipar em conjunto com as organizações membros uma nova versão da 

plataforma. 

 

Atividade 1.6. Implementação do Sistema de Monitoramento. 

- Preparação e análise dos dados 2018 

A organização dos dados, para a geração de gráficos e tabelas, para serem analisados teve 

início em abril. O primeiro passo foi baixar os dados brutos do Banco de Dados numa planilha e 

fazer um tratamento dos dados (levantando possíveis erros, não preenchimentos, agrupamento 

de respostas, etc). Para os indicadores de impacto coletados em campo (que são respondidos 

pelos comunitários/produtores) e que correspondem pelo maior volume dos dados.  

A análise foi iniciada em abril / junho, para testar o modelo da organização das tabelas e 

gráficos oriundos do Banco de Dados e será finalizada no próximo relatório juntamente com as 

análises dos indicadores de impactos coletados com as instituições de apoio e com os 

consumidores, agregando os dados dos indicadores de desempenho (produção e 

comercialização que estão na plataforma do Origens Brasil®), que necessariamente passam 

pelo mesmo processo de tratamento. Será produzido um relatório analítico que será entregue 

para os membros do Origens Brasil e será apresentado no relatório 5. As fotos 3 e 4 ilustram o 

desenho da organização da análise dos dados. 

- Reunião de trabalho do Núcleo de Gestão de informação e conhecimento do Origens 

Brasil® 

Foi realizada no dia 18 de abril de 2019 na sede do Imaflora, uma reunião com o núcleo de 

Gestão de informação e conhecimento: equipe do Origens Brasil mais Luis Fernando Guedes 

Pinto (ex-secretário executivo do Imaflora), Heidi Buzato (socióloga), Vinícius Guidotti 

(Geoprocessamento) e  Roberto Palmieri (Gerente e secretário adjunto do Imaflora) com o 

objetivo de apresentar as possibilidades de análise dos dados para geração dos resultados e 

preparação para o Workshop com convidados especialistas.  

- Preparação para a coleta dos indicadores de campo 2019 – abr / mai 

Em 2019, depois de 3 modelos de desenho amostral, chegamos no formato final, baseado na 
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avaliação dos resultados os dados coletados  em 2017 e 2018. 

O desenho foi simplificado, eliminado a necessidade de ter uma planilha para calcular o esforço. 

Para cada Área Protegida, 3 comunidades são eleitas para a coleta seguindo as 

condicionantes: 

- ter comercialização de produtos significativa (2º ano); 

- logística viável; 

- relação harmônica (sem conflitos) com o monitor; 

Em cada comunidade, será amostrada 5 casas e 3 perfis de pessoas (mulher, jovem, produtor, 

não podendo repetir o perfil) + 1 ou 2 lideranças por comunidade. 

De 2017 para 2019 foi realizado um enxugamento da Frequência da coleta, do nº de 

indicadores, de comunidades amostradas, casas e de entrevistas, para que o monitoramento 

seja viabilizado e continue a ser realizado pelas próprias organizações locais / Instituições de 

apoio. 

Para a preparação da coleta foi necessário reorganizar os desenhos frente a esse novo formato.  

- Reunião com os monitores: 

Foram realizadas entre maio e junho de 2019, reuniões com as organizações e monitores para 

repassar o novo formato e o esforço para coleta dos dados em campo (ver lista abaixo).  

-Xingu: ISA/Associações das 3 Resex, Associação Xipaya, AFP, ISA/ATIX. 

-Calha Norte: Imaflora, 5 Associações Quilombolas, PDS Paraíso. 

Foi apresentado também uma prévia dos resultados, fruto do inicio da análise (FOTO 5). 

Para relembrar o questionário, foi repassado e tirado as dúvidas, reafirmando os pontos de 

erros e/ou falta de dados, para evitar falhas na coleta esse ano. 

- Coleta dos indicadores de impacto do Origens Brasil®: 

O período de coleta para os territórios é de junho a outubro. Em 2019 foi o segundo ano de 

coleta de campo dos indicadores no território da Calha Norte, e o segundo e/ou terceiro ano no 

território do Xingu, dependendo da organização. Os dados de 2017 e 2018 foram tratados e 

organizados no Banco de Dados e estão sendo analisados. Como parte do processo, será 

elaborado um relatório para apresentar de forma geral os resultados no Encontro de 

governança do Origens Brasil® em outubro e, posteriormente, num workshop recolher bases 

para elaboração de uma estratégia de comunicação junto à diferentes públicos mediante 

participação de organizações locais, empresas, instituições de apoio e monitores que coletaram 

os dados em campo. 

COMPONENTE 2 - EXPANSÃO DO ORIGENS BRASIL® PARA NOVAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 
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Atividade 2.1. Diagnósticos para expansão para dois novos territórios 

Com a entrega dos 3 diagnósticos no relatório passado, fechamos a meta e o registro dessa 

atividade.  

Resumo de todos os diagnósticos: 

Diante da meta de entregar 3 diagnósticos, a equipe conseguiu entregar 5 diagnósticos, sendo 

eles: Rio Negro, Territórios de Menor dimensão, Solimões, Baixo Amazonas e Diagnóstico 

Expansão Geral. 

O diagnóstico da expansão geral visa, de forma macro, identificar os territórios do Brasil que 

tenham potencial em receber a iniciativa. São levantadas informações sobre as áreas 

protegidas, produção, cadeias de valor, governança, instituições atuantes no território e etc, 

para que o Origens Brasil® possa ter as informações necessárias para planejar e iniciar a 

aterrissagem no território. A entrega deste diagnóstico se deu no relatório 2 (março/2018).  

Mapeados os grandes territórios com maior potencial, tomou-se a decisão de expandir para o 

Rio Negro, onde foi realizado um diagnóstico mais detalhado do território trazendo informações 

e dados que estão sendo utilizados na implementação e comunicação do Origens Brasil®. Este 

foi entregue também no relatório 2 (março 18).   O Território do Solimões foi identificado 

também como potencial, e da mesma forma foi realizado um diagnostico mais detalhado e 

entregue relatório 3 (dezembro 18). No relatório 3 foi apresentado o Diagnóstico detalhado do 

Baixo Amazonas, território cuja demanda surgiu das organizações locais, com objetivo de 

avaliar o potencial do território. O diagnostico foi realizado com apoio financeiro de outros 

parceiros, mas por fazer parte da estratégia de expansão do Origens Brasil®, segue  aqui 

relatado. Por fim, foi realizada também no período de relatório 3 uma atualização do Diagnóstico 

de Expansão Geral, com objetivo de atualizar as informações e subsidiar a ampliação da 

iniciativa para outros territórios.Com o recurso previsto para essa atividade, foi alcançado o 

objetivo de levantar de forma eficiente informações necessárias para a expansão da iniciativa, 

minimizando os riscos na tomada de decisão, e trazendo de forma concreta dados para registrar 

e dar transparência no processo de ampliação. 

Por fim, com o objetivo de entender outras possibilidades de expansão para territórios 

“menores”, o Conselho Gestor sugeriu a realização de um outro diagnóstico, para identificar se 

esses territórios de menores dimensão que não se enquadraram no modelo de expansão atual, 

teriam potencial  em receber o Origens Brasil®. Este foi entregue no relatório 2 (março/2018). 

 

Atividade 2.2. Construção de plataforma de capacitação à distância 

Delinear a proposta para treinamento à distância: Considerando as mudanças ocorridas na 

operação do Origens Brasil® desde o inicio do projeto, a proposta foi adaptada às demandas 

atuais.  A proposta atual é criar um ambiente web (no site ou plataforma) que possa hospedar 

todos os materiais produzidos para os cursos (vídeos, apresentações, cartilhas, etc) de forma a 
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reunir esses materiais de acordo com os diversos temas e de forma que os diferentes público 

alvo possam acessa-los com facilidade a qualquer momento. Essa proposta não exclui o 

contato, comunicação, e apoio da equipe do Origens Brasil® para tirar duvidas e dar suporte 

técnico. 

 

Atividade 2.3. Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica 

Com a nova abordagem metodológica utilizada e testada na capacitação com as instituições do 

território do Solimões, não houve demanda de novas capacitações. Contudo com a adesão de 

uma nova instituição de apoio no Xingu, a TNC, foram realizadas reuniões/treinamentos com os 

técnicos pontos focais do Origens Brasil®, para entenderem a iniciativa, o funcionamento da 

tecnologia e operação. Foram ao todo realizadas 2 reuniões, sendo: 

- 1 reunião presencial na Semana do Extrativismo (03/06/2019) em Altamira/PA; 

- 1 reunião à distância com técnico da TNC (25/06/19); 

 

Atividade 2.4. Fortalecimento nas cadeias de valor da Calha Norte: 

- Capital de Giro:  

Durante o período de abrangência deste relatório o fundo de capital de giro da Calha Norte foi 

movimentado para formação de cargas de produtos da sociobiodiversidade em cadeias já 

consolidadas, como copaíba e castanha, possibilitando o pagamento aos extrativistas no ato da 

entrega do produto enquanto os lotes a serem comercializados eram formados.  

O fundo também fomentou cadeias em estágio inicial de estruturação com comercialização não 

regulares permitindo incentivar a produção, esses casos foram da Pimenta em pó, do povo 

Indígena Wai Wai, óleo e Sementes de Andiroba dos Quilombolas de Oriximiná. Nesses casos 

o capital de giro também possibilitou o pagamento no ato da entrega. Esforços de prospecção 

de novos mercados têm sido feitos para dar vazão a esta produção em comercializações piloto 

e aproximações de novos parceiros comerciais. Os detalhes das operações de cada uma 

dessas cadeias mencionadas segue ao longo deste relatório no item a seguir e nos documentos 

que detalham as movimentações realizadas em conta. 

