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Painel 3: 
Fomento a cadeias de valor de produtos 
amazônicos 

 

 
Empresas e organizações sociais abordam desafios das cadeias de valor de produtos florestais no 

painel “Cadeias de Valor de Produtos Amazônicos”. 
Foto: Maycon Nunes/Comunicação PPA 

 
 

 

Abrindo o painel, Thais Magalhães (Sócia-fundadora, Prowa Consultoria) 
falou sobre o estudo realizado pelo GT 3 - Parcerias entre empresas e 
comunidades em cadeias de valor locais. O estudo, Práticas para o 
desenvolvimento sustentável de cadeias de valor no contexto do Pará, tem como 
objetivo identificar as práticas de incentivo às cadeias locais e de oportunidades de 
inserção de fornecedores, ou seja, de que forma as cadeias estão sendo 
estimuladas por áreas relacionadas a Compras e o Investimento Social Privado. 
Inicialmente o estudo identificou que existem diversos gargalos para essas cadeias, 
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seja ao lado das comunidades/empresas locais, como também das empresas 
compradoras. Não é um processo natural que essas empresas comprem 
localmente, sendo as compras locais frequentemente auxiliadas por intermediários 
importantes que geram muito valor para essa relação. 

A empresa Beraca tem seu trabalho baseado no extrativismo, atuando com 
pelo menos 20 diversidades de sementes, além de frutas, óleos essenciais e 
minerais, sendo atualmente o maior produtor de óleo de copaíba do mundo. 
Desenvolveram o uso da casca da semente do cupuaçu, que é comumente tratado 
como resíduo.  

Elias Gomes (Gerente Industrial, Beraca) ressaltou a importância de se 
fortalecer os atores locais e citou o trabalho que é realizado em São Miguel do 
Guamá (PA). No município a Beraca tem atuado com uma das comunidades com 
piores índices socioeconômicos, buscando mudanças através do próprio modelo 
de negócio, com transparência e trazendo ganhos reais para todas as partes. 

Raimundo da Silva (Presidente, Associação dos Produtores e Produtoras 
Rurais da Agricultura Familiar no Município de Tomé-Açu – APROFANTA) valorizou 
o apoio e acompanhamento da Beraca em Tomé-Açu no processo de cultivo, 
beneficiamento e certificação de produtos com base no cupuaçu. Atualmente, a 
associação possui 2 agroindústrias e fornecem para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) do município. A Beraca tem interesse em desenvolver 
a produção de manteiga na associação, incentivando a formação de mais uma 
agroindústria para 2020. 

A Beraca criou, em 2015, um instituto para desenvolvimento – tanto via 
empresa quanto via instituto - de ações que fortaleçam as cadeias de produtos da 
biodiversidade. Para o desafio do escalonamento tem atuado via parceiros, como 
o Imaflora e o Idesam. A criação do Instituto Beraca decorreu do entendimento das 
diferentes oportunidades para o fortalecimento e diferentes percepções de 
resultados. O Instituto assume o diálogo e relacionamento com as comunidades e 
atua para endereçar questões que a relação comercial não poderia cuidar. 
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A partir da experiência do Imaflora, Eduardo Trevisan (Gerente Sênior de 
Projetos, Imaflora) abordou a dificuldade de certificação para as comunidades, uma 
vez que o custo é grande – auditoria, levantamento documental, verificação dos 
processos da comunidade. Foi dessa perspectiva que o Origens Brasil® foi 
idealizado e articulado com participação de outros atores da sociedade civil, 
comunidades e empresas. O Origens é um sistema de garantia de origem, que dá 
mais transparência às cadeias de produtos da floresta e ajuda os consumidores a 
identificarem empresas e produtos que valorizam e respeitam, em suas práticas 
comerciais, essas comunidades e seus territórios. Hoje, a iniciativa se transformou 
em uma rede com 15 empresas de diversos tamanhos, mais de 1600 fornecedores 
e 34 organizações de apoio. Rastreabilidade é o benefício que atinge ambos os 
lados (consumidores e produtores) – os clientes e consumidores finais exigem a 
origem dos produtos e as comunidades produtoras são incluídas, de fato, na cadeia 
de valor ao conseguirem saber onde seus produtos estão sendo distribuídos, os 
mercados que estão alcançando. 

Na linha de fortalecimento das cadeias através de parcerias estratégicas e 
estruturantes, o Instituto Humanize atua para a causa da sustentabilidade e 
geração de renda, focando nas cadeias do cacau, mel, sementes florestais e na 
pesca artesanal. Suas iniciativas e recursos filantrópicos (doações) estão 
direcionados para 4 linhas programáticas: conservação e uso sustentável; cidades 
e territórios; governança e política pública; empreendedorismo e negócios de 
impacto social e ambiental. 

“O Instituto Humanize está na PPA porque acredita no poder das parcerias, do 
setor privado e do recurso filantrópico.” Márcia Cortês, gerente de Sustentabilidade 
do Instituto Humanize. 

A Vale prioriza a contratação de fornecedores locais com o objetivo de gerar 
empregos e renda. Para isso, avaliam as origens das empresas em termos de 
matrizes e filiais. Aquelas genuinamente locais são priorizadas, o que já resultou, 
somente em 2019, em R$600 milhões de compras locais. Internamente 
implantaram as ‘regionais de compras’ em cada um dos estados e trabalham com 
posição aberta de preços. Considerando a dificuldade de pequenos fornecedores 
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comporem seus preços, estabeleceram parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado do Pará, a FIEPA, os capacitando na precificação. Além de outras ações, 
como a compra de mel de produtores locais, realização de feiras orgânicas na 
empresa aos sábados e a casa de hóspedes local, que realiza a função dos hotéis 
para receber funcionários vindos de fora. Igor Póvoa (Gerente de Suprimentos, 
Vale) pontuou a importância da contratação de mão-de-obra local e de se trabalhar 
com as associações comerciais em conjunto com outras empresas, como em 
iniciativas de rodadas de negócios, que estimulem o atendimento às demandas 
das compradoras. Póvoa relatou ainda, que em relação às associações comerciais, 
havia muitas reclamações no começo, melhorando após um processo e rotina de 
relacionamento estabelecida. 

“Além de nossas compras, temos incentivado que forneçam também para 
empresas que fornecem para a Vale. A visão da cadeia de valor como um todo é 
muito importante. ” Igor Póvoa, gerente de Suprimentos da Vale. 

Trazendo para o debate as ações da PPA no Amazonas, Mariano Cenamo 
(Fundador, Idesam) falou sobre o potencial das startups da Amazônia em promover 
evoluções nas cadeias de valor, apoiado pelas empresas que possuem incentivo 
pela lei da informática do estado do Amazonas. À frente do grupo de trabalho da 
PPA nesse tema, o GT2 – Desenvolvimento de Novos Negócios em Bioeconomia 
e Oportunidades Estratégicas de Investimento e Incentivos fiscais - está 
construindo seu planejamento estratégico, elaborando o portfólio de startups e 
iniciou a fase de prospecção ativa para grandes empresas. Para o ano de 2020 
esperam canalizar R$ 5 milhões de investimentos em startups. 

A partir das perguntas do público para a mesa, os participantes pediram mais 
informações sobre como as organizações lidam com o desafio da precificação, 
buscando ao mesmo tempo competitividade, remuneração justa e condições 
comerciais possíveis. Os painelistas citaram modelos como negociação aberta com 
precificação transparente e conjunta entre comunidade e cliente final, capacitação 
de pequenos fornecedores na composição de preços e suporte para a 
formalização de fornecedores (emissão de nota fiscal).


