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MISSÃO

PÚBLICO-ALVO
Empresa de Pequeno Porte 

Microempresa

Microempreendedor Individual

Produtor Rural

Pescador  

Artesão 

Promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos pequenos negócios e estimular o 

empreendedorismo.
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ATUAÇÃO SEBRAE AM
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OPERAÇÃO
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70% SEBRAE
30% Cliente/parceiro

OPERAÇÃO
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PRESTADORES DE SERVIÇOS

Banco com 60 empresas* com ampla credibilidade no mercado
Estadual: Senai, Senar, Senac, IFAM e empresas privadas

Nacional: IBD, Ecocert, Instituto Biossistêmico, Senai-Cetqit e ITPC

Sistema de Rodízio

Contrato-padrão: SEBRAE/Credenciada/Cliente

Sistema de gerenciamento informatizado

*Editais 2011, 2012, 2016
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Design
Design de 
Ambientes

Design de 
Produto 

Design de 
Serviços

Design de 
Comunicação

Produtividade
Automação do 

Processo Produtivo
Métodos e Técnicas 

de Produção
Cadeia de 

Suprimentos

Propriedade 
Intelectual Marcas Patentes

Contratos de 
Tecnologia

Desenho 
Industrial

Qualidade Normalização
Avaliação da 
Conformidade

Metrologia

Inovação Tecnologia de Processos, 
Produtos e Serviços 

Elaboração de 
Projetos de Inovação

Gestão da 
Inovação

Sustentabilidade Água Energia Resíduos
Qualidade 

do ar

Dimensão 
Social

Serviços 
Digitais

E-commerce
Serviços
On-line

ÁREAS TEMÁTICAS 
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 Gestão Empresarial; 

 Recursos Humanos e  Empreendedorismo;

 Educação;

 Serviços Financeiros e Contábeis;

 Marketing e Vendas;

 Comércio Exterior;

 Planejamento Empresarial;

 Gestão da Produção e da Qualidade;

 Legislação Aplicada a MPE;

 Gestão Ambiental;

 Inovação;

 Desenvolvimento Territorial;

 Agronegócios; 

 Associativismo e Cooperativismo;

 Desenvolvimento Setorial;

 Políticas Públicas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

BANCO COM 176 EMPRESAS
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PRINCIPAIS AÇÕES

Estruturação da Indicação Geográfica do Pirarucu Manejado da Região de Mamirauá

Exames Laboratoriais

Boas Práticas de Fabricação

Fortalecimento da IG Farinha de Mandioca da Região de Uarini

Fortalecimento da IG do Guaraná de Maués

Implantação de Organização de Controle Social (OCS) para Certificação Orgânica

Certificação Orgânica por Auditoria

Aplicação de 2 Novos Diagnósticos de Potenciais Indicação Geográfica

Curso de Indicação Geográfica

Cursos de Agroecologia

Organização Social

Manejo Florestal 

Plano de Fortalecimento das  

Indicações Geográficas AM
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FARINHA DE MANDIOCA
Projeto: Fortalecimento da 

Cultura da Mandioca no 

Município de Tefé e Entorno

Número de Produtores da área 

de abrangência da IG: 1.000

Municípios: Alvarães, Tefé,

Maraã e Uarini.

A área geográfica delimitada da

Indicação de Procedência

“Região de Uarini” para a

produção de Farinha de

Mandioca, obedece a

delimitação dos municípios de

Alvarães, Maraã, Tefé e Uarini,

no Estado do Amazonas, onde

se concentra a atividade de

produção deste tipo de farinha

de mandioca reconhecida pelos

mercados como Farinha da

Região de Uarini.

Indicação Geográfica: Desde 2015 o SEBRAE está ajudando os

produtores rurais da Região de Uarini no processo de aquisição do Selo

de Indicação Geográfica (IG) para a farinha de mandioca. A estratégia de

melhorar o processo produtivo, atendendo às regras sanitárias

principalmente, além da proteção da origem da produção e a

organização social dos produtores da região, permitindo o acesso a

nichos de mercado que reconhecem a especialidade desse tipo de

produto. A primeira etapa do processo foi concluída com o depósito junto

ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no início do mês de

maio de 2017.