 

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

ampliar o engajamento ao Origens Brasil® e estruturar as cadeias de produtos 

agroextrativistas:  

         

A- Fortalecimento da Cadeia de Valor da Castanha: 

A cadeia da castanha é uma cadeia essencial para o território da Calha Norte por representar 

um produto amplamente difundido nas praticas tradicionais locais e pela ampla ocorrência da 

espécie nas florestas da região. No período de abrangência desse relatório foi realizada a 
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articulação com empresas interessadas em adquirir castanha dentro da articulação do Origens 

Brasil®. Foram realizadas reuniões presenciais em Belém, em Fevereiro de 2019 entre 

representante Quilombola e empresa Wickbold e também com a empresa Puro Orgânico. 

Propostas foram apresentadas pelas empresas e posteriormente levadas e discutidas junto às 

comunidades. A safra foi de baixa produção, o que elevou substancialmente os valores 

praticados pelos atravessadores, inviabilizando as articulações no âmbito do Origens Brasil®. A 

conta do capital de giro recebeu adiantamentos da empresa beneficiadora, estes adiantamentos 

foram repassados aos representantes locais, que pouco conseguiram comprar de produção e a 

maior parte do recurso foi devolvido, sendo entregue uma quantidade pequena de castanha 

para a usina beneficiadora.  

 

B- Fortalecimento da Cadeia de Valor da Copaíba:  

A cadeia da copaíba é apoiada desde 2012, com facilitação de parceria comercial, apoio à 

organização produtiva e estímulo as boas práticas de manejo e gestão do recurso. No período 

de abrangência deste relatório, foram realizadas atividades rotineiras de coleta e 

acompanhamento da produção, formação e envio de lotes e fortalecimento do processo de 

multiplicadores locais, com uma atividade de acompanhamento do grupo de extrativistas 

certificados, conduzida por um comunitário, representante local e agente comunitário de 

projetos, no dia 23 de maio em Oriximiná, onde os procedimentos de coleta e registro da 

produção foram reforçados, para aprimorar a rastreabilidade e o controle da produção, bem 

como preparar o grupo para o processo de renovação a certificação no segundo semestre 

desse mesmo ano. 

 

   C- Fortalecimento e fomento à cadeia da Andiroba:  

Entre os meses de maio e junho de 2019 o projeto deu andamento na aproximação da empresa 

Natura com as comunidades da Calha Norte, para comercialização de sementes de Andiroba na 

perspectiva de ampliação de produtos através de novas parcerias comerciais. 

Para isso, após diversas rodadas de conversas com extrativistas locais e verificações em 

campo das áreas de Andirobal, a equipe do Imaflora – em uma articulação conjunta com a 

COOPAFLORA – contribuíram para a organização de grupos pilotos de extrativistas que se 

comprometeram em comercializar as sementes de Andiroba para a Natura. 

Essa relação inicial entre os grupos de extrativistas e a empresa teve início com a 

comercialização de sementes secas, selecionadas e com boas praticas de coleta e pós coleta, 

com o objetivo de evidenciar o potencial que este produto tem na região. Oito famílias de 

comunidades quilombolas do município de Oriximiná participaram dessa articulação e coletaram 

mais de 400 quilos de Andiroba. Desse total, após a seleção e secagem das sementes, os 
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extrativistas entregaram para a Natura, aproximadamente 200 quilos de sementes secas e 

selecionadas. 

O volume entregue ficou aquém do esperado, entretanto, após visita de representantes da 

empresa na Calha Norte, e conversas com grupos de extrativistas e visita aos locais de coleta, 

para o ano de 2020 está programada a continuidade dessa relação com o emprego de maior 

esforço dos envolvidos no intuito de valorizar essa atividade extrativista e contribuir para a 

consolidação da cadeia de valor deste produto. (Foto 6 e 7) 

 

  D- Fortalecimento da cadeia da pimenta Waiwai:  

Um dos produtos da sociobiodiversidade indígena, com grande produção e forte potencial para 

ser comercializado com o Origens Brasil® é a pimenta em pó indígena, produzida em quase 

todas as aldeias das Terras Indígenas Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera.  

No período de abrangência deste relatório projeto apoiou o desenvolvimento da identidade 

visual, rótulo e embalagem para comercialização de Pimenta Indígena em pó – Assîssî. Foi 

produzido um lote demonstrativo do produto e um flyer com informações sobre o mesmo, sua 

produção e a ação do projeto na estruturação dessa cadeia. 

Esse novo produto foi lançado na feira Biofach/Natural Tech, que ocorreu no início de junho em 

São Paulo, onde o Origens Brasil® teve um estande. A proposta de distribuição dos potes de 

pimenta Assîsî pela COOPAFLORA foi discutida com as Associações, que ficarão responsáveis 

pela parte produtiva, enquanto a Cooperativa recém criada atenderá a demanda por 

comercialização. 

Foi organizada então a participação de indígenas Wai Wai das Associações, que também são 

cooperados - no lançamento da Pimenta Assîsî no estande do Origens Brasil®, reunindo 

diversos produtos da sociobiodiversidade oriundos de territórios abrangidos pelo sistema, como 

o Xingu, Rio Negro, Solimões e Calha Norte. Essa participação foi fundamental para inserir 

cada vez mais os indígenas nos espaços de comercialização e divulgação dos produtos da 

Amazônia.  (Foto 8 e 9) 

Nos quatro dias de evento, foram comercializados e doados potes de pimenta para digital 

influencers, chefs de cozinha e possíveis parceiros na comercialização. O lançamento da 

Pimenta Assîsî foi um sucesso, com vários contatos feitos com empresas com potencial para 

inserir o produto nos mercados do eixo Sul-Sudeste, assim como a valorização da cultura dos 

povos indígenas Wai Wai foi evidenciada. 

A estratégia adotada pra fomento inicial a essa cadeia foi de adquirir a produção dos indígenas 

e formar estoque para fracionamento e agregação de valor. A produção foi intensificada pelos 

indígenas gerando um bom estoque do produto que permitirá a comercialização fracionada por 

alguns meses. O Mercado ainda esta sendo estruturado e as comercializações dos potes 

fracionados estão em fase inicial, sendo que grande parte do produto ainda encontra-se em 
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estoque. 

 

E- Acesso a Políticas Públicas de mercados institucionais - Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE e Política de Aquisição de Alimentos PAA:  

O apoio aos agricultores beneficiários do projeto no acesso ao PNAE é um apoio constante 

sendo que no período de abrangência desse relatório foram realizadas as seguintes ações: 

• Organização das ofertas de cada agricultor para subsidiar a elaboração dos 

projetos de venda de 2019; 

• Levantamento de questões documentais para atendimento às normas das 

chamadas públicas;  

• Articulação com setor de Licitação da Prefeitura e do DAE-SEMED, para apoiar a 

realização da primeira Chamada Púbica do ano; 

• Apoio na mediação da tomada de preço entre os agricultores; 

• Apoio à elaboração dos projetos de venda para atender à Chamada 01/2019. 

O Edital foi lançado em abril quando então apoiamos a organização dos projetos de venda e 

dos documentos dos participantes. Algumas pessoas que já estavam comercializando nos anos 

anteriores tiveram dificuldade com a renovação das DAPs (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e 

não poderiam participar. Com isso os agricultores que estavam com documentação apta 

aceitaram montar projetos de venda em parceria, para não desmobilizar os agricultores que já 

participaram nos anos anteriores e garantir o mercado para aqueles que investiram na 

produção. Para a construção dos Projetos de Venda realizamos uma reunião com os 

agricultores na sede da ARQMO no dia 01 de abril. (FOTO 10) 

Por fim foram fechados os Projetos a partir da oferta apresentada pelos agricultores, com a 

inclusão de alguns itens como abobora regional, maxixe e beiju seco. A produção de Pão de 

castanha fabricados nas Unidades de Beneficiamento de Alimentos (UBAs) foi expandida, com 

todas as escolas onde as UBAs estão situadas, recebendo pães produzidos pelos 

manipuladores Quilombolas. Essa articulação com a SEMED substituiu no cardápio dessas 

escolas quilombolas os pães produzidos em padarias da cidade por pães feitos pelos 

comunitários treinados, fortalecendo a parceira entre Imaflora, SEMED e os comunitários 

envolvidos com as UBAs.  

Após o processo de organização dos grupos, aconteceu a Chamada pública nos dias 2 e 3 de 

abril de 2019, no auditório da Igreja da Paz em Oriximiná. Foram recebidos os projetos de 

venda e negociados os valores e volumes entre os grupos de agricultores. Um total de 52 

agricultores participaram com projetos, totalizando uma oferta de quase 60 toneladas de 

alimentos para serem entregues, com previsão de aproximadamente 464 mil reais 

comercializados com a agricultura familiar em cinco meses. Desses 52, 17 são apoiados pelo 

Imaflora, sendo 14 quilombolas e 3 indígenas, que também contaram com o apoio da EMATER 
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na negociação e fechamento dos volumes finais a serem ofertados. 

As entregas dessa chamada iniciaram no mês de maio, nas escolas quilombolas, indígenas e 

nas escolas da cidade. (Foto 11 e 12) 

 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos:  

Além do PNAE, as ações do projeto apoiam os agricultores no acesso à Politica de Aquisição 

de Alimentos (PAA) – Compras Institucionais. Essa articulação tem viabilizado a 

comercialização de produtos para a Unidade da Universidade Federal Fluminense em 

Oriximiná. 

Assim, aconteceram as primeiras entregas dos produtos na Unidade, no mês de junho. Da 

mesma forma que o PNAE, as notas fiscais são emitidas pela equipe do projeto e enviadas para 

posterior pagamento da UFF aos agricultores. O acompanhamento e organização das entregas 

foram feitos em parceira com os representantes das equipes formadas, com comunicação 

constante para o melhor atendimento a esse mercado Institucional.  

 

 F- Fortalecimento das cadeias de produtos da Agricultura Familiar:  

Durante o período de abrangência desse relatório varias ações e articulações foram realizadas 

para fomentar e fortalecer as cadeias de produtos da agricultura familiar entre as quais 

gostaríamos de destacar as ações de fomento às cadeias de derivados da mandioca, 

especificamente o beiju de mandioca, produto tradicional, produzido pelas comunidades 

Quilombolas.  

O Beiju foi um dos produtos apontados pelas comunidades para ser incluído na alimentação 

escolar. Em 2019, foi iniciada a comercialização do Beiju para alimentação escolar de 

Oriximiná, na perspectiva de substituição de biscoitos e bolachas industrializadas por beiju de 

mandioca. No período de abrangência desse relatório, foram realizadas articulações com a 

SEMED para incluir esse novo produto na chamada publica e após essa confirmação o projeto 

trabalhou para fomentar a organização da produção para atender a demanda. Foi incluída uma 

quantidade inicial piloto e a partir daí realizado um trabalho para alcançar novos mercados e 

ampliar a demanda para a alimentação escolar. Amostras de produtos foram enviadas a uma 

empresa parceira da iniciativa Origens Brasil® que já demonstrou interesse na parceria com 

comunidades Quilombolas para comercialização de beiju, a qual tem enviado sugestões de 

melhoria para o produto a fim de alcançar um padrão adequado para uma possível parceria. A 

equipe do projeto tem feito essa interlocução com os produtores a fim de aprimorar o produto. 

 

G - Organização comercial das comunidades:  

A necessidade de instituições comerciais comunitárias capazes de formalizar as 
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comercializações tem sido uma necessidade nos últimos tempos pelos grupos apoiados pelo 

projeto e em alguns casos tem sido a limitação para se conseguir alcançar escala em 

comercializações ou até inclusão de determinados grupos em parcerias comerciais.  

Em fevereiro de 2019, após intenso processo de construção coletiva, foi realizada a assembleia 

de constituição da Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte – 

COOPAFLORA, na perspectiva de ser a instituição comercial do território canalizando e 

escoando a produção dos Quilombolas, Indígenas e assentados membros da rede Origens 

Brasil®. 

 A composição da diretoria foi definida de modo a alcançar a maior representatividade dos 

grupos étnicos/territoriais envolvidos com a inciativa, composto por Presidente, Vice presidente 

e tesoureiro, mais diretorias étnicos/territoriais, com uma sendo Hexcaryana, uma Waiwai, uma 

Quilombola e uma de assentados.  

Os próximos passos incluem abertura de conta bancária, seleção de sistema de emissão de 

notas fiscais e estruturação dos processos administrativos e operacionais da instituição. 

 

Ações de fomento à ação em rede na Calha Norte 

A necessidade de fortalecer as articulações em rede tem sido buscada por todos os atores 

envolvidos em projetos socioambientais na Amazônia. Nesse sentido, a inserção dos 

empreendimentos comunitários nesse contexto é fundamental para que as articulações tenham 

resultados.  

Diante desse cenário, o Imaflora e a COOPAFLORA foram convidados a participar do evento 

“Oficina de Co-criação da Aliança da Sociobiodiversidade” pelo Instituto Conexões Sustentáveis 

– CONEXSUS, realizada em São Paulo no inicio de maio. A Aliança tem como principal objetivo 

a potencialização dos arranjos multi-setoriais existentes, visando promover uma economia de 

uso sustentável da sociobiodiversidade no Brasil. 

A atividade contou com 20 participantes, entre membros de empresas, representantes do 

governo e de cooperativas, assim como outros membros de ONGs que atuam com a 

estruturação de cadeias de valor da sociobiodiversidade. O objetivo principal da atividade foi a 

criação conjunta de estratégias que possam vir a fortalecer a ação em rede, buscando abarcar a 

resolução dos principais desafios que as cadeias da sociobiodiversidade enfrentam. 

Foram abordados aspectos referentes ao papel de cada ator envolvido nessa temática, onde 

foram levantadas as principais atribuições dos parceiros. Assim, os parceiros ficaram agrupados 

em três modalidades diferentes, sendo aliados, facilitadores e formando o Núcleo mobilizador. 

O trabalho necessário para a consolidação da Aliança ficou evidenciado na atribuição de ações 

a serem desenvolvidas e que devem ser executadas fortalecendo essa rede. 

 

Atividade 2.5. Implementação de unidade de beneficiamento de óleos.  
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Ao longo do período de abrangência deste relatório, com a criação da cooperativa 

COOPAFLORA, iniciou-se um processo de discussão para avaliar as possibilidades de 

implantação da Usina. Foram realizadas reuniões e articulações com outras instituições de 

Santarém para avaliar a possibilidade de unir a Usina de Óleos da Calha Norte com outras 

iniciativas em Santarém na perspectiva de criação de um polo regional para Não Madeireiros, 

bem como a possibilidade de uma unidade de processamento móvel flutuante. As 

possibilidades ainda estão e analise e discussão com os grupos envolvidos. 

 

Atividade 2.6. Implantação de sistemas de geração de energia solar.  

No período de abrangência desse relatório foi articulada a instalação da energia solar nas 4 

UBAs, detalhado o serviço a ser prestado pela empresa contratada para instalação e articulado 

os detalhes do transporte. O equipamento ficou armazenado em Santarém até que tudo 

estivesse entregue e os detalhes de instalação e transporte definidos. A instalação ocorreu no 

período seguinte. 

 

Atividade 2.7. Reforma e ampliação das estruturas e cadeias relacionadas à 

comercialização de produtos do Agroextrativismo na Calha Norte: 

Para a ampliação da oferta de produtos para a alimentação escolar, as Unidades de 

Beneficiamento de Alimentos das Comunidades Quilombolas são estratégia fundamental. 

Nesse sentido vem sendo elaborado o Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), o 

Procedimento Operacional Padrão (POPs) das atividades de manipulação de alimentos 

realizadas nas UBAs e a construção participativa de procedimentos para controle de estoque. 

Foram realizadas visitas técnicas em cada uma das UBAs pela equipe do projeto e uma 

profissional da área de alimentos contratada para essa consultoria. Essas visitas tiveram 

objetivo de realizar o diagnóstico inicial para levantamento das necessidades de ajustes das 

UBAs e criar um Manual de Boas Práticas de Fabricação necessário para emissão do selo de 

inspeção sanitária pela Adepará, órgão estadual que regula a fabricação de polpas de frutas.  

O Manual de Boas Práticas de Fabricação é um documento construído a partir da realidade 

visualizada na visita técnica às UBAs  nele contém informações pertinentes ao estabelecimento 

de produção. Dentre as informações estão: Saúde e capacitação do manipulador de alimentos; 

Organização e limpeza das UBA’s; Controle de pragas, vetores e doenças; Controle dos 

resíduos e água. 

Durantes os dias 13 e 14 de março de 2019 as quatro UBAs foram visitadas. Em todas elas, 

houve uma reunião inicial, feita com parte dos manipuladores e lideranças comunitárias 

interessadas no trabalho a ser desenvolvido na UBA.  A consultora realizou o diagnóstico por 

meio do diálogo com moradores, através de perguntas e respostas relacionadas ao fluxo de 

produção que eles tem seguido para manipulação dos alimentos. Ao final, algumas 

percepções/necessidades relevantes a serem descritas para fases posteriores do trabalho: 
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• Renovação das carteiras de manipuladores; 

• Fazer um direcionamento sobre a utilização devida da água e manuseio dos 

resíduos/lixo; 

• Vestiário para os manipuladores, com armários individuais e fechados; 

• Fazer novos uniformes, com tecido de algodão; 

• Armário para guardar os utensílios; 

• Colocar sinalizadores/avisos sobre entrada, saída e áreas de produção; 

• Criar tabela de frequência de roçado do mato ao redor das UBAs; 

• Modificar proteção de tela, pois em algumas UBAs está entrando vetores e indo 

para a cozinha pela coifa; 

• Efetuar dedetização na UBA; 

 

COMPONENTE 3 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CACAU NO ENTORNO DO XINGU 

 

Atividade 3.1. Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições da rede ATER. 

- Semana do dia 18/02 – O IMAFLORA, juntamente com a Comissão Pastoral da Terra – CPT e 

Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu - CFR auxiliaram a CAMPPAX na articulação de um 

novo grupo de produtores orgânicos em uma área nova de ocupação a ser homologada pelo 

INCRA, na vila Novo Oeste. Foram realizados 4 dias de rodada nos sítios e atividades práticas 

focando no manejo sustentável do cacau.  

- Em março, a diretoria da CAMPPAX participou do encontro da CUIA (Central de Cooperativas 

da região do Alto Xingu). O objetivo da reunião foi incentivar o reconhecimento das diversas 

cooperativas e esclarecimento das atividades durante o ano, bem como socialização das 

agendas do Ater Mais Gestão; programa do Governo Federal. 

 

Atividade 3.2. Estrutura de armazenamento de cacau e castanha.  

Durante o período de abrangência do Relatório, as ações efetivadas acerca da implantação da 

estrutura de armazenamento de cacau e castanha se deram através da contratação dos 

serviços de um engenheiro civil para elaboração dos documentos necessários para obtenção da 

Licença Prévia para a construção do galpão. Como resultado, a Licença foi emitida e demos 

continuidade ao processo com os primeiros desenhos do galpão e documentações das licenças 

necessárias.  

 

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

Durante o período de janeiro a março, o IMAFLORA lançou Termo de Referência para 

contratação da Consultoria para apoio à revisão e estruturação das Ferramentas Pedagógicas 
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da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu: Revisão do Projeto Político Pedagógico; 

Formação das famílias e direção; Adequação do Currículo Escolar e Regimento Interno.   