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Estudo de Mercado                ▪ Boas Práticas de Fabricação                  

▪ Sistema de Rastreabilidade ▪ Implantação de Organização de Controle Social (OCS)

▪ Certificação Orgânica           ▪ Capacitação do Conselho Regulador 

▪ Organização Social                ▪ Exames Laboratoriais

▪ Acesso a Mercados

▪ Implantação de Casas de Farinha – Modelo

FARINHA DE MANDIOCA
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ABACAXI

Indicação Geográfica: O SEBRAE AM já tem um histórico de apoio aos
produtores da cultura do abacaxi na região. Desde 2015 está ajudando os
produtores rurais da Região de Novo Remanso no processo de aquisição do
Selo de Indicação Geográfica (IG) para o abacaxi, com o objetivo de
melhorar o processo produtivo, atendendo às regras sanitárias
principalmente, além da proteção da origem da produção e a organização
social dos produtores da região, permitindo o acesso a nichos de mercado
que reconhecem a especialidade desse tipo de produto. A primeira etapa do
processo foi concluída com o depósito junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) no início do mês de maio de 2017. O apoio de
parceiros ajudará a desenvolver Plano de Ação de Fortalecimento da IG.

Projeto: Fruticultura do Abacaxi
na Região de Novo Remanso.

Número de Produtores da área
de abrangência da IG: 1.000.

Municípios: Itacoatiara e
Manaus.

A área geográfica delimitada da
Indicação de Procedência
“Região de Novo Remanso” para
a produção de abacaxi, engloba
as comunidades Novo Remanso
e Vila do Engenho, no município
de Itacoatiara, e São Francisco
de Caramuri, em Manaus, onde
se concentra a atividade de
produção deste tipo de abacaxi
reconhecido pelos mercados
como Abacaxi da Região de
Novo Remanso, especial pela
coloração amarelada e o sabor
extremamente adocicado.
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ABACAXI

▪ Acesso a Mercados                ▪ Boas Práticas de Fabricação                  

▪ Sistema de Rastreabilidade   ▪ Implantação de Organização de Controle Social (OCS)

▪ Certificação Orgânica           ▪ Capacitação do Conselho Regulador

▪ Registro da Cultivar                 ▪ Exames Laboratoriais

PRINCIPAIS AÇÕES
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ARTESANATO
Projeto: Brasil Original –

Artesanato do Amazonas

Número de Artesãos da área de 

abrangência: 400

Municípios: São Gabriel da

Cachoeira, Atalaia do Norte,

Tabatinga, Manaus, Tefé e

Barcelos.

O projeto Brasil Original é

desenvolvido pelo SEBRAE AM

desde 2014. Sua essência é o

povo amazônida, sua cultura,

histórias e tradições, aliadas à

incrível capacidade artesanal que

se inspira na fauna e flora da

região. A originalidade encontra-se

no empenho do SEBRAE em

aprimorar o artesanato,

valorizando e direcionando suas

práticas para o desenvolvimento

de uma cultura empreendedora.

Fibras naturais: A matéria-prima utilizada é basicamente de fibras

vegetais como piaçava, uambé e tucum, resultando em produtos

especialíssimos como vasos, fruteiras e luminárias inspiradas na

arquitetura da floresta. A experiência tem demonstrado que o artesanato

das comunidades indígenas e ribeirinhas tem o poder de gerar renda e

transformar a vida social. Todas as ações realizadas são apoiadas por

novas curadorias de tipologias, consultorias técnicas e efetiva

participação em feiras de design. O artesanato é reconhecido pela

pluralidade de formas e técnicas aliadas à arte e tradição, para trabalhar

o cipó, envira, gramíneas, resinas, pigmentos e outros recursos extraídos

da natureza de forma sustentável.
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PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Estudo de Mercado                   ▪ Boas Práticas de Fabricação                 

▪ Sistema de Rastreabilidade      ▪ Participação em Eventos Nacionais /Mercado

▪ Organização Social                   ▪ Acesso a Mercados 

ARTESANATO
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GUARANÁ

Projeto: Desenvolvimento
Econômico Territorial do Baixo
Amazonas.

Número de Produtores da área de
abrangência da IG: 1.500.

Município: Maués.

O município é reconhecido nacional e
internacionalmente pela qualidade do
guaraná produzido, sendo hoje o
maior produtor da Região Norte do
Brasil. O SEBRAE tem desenvolvido
ações de estruturação e
fortalecimento da cadeia produtiva
desse importante produto, focando na
capacitação dos produtores além
permitir a aquisição do selo de
indicação geográfica, cujo processo
foi depositado junto ao INPI fevereiro
de 2015. Atualmente o SEBRAE
busca parcerias econômico-financeira
para potencializar suas ações
estratégicas de melhoria do processo
produtivo.

Indicação Geográfica: O SEBRAE tem desenvolvido ações de

consolidação e fortalecimento da Indicação Geográfica (IG) Maués

para o Guaraná, trabalhando para que o conceito de IG seja

plenamente utilizado na prática fazendo com que os produtores rurais

envolvidos no processo tenham ganhos efetivos de articulação em

grupo, possam proteger a marca “guaraná” para uso efetivo de quem

atua no território, tenham ganhos com a agregação de valor ao

produto, aplicação de técnicas que garantam a qualidade do produto ao

público consumidor e a possibilidade de acessar novos mercados.
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GUARANÁ

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Estudo de Mercado  Nacional e Internacional     ▪ Boas Práticas de Fabricação                  

▪ Sistema de Rastreabilidade do Produto                 ▪ Organização Social                  

▪ Capacitação do Conselho Regulador                   ▪ Certificação Orgânica

▪ Implantação de Organização de Controle Social (OCS)     
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PIRARUCU

Projeto: Pesca Sustentável no
Município de Tefé e Entorno.

Número de Produtores da área de
abrangência da IG: 2.000.

Municípios: Tefé, Alvarães, Fonte
Boa, Uarini, Juruá, Japurá, Maraã,
Jutaí e Tonantins

Com o objetivo final de oferecer aos
consumidores um produto de alta
qualidade, produzido de forma
controlada e sustentável, que possa
ser facilmente associado com sua
origem, o SEBRAE AM está
implantando o projeto de atendimento
para melhorar a cadeia produtiva do
pirarucu manejado buscando agregar
valor e que os lucros sejam mais bem
divididos ao longo do sistema e que
os pescadores do território tenham o
direito exclusivo de uso da marca
vinculada à região produtora.

.

Indicação Geográfica: Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Mamirauá (RDSM), região do Médio Solimões, foi desenvolvido uma

técnica de exploração da pesca do pirarucu de forma a garantir a sua

conservação, sem impactar negativamente a renda da população

usuária. Para a regularização da pesca, devido à relevância econômica

e com o propósito de subsidiar um manejo que surtisse efeito para a

recuperação de seus estoques, foram realizadas pesquisas sobre os

aspectos da pesca, biologia e ecologia do pirarucu, criando a pesca

manejada sustentável, depois difundida para outras localidades. Em

2017, o SEBRAE e parceiros estão iniciando a estruturação da IG.
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PIRARUCU

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Estudo de Mercado  Nacional                                            ▪ Boas Práticas de Produção                  

▪ Sistema de Rastreabilidade do Produto                            ▪ Organização Social                  

▪ Estruturação do Processo da Indicação Geográfica     ▪ Exames Laboratoriais                                    

▪ Implantação do Processo de Certificação Orgânica ▪ Acesso a Mercados 
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AGROECOLOGIA

Projeto: Produção Agroflorestal
Agroecológica da Agricultura Familiar.

Número de Produtores da área de
abrangência: 1.000

Municípios:Manaus, Rio Preto da
Eva, Careiro da Várzea, Iranduba e
Itacoatiara.

O projeto surgiu a partir da interação
da metodologia Produção
Agroecológica Integrada e
Sustentável (PAIS) em 7
comunidades compostas de 70
famílias inseridas nas regiões do
Careiro da Várzea, Iranduba,
Manaus, Rio Preto da Eva e
Itacoatiara, as quais já obtiveram
certificação orgânica de suas
propriedades. O projeto congregou
uma rede de parceiros e instituições
tecnológicas e afins, o que colabora
para um fortalecimento de ações e
resultados.