O objetivo do Termo foi de apoiar a Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu na revisão e 

estruturação do seu Projeto Político Pedagógico; na Formação das famílias e direção de acordo 

com os princípios e práticas da Pedagogia da Alternância; e apoiar a adequação e 

implementação do Currículo Escolar levando em conta os conteúdos programáticos e técnicos 

estabelecidos pela Secretaria Estadual de Educação, e de acordo com o contexto 

socioeconômico e ambiental da região, bem como a atualização do Regimento Interno da CFR.  

Em abril, o processo de contratação da consultoria foi finalizado.  

 

Atividade 3.4. Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos. 

Através da Rede de Sábios Agricultores foram desenvolvidas várias atividades técnicas e 

estruturantes que envolvem suas instituições parceiras – IMAFLORA, CFR, CAMPPAX, AMPPF 

e CPT. 

 
A- Capacitação sobre processo de adequação da produção de polpas de frutas: Obtenção do 
Selo Artesanal Vegetal emitido pela a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – 
ADEPARÁ.  

   
 A atividade foi realizada no dia 05 de janeiro de 2019, na sede da CAMPPAX e contou com a 

participação de 17 pessoas (10 mulheres e 07 homens) de três diferentes entidades: AMPPF, 

IMAFLORA e ADEPARÁ. O objetivo da atividade foi apresentação das normas e 

procedimentos para aquisição do licenciamento de estabelecimentos individuais e coletivos 

processadores, registro e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem 

animal e vegetal.  

A AMPPF está se organizando para obter o Selo Artesanal Vegetal visando estar apta a 

comercializar nos mercados institucionais; notadamente no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, e nos convencionais. 

 

B- Chamada Pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Chamada da 
Secretaria Municipal de Educação de São Félix do Xingu. 

 
 No dia 12 de março de 2019, na Câmara Municipal dos Vereadores de São Félix do Xingu, a 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou o Chamamento 

Público para compra de alimentos para merenda escolar. Todas as 16 famílias associadas da 

AMPPF participaram.  

Diferente dos anos anteriores em que a AMPPF concorreu ao Chamamento através da 

Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) individual de seus associados, em 2019 a 

candidatura se fez mediante sua DAP Jurídica; tornando-se assim seu primeiro caso de 
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comercialização coletiva. O resultado da Chamada foi:  

- Volume contratado: 9.724 kg de polpas de frutas 

- Valor do Contrato: R$ 139.247 

- Valor do kg de polpa: R$ 14,32 
 

C- Oficinas sobre Conceituação e práticas agroecológicas para implantação de SAF com foco 

em frutíferas para polpas da Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas. 

A oficina foi realizada na propriedade da dona Gercina Diógenes, na linha 51 da Tancredo 

Neves; no dia 31 de maio de 2019 e contou com a participação de 16 pessoas. A condução da 

oficina foi realizada pelos técnicos Vitor França (IMAFLORA) e Cristiano Lima (CAMPPAX).  

O objetivo foi fomentar a discussão de conceitos como agrofloresta, agroecologia e gestão de 

sítio. A metodologia utilizada abarcou desenhos feitos pelos participantes dos próprios 

sistemas. Além disso, houve uma prática de coleta de solo, conceitos e como coletar solo 

quando não houver um técnico. 

 
D- Oficina “Produção de Mudas a partir de técnicas de enxertia”.  

 
No dia 07 de junho de 2019, na propriedade do senhor Jorge das Laranjeiras, na colônia Santa 

Rosa, a AMPPF participou da oficina “Produção de Mudas a partir de técnicas de enxertia”. A 

oficia foi ministrada pelo senhor Jorge, agricultor familiar, produtor de citrus. Participaram 17 

pessoas, sendo 10 mulheres. (FOTOS 13 a 17)  

O objetivo da atividade foi habilitar os associados da AMPPF na produção de mudas através da 

enxertia para que os mesmos possam diversificar seus quintais, ampliar arranjos dos SAF´s, ter 

mais oportunidade de gerar renda. 

 

E- Oficina “Reaproveitamento de Alimentos”. 
 

A oficina de Reaproveitamento de Alimentos foi realizada no dia 28 de junho de 2019.  A 

atividade foi realizada na Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu (CFR) e foi desenvolvida 

com as senhoras da AMPPF e com as jovens da CFR. Participaram dela 24 mulheres. (FOTOS 

18 a 25). O objetivo da oficina foi discutir temáticas como: 

- Produção de alimentos no Brasil - 80% da alimentação oriundo da agricultura familiar. 

- Consumo consciente. 

- Desperdício de alimentos desde a produção à mesa. 

- Segurança Alimentar e Soberania Alimentar. 

- Planejamento para evitar desperdício de alimentos. 

- Alimentação e Saúde 
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Por meio das atividades práticas da Rede de Sábios Agricultores, tem se consolidado um grupo 

de agricultoras e agricultores que se sobressaem em diferentes atividades como, por exemplo, 

referência em registrar entradas e saídas de dinheiro proveniente do sítio, em plantios de hortas 

consorciadas e produção orgânica, manejo do cacau. 

 

COMPONENTE 4 - ACESSO A MERCADOS 

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

Origens Brasil® 

 

Ações de Comunicação: 

Valorização das florestas e dos povos que vivem nela e dela, trazendo o Origens Brasil® como 

uma rede que conecta empresas, consumidores, instituições de apoio local, populações 

tradicionais e povos indígenas, ou seja, que faz o elo entre cidade e floresta e que promove 

relações éticas, transparentes e equilibradas. 

Durante o período, esse foi o conceito trabalhado na estratégia de comunicação para dar 

transparência às cadeias de produtos da floresta e ajudar os consumidores a identificar, através 

de uma marca, empresas e produtos que valorizam e respeitam, em suas práticas comerciais, 

as florestas e quem vive delas.  

Para tanto, as ações de comunicação e divulgação da iniciativa se concentraram na assessoria 

de imprensa, na participação de eventos, na promoção das premiações conquistadas, no 

ambiente digital e nas ativações junto a influenciadores.  

Conquistamos o espaço em 55 veículos, com destaque para Folha de SP, O Estado de SP, 

Gazeta do Povo, G1, Revista Globo Rural, Catraca Livre e A Crítica (ver clipping abaixo). 

Participamos de 5 eventos, como Biofach/Naturaltech (Foto 26) e o lançamento de produtos 

Origens® da Soul Brasil no Mercado de Pinheiros, entre outros,  apresentando o Origens Brasil® 

a atores chaves, onde oportunizamos o contato com 17 influenciadores, em especial a Ana 

Berrocoso, o Rodrigo Massoni e a Gabriela Kapim (ver lista completa abaixo). Além disso, a 

rede conquistou o Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e Agricultura 

Sustentáveis da ONU (Foto 27) e ficou entre os finalistas do Prêmio Katerva, na categoria 

“Mudança Comportamental”.  

Por fim, durante o período conquistamos: 20.083 seguidores no Instagram e 3.945 curtidas no 

Facebook e uma média de 130 mil interações. No site foram 17.447 acessos, com 26.251 

visualizações únicas e 1,68 mil cliques no Google Adwords. Os 3 grupos de Whatsapp que 

acolhem as instituições de apoio e as comunidades dos territórios do Origens Brasil: Xingu com 

37 participantes, Calha Norte com 24 participantes e Rio Negro com 20 participantes 

consolidaram-se como espaço de troca entre os grupos, além do mailing que possui um total de 

274 pessoas cadastradas. 

Paralelamente, atuamos na identificação de uma agência para o desenvolvimento da nova fase 
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da estratégia de marketing e comunicação para a iniciativa Origens Brasil®, alinhada ao plano 

de negócios validado no período. Nesta fase, além de gerar awareness, buscamos agregar 

valor para os públicos prioritários da iniciativa: Empresas (membros do Origens Brasil® e 

potenciais) e influenciadores. 

 

Ações de Mercado: 

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

Brasil®:  

- Adesão de Novas empresas. 

- Reuniões de manutenção das parcerias estabelecidas com empresas no Origens 

Brasil®:  

Ao longo do primeiro semestre de 2019 ampliamos o contato e relacionamento com empresas. 

Atualmente nos relacionamos com 29 empresas (sem contabilizar empresas que nos visitam em 

eventos e feiras), ante 22 até o final de 2018. São empresas dos mais variados tamanhos e 

segmentos de atuação (cosméticos, moda, design, alimentos e varejo); sejam B2B ou B2C. 

Continuamos na estratégia de relacionamento, engajamento e sensibilização destas empresas 

nos princípios de comercialização ética e transparência, além do apoio na construção de 

arranjos que facilitem a comercialização com as comunidades, e visando adesões ao Origens 

Brasil®. Nosso relacionamento é mantido principalmente por meio de reuniões por conferência e 

telefone (cada vez mais rotineiras como estratégia de relacionamento), presenciais (para 

aprofundar o Origens Brasil®) e/ou viagens para os territórios (estratégicas e engajadoras).  

Segue um retrato dos setores de atuação das 29 empresas que nos relacionamos atualmente: 

• 13 empresas do setor de alimentos e bebidas, ante 11 no período anterior. 

• 5 empresas do setor varejista, ante 4 no período anterior. 

• 3 empresas do setor de cosméticos, igual no período anterior. 

• 1 empresa exportadora, igual no período anterior.  

• 5 empresas do setor de moda, artesanato e decoração, ante 2 no período anterior. 

• 2 beneficiadoras de castanha (Usinas de castanha), ante 1 no período anterior.  

Priorizamos reuniões com tomadores de decisão, como COs e gerentes das áreas de 
sustentabilidade, marketing e suprimentos.  

Nossa estratégia resultou na adesão de 1 nova empresa no primeiro semestre de 2019 (ponto 
também que está vinculado a revisão do modelo de negócios), somando 15 empresas até junho 
de 2019.  

A nova empresa membro, até o período de Junho, é a MAD4life: 
 

• Mad4life: http://www.origensbrasil.org.br/empresa-nova?nome=mad 

As ações de mercado, continuam fortemente alinhadas com a estratégia de comunicação do 

Origens Brasil®, seja participando de feiras, eventos, fóruns, Workshops, palestras em 

http://www.origensbrasil.org.br/empresa-nova?nome=mad
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universidades e que serão melhor detalhados no componente de comunicação.  

Alguns exemplos: 

 

• Participação do Origens Brasil® no Seminário Fru.to – Diálogos do Alimento: No 

dia 25 de janeiro de 2019, em São Paulo, aconteceu o Seminário Fru.to, um evento 

internacional e anual criado pelo chef Alex Atala e pelo produtor cultura Felipe 

Ribenboim, por meio do Instituto ATÁ. O Origens Brasil® foi convidado a apresentar 

novos mecanismos de garantia e transparência em rede para produtos alimentícios da 

sociobiodiversidade brasileira. Link da apresentação: 

https://www.youtube.com/watch?v=kW57otuPZNs  (Foto 28)  

• Participação do Origens Brasil® no SoulBrasil: No dia 18 de maio de 2019, no 

Mercado de Pinheiros, em São Paulo, a SoulBrasil (Empresa membro do Origens 

Brasil®) organizou juntamente com o IMAFLORA, ISA e o Instituto ATÁ o evento de 

lançamento do selo Origens Brasil®  nos produtos da empresa. Na ocasião o púbico 

pode experimentar a geléia de manga ubá com cumaru e o molho de pimenta jiquitaia 

baniwa com açaí. (Fotos 29 a 31) 

• Participação do Origens Brasil® na Green Rio: Entre os dias 23 e 25 de maio de 

2019, o Origens Brasil®  foi tema de duas palestras, sendo a primeira no estande do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a segunda no espaço 

Amazônia, vinculada à programação oficial do evento. Além de duas apresentações, 

expôs os produtos da rede em conjunto com parceiros da aliança da 

sociobiodiversidade. (Fotos 32 e 33) 

• Participação do Origens Brasil® no Biofach – Naturaltech: Entre os dias 05 e 08 de 

junho de 2019, o Origens Brasil® participou da maior feira de produtos orgânicos e 

sustentáveis da América Latina. A rede participou por meio das instituições de apoio e 

organizações locais, entre elas: IMAFLORA, ISA, Instituto Kabu, Instituto Raoni, AFP, 

FOIRN, APIM, ATIX, AMURMAM, FAS, ACORQE, AMORERI e AMOMEX, além de 

indígenas, quilombolas e extrativistas dos quatro territórios de atuação. (Fotos 34 a 41).  

No dia 08/06 participamos de uma apresentação na Arena Inspiração, com o tema 

“Amazônia na sua mesa: garantia de origem e impactos socioambientais”. 

Apresentamos o Origens Brasil, para um público de aproximadamente 90 pessoas, que 

acompanhou tanto presencialmente quanto pelas mídias sociais do Origens Brasil via 

IGTV (https://www.instagram.com/origensbrasil/channel/). FOTO 42 e 43 

 

• Participação do Origens Brasil® na SEMEX: Entre os dias 01 e 04 de junho de 2019, o 

Origens Brasil®  participou da VI Semana do Extrativismo da Terra do Meio. O evento é 

https://www.youtube.com/watch?v=kW57otuPZNs
https://www.instagram.com/origensbrasil/channel/
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um encontro anual dos extrativistas da região e dirigentes de associações extrativistas e 

indígenas, empresas e organizações de apoio, que tem como objetivo fortalecer a 

articulação local para produção e comercialização da produção agroextrativista da região 

da Terra do meio. (Foto 44 e 45). 

• Participação no evento Food Summit: No dia 11 de junho de 2019, fomos como 

participantes deste evento com objetivo de criar novas conexões e estimular a empresa 

wickbold que organizou um estande e com comunicação Origens Brasil®. Segue link do 

evento: https://foodpass.com.br/evento/foodlab-summit (FOTO 46 e 47) 

• Participação Negócios pela Terra Conexsus: Participamos no dia 14 de junho de 

2019, do lançamento do movimento negócios pela terra, organizado pela Conexsu. 

Estamos como apoiador técnico deste movimento. 

Reuniões de manutenção das parcerias com as empresas membro no Origens Brasil® 

continuam frequentes. Buscamos fortalecer o relacionamento com as empresas membros e  

foram realizadas diversas reuniões (presencial, Skype, telefone ou viagem a campo) e 

incentivamos o aumento de compra de ingredientes, sempre alinhados com as capacidades dos 

territórios, e destacamos: 

• Pelo terceiro ano consecutivo realizamos a reunião de planejamento da safra do cumaru 

entre a empresa Lush e Instituições de apoio do Xingu (Instituto Kabu, instituto Raoni, 

Associação Floresta Protegida, Instituto socioambiental) e Calha Norte (Imaflora), 

promovendo uma articulação conjunta entre diferentes territórios, visando escalar a 

produção e os impactos. 

• Pela primeira vez promovemos uma reunião presencial em Belém-PA com as 

instituições e representantes das comunidades dos 3 territórios (Xingu, Calha Norte e 

Rio Negro) que comercializaram castanha com a Wickbold no ano de 2018, visando uma 

articulação conjunta para a safra 2019, dialogar sobre as oportunidades e desafios da 

cadeia da castanha, e como incrementar as vendas no longo prazo. (FOTO 48) 

           Continuamos mapeando as ofertas e demandas para escalar os números de parcerias. 

Abaixo alguns números da iniciativa relacionada às transações comerciais. 

• 15 empresas membros, ante 14 empresas até o final de 2017.  

• Aproximadamente R$ 4.350.000,00 comercializados via Origens Brasil®, ante R$ 

4.010.454,92 do último relatório.  

• 34 produtos cadastrados na plataforma. 

 

Após o segundo ano de aplicação do novo método de monitorar as relações comerciais entre 

empresas e comunidades, melhoramos ainda mais o método e incluímos considerações finais 

https://foodpass.com.br/evento/foodlab-summit
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do origens brasil, para avançar na melhoria dos pontos de fragilidade. 

Canais proprietários: 

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php 
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php 
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php 
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf 
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php 
http://www.origensbrasil.org.br/ 

 

Mídia conquistada: 
 
Veículo: Gazeta do Povo - Tipo de Mídia: Jornal - Data:  01/02/19  
Título:  Como alimentar um mundo cada vez mais populoso? Evento on-line de Alex Atala 
debate o tema 
Link: https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/alex-atala-seminario-fruto-futuro-da-
alimentacao  
Detalhes: Matéria digital (site) 
 
Veículo: Folha de S. Paulo - Tipo de Mídia:  Jornal - Data:  01/02/19  
Título:  Mocinhos e bandidos, também na gastronomia 
Link: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandraforbes/2019/02/mocinhos-e-bandidos-
tambem-na-gastronomia.shtml  
Detalhes: Matéria digital (site) 
 
Veículo: O Estado de S. Paulo - Tipo de Mídia: Jornal - Data:  18/02/19  
Título:  Povo Kisêdjê, do Xingu, planta pequi em área degradada e entrega produção recorde 
Link: https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/eu-na-floresta/povo-kisedje-do-xingu-planta-
pequi-em-area-degradada-e-entrega-producao-recorde  
Detalhes: Matéria digital (site) 
 
Veículo: Capital Econômico - Tipo de Mídia:  Site - Data:  01/04/19 
Título:  Realidade virtual: Wickbold apresenta processo de extração sustentável de castanhas 
utilizadas pela marca 
Link: https://revistacapitaleconomico.com.br/realidade-virtual-wickbold-apresenta-processo-de-
extracao-sustentavel-de-castanhas-utilizadas-pela-marca  
 
Veículo: Grandes Nomes da Propaganda - Tipo de Mídia:  Site - Data:  02/04/19 
Título:  Wickbold apresenta extração sustentável de castanhas em evento 
Link: https://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/wickbold-apresenta-extracao-
sustentavel-de-castanhas-em-evento 
 
Veículo: Segs - Tipo de Mídia:  Site - Data:  03/04/19  
Título:  Realidade virtual: Wickbold apresenta processo de extração sustentável de castanhas 
utilizadas pela marca 
Link: https://www.segs.com.br/demais/164406-realidade-virtual-wickbold-apresenta-processo-
de-extracao-sustentavel-de-castanhas-utilizadas-pela-marca  
 
Veículo: Seminário Fruto - Tipo de Mídia:  YouTube - Data:  03/04/19  
Título:  FRUTO: Patrícia Cota Gomes - Cada um no seu quadrado 
Link: https://youtu.be/kW57otuPZNs  
 
Veículo: RedePRESS Notícias - Tipo de Mídia:  Site - Data:  12/04/19  
Título:  Wickbold apresenta processo de extração sustentável de castanhas - 
Link: http://www.redepress.com.br/noticias/2019/04/12/wickbold-apresenta-processo-de-

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php
http://www.origensbrasil.org.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/alex-atala-seminario-fruto-futuro-da-alimentacao
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/alex-atala-seminario-fruto-futuro-da-alimentacao
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandraforbes/2019/02/mocinhos-e-bandidos-tambem-na-gastronomia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandraforbes/2019/02/mocinhos-e-bandidos-tambem-na-gastronomia.shtml
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https://revistacapitaleconomico.com.br/realidade-virtual-wickbold-apresenta-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas-utilizadas-pela-marca
https://revistacapitaleconomico.com.br/realidade-virtual-wickbold-apresenta-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas-utilizadas-pela-marca
https://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/wickbold-apresenta-extracao-sustentavel-de-castanhas-em-evento
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https://www.segs.com.br/demais/164406-realidade-virtual-wickbold-apresenta-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas-utilizadas-pela-marca
https://youtu.be/kW57otuPZNs
http://www.redepress.com.br/noticias/2019/04/12/wickbold-apresenta-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas
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extracao-sustentavel-de-castanhas  
 