O projeto: A maior transformação pretendida como resultado do projeto

é a expansão de mercado para produtos de alto impacto no conceito de

produto orgânico e sustentável, além disso a questão da recuperação

de terras degradadas, bem como o envolvimento da sociedade como

todo, no interesse de preservar o meio ambiente e salvaguardá-lo não

apenas como um fator de subsistência, mas como gerador de negócios

da economia verde. O SEBRAE busca parceria institucional

econômico-financeira para potencializar o atendimento aos produtores

rurais e permitir acesso a mercados consumidores em busca de

produtos especiais.
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AGROECOLOGIA

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Boas Práticas de Produção Agroecológica            

▪ Certificação Orgânica                                                    

▪ Organização Social                                                      

▪ Implantação de Organização de Controle Social (OCS)

▪ Acesso a Mercados
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PISCICULTURA
Projeto: Piscicultura no Amazonas.

Número de Pescadores da área de
abrangência: 2.000.

Municípios: Manaus, Rio Preto da
Eva, Manacapuru,

Dentre os sete municípios do Entorno
de Manaus, destacamos Manaus, Rio
Preto da Eva, Manacapuru e
Itacoatiara que apresentam
condições importantes para que a
piscicultura se desenvolva de forma
consistente e sustentável, entre elas:
disponibilidade de áreas para
implantação de novos cultivos,
alevinos com qualidade e quantidade,
e associação de piscicultores. O
SEBRAE busca estimular o processo
de inovação tecnológica nos
empreendimentos rurais,
fornecedores e promotores da cadeia
produtiva, por meio de clínicas
tecnológicas, capacitações e
consultorias para melhoria de
processos e produtos.

O Projeto: Nos últimos anos, a piscicultura na região Metropolitana de

Manaus tornou-se uma atividade de grande importância econômica e

social, como geradora de trabalho e renda e de alimento de excelente

qualidade nutricional. Com uma área de cultivo superior a 800 hectares

de área alagada, a piscicultura destaca-se dentre as atividades rurais,

seja para subsistência de agricultores familiares, seja como atividade

empresarial. Todavia, o desenvolvimento sustentável da piscicultura na

região necessita de ações articuladas pelos diversos atores do

segmento, com objetivos e metas convergentes, que aperfeiçoem os

recursos aplicados.
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PISCICULTURA

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Boas Práticas de Produção                                                       

▪ Organização Social  

▪ Gestão do Negócio                                                      

▪ Missão Técnica Nacional

▪ Acesso a Novas Tecnologias                

▪ Acesso a Mercados
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INSUMOS PARA COSMÉTICOS

Projeto: Produtos Florestais não
Madeireiros da Amazônia - Insumos
para Cosméticos.

Número de Produtores da área de
abrangência: 300.

Municípios: Amazonas.

A Floresta Amazônica no Brasil cobre
cerca de 4 milhões de hectares e
hospeda os maiores índices de
biodiversidade do planeta e
representa um papel fundamental na
questão climática e oferece um
universo único de ingredientes para
as indústrias de cosméticos. A
Amazônia tem sido fonte de
inspiração para lançamentos no
mercado de cosméticos, em função
da riqueza da sua biodiversidade, do
exotismo de seus produtos e pelo
fator de estimulo ao desenvolvimento
sustentável.

Projeto:

Por meio do projeto o SEBRAE alcançará maior conhecimento dos

aspectos limitantes da cadeia de cosmético na Amazônia possibilitando

uma atuação de forma mais eficiente, promovendo melhorias para as

MPE deste segmento fomentando o desenvolvimento do setor de forma

sustentável através da inclusão social, do estímulo ao

empreendedorismo e da inovação tecnológica na Amazônia.

É um momento único para a região Amazônica já que essa demanda

permite o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva no setor,

criando oportunidades ao longo do processo.



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

INSUMOS PARA COSMÉTICOS

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Fortalecer e organizar a rede de conhecimento existente na região                                          

▪ Organização Social                                    ▪ Certificação Orgânica dos Insumos

▪ Boas Práticas de Manejo e Produção     ▪ Acesso a Mercados                 

▪ Agregação de Valor 

▪ Desenvolvimento de Novos Produtos
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Obrigado!

Vicente de Paulo Mendes Schettini

Fone: (92) 2121-7308

E-mail: vicente@am.sebrae.com.br