Veículo: Pravda - Tipo de Mídia:  Site - Data:  22/04/19 
Título:  Floresta é alimento, remédio e cosmético 
Link: http://port.pravda.ru/news/mundo/22-04-2019/47648-floresta-0  
 
Veículo: Diário Agrícola | Agroplanning - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/04/19  
Título:  Origens Brasil® surge para conservar as florestas e valorizar os produtos da 
sociobiodiversidade de povos indígenas e populações tradicionais - Diário 
Link: http://www.agroplanning.com.br/2019/04/23/origens-brasil-surge-para-conservar-as-
florestas-e-valorizar-os-produtos-da-sociobiodiversidade-de-povos-indigenas-e-populacoes-
tradicionais  
 
Veículo: Maxpress - Tipo de Mídia:  Site - Data:  24/04/19  
Título:  Origens Brasil® surge para conservar as florestas e valorizar os produtos da 
sociobiodiversidade de povos indígenas e populações tradicionais 
Link: 
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,977453,Origens_Brasil_surge_para_conservar_as_flo
restas_e_valorizar_os_produtos_da_sociobiodiversidade_de_povos_indigenas_e_pop,977453,5
.htm  
 
Veículo: Cosmetic Innovation - Tipo de Mídia:  Site - Data:  26/04/19  
Título:  Origens Brasil garante a origem das matérias-primas 
Link: https://www.cosmeticinnovation.com.br/origens-brasil-garante-a-origem-das-materias-
primas  
 
Veículo: 29HORAS - Tipo de Mídia:  Revista - Data:  01/05/19  
Título:  Negócios de impacto social e ambiental promovem cidadania e geram benefícios para 
comunidades 
Link: http://revista29horas.com.br/sao-paulo/negocios-de-impacto-social-e-ambiental-
promovem-cidadania-e-geram-beneficios-para-comunidades  
Detalhes: Matéria digital (site) 
 
Veículo: 29HORAS - Tipo de Mídia:  Revista - Data:  02/05/19 -  
Título:  Investimento em cidadania 
 

 
Detalhes: Matéria impressa (revista) 
 
Veículo: Catraca Livre - Tipo de Mídia:  Site - Data:  03/05/19  
Título:  Projeto conecta produtores da Amazônia com empresas e consumidor 
Link: https://catracalivre.com.br/cidadania/projeto-conecta-produtores-da-amazonia-com-
empresas-e-consumido  
 
Veículo: Amazônia Acontece - Tipo de Mídia:  Blog - Data:  07/05/19  
Título:  PROJETO CONECTA PRODUTORES DA AMAZÔNIA COM EMPRESAS E 
CONSUMIDOR 
Link: https://amazoniaacontece.blogspot.com/2019/05/projeto-conecta-produtores-da-
amazonia.html   
 
Veículo: Inforex - Tipo de Mídia:  Agência de Notícias - Data:  14/05/19 
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil(R) no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: https://inforex.com.br/editorias/lancamentos/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-
origens-brasilr-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo  
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Veículo: Jornal Dia Dia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  15/05/19 
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/15/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-
origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo  
 
Veículo: Amanhecer da Notícia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  15/05/19  
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: https://www.amanhecerdasnoticias.com/2019/05/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-
com.html  
 
Veículo: Sheilla Martins Blog - Tipo de Mídia:  Blog - Data:  15/05/19  
Título:  SOULBRASIL CUISINE LANÇA PRODUTOS COM SELO ORIGENS BRASIL® NO 
MERCADO DE PINHEIROS, EM SÃO PAULO 
Link: http://www.sheillamartins.com.br/2019/05/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com.html 
 
Veículo: Simplesmente Lena - Tipo de Mídia:  Blog - Data:  16/05/19  
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: http://www.simplesmentelena.com.br/gourmet/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-
origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo 
 
Veículo: Amazônia - Notícia & Informação - Tipo de Mídia:  Site - Data:  16/05/19  
Título:  Agora você pode substituir o amido de milho pela farinha de babaçu 
Link: https://amazonia.org.br/2019/05/agora-voce-pode-substituir-o-amido-de-milho-pela-farinha-
de-babacu  
 
Veículo: ShopTV News - Tipo de Mídia:  Site - Data:  16/05/19  
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil(R) no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: http://shoptvnews.com.br/shop-lancamentos/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-
origens-brasilr-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo  
 
Veículo: Segs - Tipo de Mídia:  Site - Data:  17/05/19  
Título:  Green Rio 2019 promove a bioeconomia e fortalece cooperação entre Brasil e Alemanha 
Link: https://www.segs.com.br/eventos/171583-green-rio-2019-promove-a-bioeconomia-e-
fortalece-cooperacao-entre-brasil-e-alemanha  
  
Veículo: Jornal Dia Dia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  17/05/19  
Título:  SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros, 
em São Paulo 
Link: http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/17/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-
origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo-2  
 
Veículo: Gastronominho - Tipo de Mídia:  Site - Data:  17/05/19  
Título:  SoulBrasil Cuisine apresenta novidades amanhã 
Link: https://gastronominho.com/soulbrasil-cuisine-apresenta-novidades-amanha 
 
Veículo: Leiamais.ba - Tipo de Mídia:  Site - Data:  18/05/19  
Título:  Em SP, SoulBrasil Cuisine lança produtos com selo Origens Brasil® 
Link: https://leiamais.ba/2019/05/18/em-sp-soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-
brasil  
 
Veículo: Portal MT - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura tem estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: http://portalmt.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-

http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/15/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/15/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo
https://www.amanhecerdasnoticias.com/2019/05/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com.html
https://www.amanhecerdasnoticias.com/2019/05/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com.html
https://amazonia.org.br/2019/05/agora-voce-pode-substituir-o-amido-de-milho-pela-farinha-de-babacu
https://amazonia.org.br/2019/05/agora-voce-pode-substituir-o-amido-de-milho-pela-farinha-de-babacu
http://shoptvnews.com.br/shop-lancamentos/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasilr-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo
http://shoptvnews.com.br/shop-lancamentos/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasilr-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo
https://www.segs.com.br/eventos/171583-green-rio-2019-promove-a-bioeconomia-e-fortalece-cooperacao-entre-brasil-e-alemanha
https://www.segs.com.br/eventos/171583-green-rio-2019-promove-a-bioeconomia-e-fortalece-cooperacao-entre-brasil-e-alemanha
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/17/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo-2
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/17/soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil-no-mercado-de-pinheiros-em-sao-paulo-2
https://gastronominho.com/soulbrasil-cuisine-apresenta-novidades-amanha
https://leiamais.ba/2019/05/18/em-sp-soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil
https://leiamais.ba/2019/05/18/em-sp-soulbrasil-cuisine-lanca-produtos-com-selo-origens-brasil
http://portalmt.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
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Veículo: G1 - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/05/19 
Título:  Evento sobre economia verde no Rio tem como foco a agricultura familiar 
Link: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/23/evento-sobre-economia-verde-no-
rio-tem-como-foco-a-agricultura-familiar.ghtml  
 
Veículo: Primeira Hora - Tipo de Mídia:  Agência de Notícias - Data:  23/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura tem estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: https://primeirahora.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-
green-rio-2019  
 
Veículo: FA Notícias - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura tem estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: https://fanoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-
rio-2019  
 
Veículo: Página Rural - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/05/19 
Título:  RJ: Mapa tem estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: http://www.paginarural.com.br/noticia/268571/mapa-tem-estande-com-atividades-na-
green-rio-2019  
 
Veículo: Urgente News - Tipo de Mídia:  Site - Data:  23/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura tem estande com atividades na Green Rio 2019 - URGENTE 
NEWS 
Link: http://www.urgentenews.com.br/2019/05/23/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-
atividades-na-green-rio-2019.html  
 
Veículo: Jornal Dia Dia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  24/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura terá estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/24/ministerio-da-agricultura-tera-estande-com-
atividades-na-green-rio-2019  
 
Veículo: Bem Notícias - Tipo de Mídia:  Site - Data:  28/05/19  
Título:  Ministério da Agricultura tem estande com atividades na Green Rio 2019 
Link: https://bemnoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-
rio-2019  
 
Veículo: Campo & Negócio - Tipo de Mídia:  Site - Data:  30/05/19 
Título:  15ª Edição da Naturaltech apresenta produtos Origens Brasil 
Link: https://campoenegocios.com.br/15a-edicao-da-naturaltech-apresenta-produtos-origens-
brasil  
 
Veículo: CrazyKiwi - Tipo de Mídia:  Site - Data:  31/05/19  
Título:  Realidade virtual: Wickbold mostra processo de extração sustentável de castanhas no 
Festival Path 
Link: http://crazykiwi.com.br/realidade-virtual-wickbold-mostra-processo-de-extracao-
sustentavel-de-castanhas-no-festival-path  
 
Veículo: Green Rio - Tipo de Mídia:  YouTube - Data:  03/06/19  
Título:  Green Rio - 23 maio 2019 - BNDES - Joaquim Levy 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZHZGCSJdYn0  
 
Veículo: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tipo de Mídia:  Site - 
Data:  26/06/19  
Título:  Trailblazers for food security lauded at FAO ceremony 
Link: http://www.fao.org/news/story/en/item/1199625/icode  

http://portalmt.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/23/evento-sobre-economia-verde-no-rio-tem-como-foco-a-agricultura-familiar.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/23/evento-sobre-economia-verde-no-rio-tem-como-foco-a-agricultura-familiar.ghtml
https://primeirahora.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://primeirahora.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://fanoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://fanoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
http://www.paginarural.com.br/noticia/268571/mapa-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
http://www.paginarural.com.br/noticia/268571/mapa-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
http://www.urgentenews.com.br/2019/05/23/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019.html
http://www.urgentenews.com.br/2019/05/23/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019.html
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/24/ministerio-da-agricultura-tera-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/05/24/ministerio-da-agricultura-tera-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://bemnoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://bemnoticias.com.br/ministerio-da-agricultura-tem-estande-com-atividades-na-green-rio-2019
https://campoenegocios.com.br/15a-edicao-da-naturaltech-apresenta-produtos-origens-brasil
https://campoenegocios.com.br/15a-edicao-da-naturaltech-apresenta-produtos-origens-brasil
http://crazykiwi.com.br/realidade-virtual-wickbold-mostra-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas-no-festival-path
http://crazykiwi.com.br/realidade-virtual-wickbold-mostra-processo-de-extracao-sustentavel-de-castanhas-no-festival-path
https://www.youtube.com/watch?v=ZHZGCSJdYn0
http://www.fao.org/news/story/en/item/1199625/icode
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Veículo: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tipo de Mídia:  Site - 
Data:  26/06/19 
Título:  International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture 
Link: http://www.fao.org/innovation/international-innovation-award-for-sustainable-food-and-
agriculture/en  
 
Veículo: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tipo de Mídia:  Site - 
Data:  26/06/19 
Título:  Announcing the Innovation Award Winners 
Link: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1199136  
 
Veículo: Amazônia - Notícia & Informação - Tipo de Mídia:  Site - Data:  27/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: http://amazonia.org.br/2019/06/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-
para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu  
 
Veículo: Instituto Socioambiental - Tipo de Mídia:  Site - Data:  27/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação da ONU 
Link: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-
premio-internacional-de-inovacao-da-
onu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socioambiental+%
28Instituto+Socioambiental+%3A%3A+Noticias+Socioambientais%29  
 
Veículo: Instituto Socioambiental - Tipo de Mídia:  Site - Data:  27/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação da ONU 
Link: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-
premio-internacional-de-inovacao-da-onu  
 
Veículo: Inforex - Tipo de Mídia:  Agência de Notícias - Data:  27/06/19   
Título:  Origens Brasil(R) ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: https://inforex.com.br/editorias/geral/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-
inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu  
 
Veículo: Globo Rural - Tipo de Mídia: Revista - Data:  27/06/19  
Título:  Projeto Origens Brasil recebe prêmio da ONU 
Link: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/06/projeto-
origens-brasil-recebe-premio-da-onu.html  
 
Veículo: Jornal Dia Dia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  27/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/06/27/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-
inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu  
 
Veículo: Biologista Professor Ricardo Hisamoto - Tipo de Mídia:  Blog - Data:  27/06/19 
Título:  Manchetes Socioambientais:Profissão: Repórter Wayuri : 
Link: http://obiologoricardohisamoto.blogspot.com/2019/06/manchetes-
socioambientaisprofissao.html  
 
Veículo: Revista Panorama - Tipo de Mídia:  Revista - Data:  27/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: http://www.panorama.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=34340:origens-
brasil%C2%AE-ganha-pr%C3%AAmio-internacional-de-inova%C3%A7%C3%A3o-para-a-

http://www.fao.org/innovation/international-innovation-award-for-sustainable-food-and-agriculture/en
http://www.fao.org/innovation/international-innovation-award-for-sustainable-food-and-agriculture/en
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1199136
http://amazonia.org.br/2019/06/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
http://amazonia.org.br/2019/06/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socioambiental+%28Instituto+Socioambiental+%3A%3A+Noticias+Socioambientais%29
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socioambiental+%28Instituto+Socioambiental+%3A%3A+Noticias+Socioambientais%29
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socioambiental+%28Instituto+Socioambiental+%3A%3A+Noticias+Socioambientais%29
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socioambiental+%28Instituto+Socioambiental+%3A%3A+Noticias+Socioambientais%29
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-da-onu
https://inforex.com.br/editorias/geral/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
https://inforex.com.br/editorias/geral/origens-brasilr-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/06/projeto-origens-brasil-recebe-premio-da-onu.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/06/projeto-origens-brasil-recebe-premio-da-onu.html
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/06/27/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/06/27/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
http://obiologoricardohisamoto.blogspot.com/2019/06/manchetes-socioambientaisprofissao.html
http://obiologoricardohisamoto.blogspot.com/2019/06/manchetes-socioambientaisprofissao.html
http://www.panorama.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=34340:origens-brasil%C2%AE-ganha-pr%C3%AAmio-internacional-de-inova%C3%A7%C3%A3o-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-agricultura-sustent%C3%A1veis-da-onu&Itemid=21
http://www.panorama.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=34340:origens-brasil%C2%AE-ganha-pr%C3%AAmio-internacional-de-inova%C3%A7%C3%A3o-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-agricultura-sustent%C3%A1veis-da-onu&Itemid=21
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alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-agricultura-sustent%C3%A1veis-da-onu&Itemid=21  
 
Veículo: Portal Macaúba - Tipo de Mídia:  Blog - Data:  28/06/19  
Título:  Projeto Origens Brasil recebe prêmio da ONU 
Link: http://www.portalmacauba.com.br/2019/06/projeto-origens-brasil-recebe-premio-da.html  
 
Veículo: Celulose Online - Tipo de Mídia:  Site - Data:  28/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: https://www.celuloseonline.com.br/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-
para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu  
 
Veículo: Pravda - Tipo de Mídia:  Site - Data:  28/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação da ONU 
Link: http://port.pravda.ru/news/mundo/28-06-2019/48075-origens_brasil-0 
 
Veículo: Conexão Planeta - Tipo de Mídia:  Site - Data:  28/06/19   
Título:  Rede 'Origens Brasil', apoiada pelo Fundo Amazônia, ganha prêmio da ONU por 
trabalho inovador que alia comunidades e a floresta em pé 
Link: https://conexaoplaneta.com.br/blog/rede-origens-do-brasil-apoiada-pelo-fundo-amazonia-
ganha-premio-da-onu-por-trabalho-inovador-que-alia-comunidades-e-a-floresta-em-pe  
 
Veículo: Amanhecer da Notícia - Tipo de Mídia:  Site - Data:  28/06/19  
Título:  Origens Brasil® ganha Prêmio Internacional de Inovação para a Alimentação e 
Agricultura Sustentáveis da ONU 
Link: https://www.amanhecerdasnoticias.com/2019/06/origens-brasil-ganha-premio.html 
 
Veículo: A Crítica - Tipo de Mídia:  Site - Data:  30/06/19   
Título:  'Farinha de Uarini' ganha selo nacional de garantia florestal 
Link: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/farinha-de-uarini-ganha-selo-nacional-de-
garantia-florestal  
 
Veículo: Organic News Brasil - Tipo de Mídia:  Site - Data:  30/06/19 
Título:  Projeto brasileiro recebe prêmio das Nações Unidas 
Link: https://organicsnewsbrasil.com.br/atitudes-sustentaveis/projeto-brasileiro-recebe-premio-
das-nacoes-unidas  
 
Veículo: D24am - Tipo de Mídia:  Site - Data:  30/06/19 
Título:  Farinha Uarini ganha selo 'Origens Brasil' 
Link: https://d24am.com/economia/farinha-uarini-ganha-selo-origens-brasil 
 
Influenciadores: 
 

• Mayra Rosa - Ciclo vivo 
• Mariana Badao - porque não? 
• Viviane Noda - porque não? 
• Charles Piriou - A tal da castanha 
• Paulo Zahalão - A tal da castanha 
• Ana Berrocoso - Consciência Viva 
• Eduardo Berrocoso - Consciência Viva 
• Janaína Caetano - Masterchef 2019 
• Rodrigo Massoni - Masterchef 2019 
• Chiara Gadaleta - Portal Ecoera 
• Thiago Ribeiro - Paleodelicia 
• Chef Renato Caleffi 
• Adriana Coradello 
• Eduardo Jorge 

http://www.panorama.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=34340:origens-brasil%C2%AE-ganha-pr%C3%AAmio-internacional-de-inova%C3%A7%C3%A3o-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-agricultura-sustent%C3%A1veis-da-onu&Itemid=21
http://www.portalmacauba.com.br/2019/06/projeto-origens-brasil-recebe-premio-da.html
https://www.celuloseonline.com.br/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
https://www.celuloseonline.com.br/origens-brasil-ganha-premio-internacional-de-inovacao-para-a-alimentacao-e-agricultura-sustentaveis-da-onu
https://conexaoplaneta.com.br/blog/rede-origens-do-brasil-apoiada-pelo-fundo-amazonia-ganha-premio-da-onu-por-trabalho-inovador-que-alia-comunidades-e-a-floresta-em-pe
https://conexaoplaneta.com.br/blog/rede-origens-do-brasil-apoiada-pelo-fundo-amazonia-ganha-premio-da-onu-por-trabalho-inovador-que-alia-comunidades-e-a-floresta-em-pe
https://www.amanhecerdasnoticias.com/2019/06/origens-brasil-ganha-premio.html
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/farinha-de-uarini-ganha-selo-nacional-de-garantia-florestal
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/farinha-de-uarini-ganha-selo-nacional-de-garantia-florestal
https://organicsnewsbrasil.com.br/atitudes-sustentaveis/projeto-brasileiro-recebe-premio-das-nacoes-unidas
https://organicsnewsbrasil.com.br/atitudes-sustentaveis/projeto-brasileiro-recebe-premio-das-nacoes-unidas
https://d24am.com/economia/farinha-uarini-ganha-selo-origens-brasil
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• Rita Lobo – Panelinha e Comida Pratica (entregue via prima dela Luciana) 
• Flávio Passos – Pura Vida 
• Gabriela Kapim – Socorro! Meu filho come mal 

 

 

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

Brasil® 

Com o ganho de relevância da rede, novos conteúdos foram desenvolvidos, como o novo vídeo 

de sensibilização que busca apresentar o Origens Brasil e conquistar novos admiradores, a 

atualização do vídeo de funcionamento, produzimos a animação do relatório anual para o 

terceiro ano da iniciativa, finalizamos a produção de vídeos captados no território Solimões, 

lançamento o relatório de transparência (Foto 49), produção de displays para a divulgação dos 

produtos Origens Brasil no box ATA no Mercado de Pinheiros (Fotos 50 e 51), desenvolvemos 

materiais de atualização como: boletins trimestrais (edição 13, edição 14 e edição 15), a 

inclusão do 4º território Solimões e de novos produtos no site, atualização das páginas das 

empresas no site, cartões postais (Foto 52), reforma do totem (FOTO 53), incremento de acervo 

fotográfico e ações de alinhamento junto às equipes de comunicação das empresas 

participantes e parceiros: Wickbold, SoulBrasil e ISA. 

 

Atividade 4.3 - Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil® 

A partir de março começamos um processo de internalização do site público, ou seja, a equipe 

interna da TI fez uma estudo de toda a estrutura e ficou apta a fazer qualquer ajuste ou 

pequenas alterações. 

Nesse sentido, foi feita a inclusão do território do Solimões e novos produtos. Isso incluiu 

melhorias no back-end (parte interna do site) e melhoria na visualização do território com um 

mapa mais interativo (http://origensbrasil.org.br/solimoes). Além disso, foi feita a atualização 

do mapa inicial do desmatamento, com base no prodes (FOTO 54). 

 

Atividade 4.4. Certificação do cacau no entorno do Xingu 

Principais resultados: com relação ao processo de certificação do cacau e assistência técnica 

aos produtores, os resultados são:  

      Auditoria em janeiro de 2019 

- O grupo de certificação orgânica passou de 37 produtores certificados para 57 na safra 2019.  

- Foram inspecionadas 20 propriedades pelo IBD para renovação do certificado de produção 

orgânica de cacau.  

- Foram certificados cerca de 380 hectares de cacau orgânicos no último ano.  

- A produção estimada para safra tem um salto de 150 toneladas no ano de 2017 para uma 

expectativa de 270 toneladas para a safra de 2019.  

https://youtu.be/szVCVxIP2Vk
https://youtu.be/szVCVxIP2Vk
https://youtu.be/jfZw7AUSE0k
https://youtu.be/5Kf0lB0CqHI
http://www.origensbrasil.org.br/media/relatorio-de-transparencia-e-resultado.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5c6d4e7ef18ea_boletim_13_01.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5cdf04c63b09b_Boletim_14.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5d4b150b4c67b_FINAL_Boletim_15.pdf
http://www.origensbrasil.org.br/solimoes
http://origensbrasil.org.br/empresas
http://origensbrasil.org.br/empresas
http://origensbrasil.org.br/solimoes
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- A CAMPPAX conseguiu comercializar 128 toneladas na safra 2018; um aumento de 374 % em 

relação ao mesmo período de 2017 com 27 toneladas. 

 

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

mercado 

•  Em janeiro, a CAMPPAX consolidou a parceria com a ONG Conexão Solidária para 

realização da representação comercial do chocolate CAMPPAX na cidade de São Paulo. 

• Em abril, representantes da CAMPPAX participaram de dois eventos sobre 

comercialização. O primeiro, em Paragominas, Seminário estratégico para participação 

de feiras. O segundo, em Belém, Feira do cooperativismo do estado do Pará: propostas 

de negócios com secretarias e empresas, e trocas de experiências com outras 

cooperativas e empresas.   

• Em junho, a CAMPPAX recebeu a visita de representantes da empresa parceira da 

Indústria Brasileira de Cacau – IBC para conhecer a Cooperativa, as ações do 

IMAFLORA e visitar um produtor que forneceu cacau para o primeiro lote de chocolate 

da CAMPPAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nada a relatar 
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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 2.5. Implementação de unidade de beneficiamento de óleos vegetais: Estava previsto para 
esse período a definição do local em que será implantada a Usina de extração de óleos vegetais. Essa 
definição não foi concluída ainda em função de discussões que estão em curso em relação aos 
empreendimentos já existentes e a operação comercial dos mesmos, levando em consideração também 
a constituição de uma cooperativa dos povos e comunidades tradicionais da Calha Norte que está em 
curso e que esta será responsável pelo empreendimento. Bem como, por conta de aprofundamentos em 
negócios de impacto e incubação de negócios que estão em curso também.  Estamos avaliando 
diferentes arranjos para a operação dessa usina e o arranjo escolhido influencia na decisão de local para 
a implantação das mesmas. Esperamos concluir esse processo de definições nos próximos meses. 
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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/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php 

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php 

http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.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/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.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. 

 

 
Foto 01 – Reunião do Conselho Gestor 
Origens Brasil®.  – 14/02/2019. 
 

 
Foto 02 – Workshop de Ideação e 
Prototipagem Coletiva - 17 e 
18/01/2019. 

 

 

Foto 03 – Preparação e análise dos dados 

2018 – 04 e 06/2019. 

 

 

 

Foto 04 – Preparação e análise dos dados 

2018 – 04 e 06/2019. 

 

Foto 05 – Prévia da Preparação para a 
coleta dos indicadores de campo – 05 e 
06/2019. 
 

 
Foto 06 – Envios das sementes de Andiroba 
- 05 e 06/2019. 
 

  
Foto 07 – Recebimento das sementes de 
Andiroba – 05 e 06/2019. 
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Foto 08 – Lançamento da pimenta 
Assîssî na Biofach – 05 e 08/06/2019. 

 

 
Foto 09 – Lançamento da pimenta 
Assîssî na Biofach – 05 e 08/06/2019. 
 

 
Foto 10 – Reunião com agricultores na 
ARQMO – 01/04/2019. 
 

 
Foto 11 – Entrega de alimentos nas 
escolas da cidade – 07/05/2019. 
 

 

 
 
 

 
Foto 12 - Entrega de alimentos nas 
escolas da cidade – 07/05/2019. 
 

 
Foto 13 – Oficina de produção de 

mudas a partir de técnicas de enxertia 

– 07/06/2019. 

 

 
Foto 14 – Oficina de produção de 

mudas a partir de técnicas de enxertia 

– 07/06/2019. 

 

 
Foto 15 - Oficina de produção de 

mudas a partir de técnicas de enxertia 

– 07/06/2019. 
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Foto 16 - Oficina de produção de 

mudas a partir de técnicas de enxertia 

– 07/06/2019. 

 

 
Foto 17 - Oficina de produção de 

mudas a partir de técnicas de enxertia 

– 07/06/2019. 

 

 

Foto 18 – Oficina “Reaproveitamento 
de Alimentos” – 28/06/2019. 
 

 

Foto 19 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 

 

 

Foto 20 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 

 

 

Foto 21 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 

 

 

Foto 22 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 
 

 

Foto 23 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 
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Foto 24 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 

 

 

Foto 25 - Oficina “Reaproveitamento de 
Alimentos” – 28/06/2019. 

 

 
Foto 26 – Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

Foto 27: Recebimento do Prêmio 
Internacional de Inovação para a 
Alimentação e Agricultura Sustentáveis 
da ONU.  
 

                

 
Foto 28: Participação do Origens Brasil®  no 
seminário Fru.to – 25/01/2019. 
 

               
Foto 29: Participação do Origens Brasil® 
no SoulBrasil – 18/05/2019. 
 

 
Foto 30: Participação do Origens Brasil® 
no SoulBrasil – 18/05/2019.  
 

                
Foto 31: Participação do Origens Brasil® 
no SoulBrasil – 18/05/2019. 
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Foto 32: Participação do Origens Brasil® 
na Green Rio – 23 e 25/05/2019. 

 

Foto 33: Participação do Origens Brasil® 
na Green Rio – 23 e 25/05/2019. 

 

 
Foto 34: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

               

 
Foto 35: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 

 

 
Foto 36: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

 
Foto 37: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

 
Foto 38: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 
 

 
Foto 39: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
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Foto 40: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

 
Foto 41: Origens Brasil® na Feira 
Biofach – 05 a 08/06/2019. 
 

 
Foto 42: Apresentação na Arena Inspiração 
– 08/06/2019. 
 

 
Foto 43: Apresentação na Arena 

Inspiração – 08/06/2019 

 

 

 
Foto 44: Participação do Origens Brasil® 

na SEMEX – 01 e 04/06/2019. 

 

 
Foto 45: Participação do Origens Brasil® 

na SEMEX – 01 e 04/06/2019. 

 

 
Foto 46: Participação do Origens Brasil® 

na SEMEX – 01 e 04/06/2019. 
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Foto 47: Participação do Origens Brasil® 

na SEMEX – 01 e 04/06/2019. 

 

 
Foto 48 - Reunião com as Instituições e 

representantes das comunidades 

 

 
Foto 49 -  Relatório de Transparência  

 

 
Foto 50 – Produtos do Origens Brasil® 

 no box ATA no mercado Pinheiros. 

 
Foto 51 – Produtos do Origens Brasil® no 

box ATA no mercado Pinheiros. 

 

 
Foto 52 –  Cartão postal do Origens 
Brasil® 

 

 
Foto 53 –  Reforma do Totem  
 

 
Foto 54 –  Atualização do mapa inicial do 
Desmatamento  
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Lista de presença e termo de 
autorização – Governança – Foto 
01 

 

Lista de presença e termo de 
autorização – Lista 01 

 

Lista de presença e termo de 
autorização – Lista 02 

 

 

Lista de presença e termo de 
autorização – Lista 03 

 

 

Lista de presença e termo de 
autorização 4a – Página 01 

 

 

Lista de presença e termo de 
autorização 4a – Página 02 
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Lista de presença e termo de 
autorização 4a – Página 03 

 

 

Lista de presença e termo de 
autorização 4b – Página 01 

 

Lista de presença e termo de 
autorização 4b – Página 02 
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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

 



49 

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. 

 

 

 

 

 

 

Nelma Machado Marca 

Gerente Administrativo Financeiro 

Representante Legal 

 

 


