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MISSÃO

VISÃO

Promover a competitividade e o desenvolvimento

sustentável dos pequenos negócios e estimular o

empreendedorismo.

Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios,

contribuindo para a construção de um país mais justo,

competitivo e sustentável.
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ATUAÇÃO SEBRAE-AM
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BIOECONOMIA 

A Bioeconomia na Amazônia, é um instrumento

fundamental no fortalecimento e reconhecimento

de iniciativas sustentáveis baseadas na utilização de

recursos biológicos renováveis, que visam inovar

processos e/ou produtos em cadeias de valor e

gerar oportunidades de mercado para os pequenos

negócios.
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Com toda essa potencialidade na biodiversidade da Amazônia, a estrutura física

e técnica do SEBRAE-AM em seus escritórios nos municípios do Estado, tem

promovido mudanças locais. Projetos em desenvolvimento tem influenciado em

resultados na melhoria da qualidade de vida, possibilitando a promoção turística

da região e favorecendo o desenvolvimento das zonas rurais e urbanas.

Amazônia Competitiva e Sustentável
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Desde 2015 o SEBRAE-AM apoia 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.

Projeto Fortalecimento da Cultura da Mandioca no 

Município de Tefé e Entorno
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Projeto Fruticultura do Abacaxi na Região de Novo 

Remanso

 O SEBRAE-AM desde 2015 está apoiando 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 a produção dentro das regras sanitárias, 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) em 2018. O apoio de parceiros ajudará a desenvolver

Plano de Ação de Fortalecimento da IG.
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GUARANÁ

O SEBRAE-AM 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 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.

Projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial do Baixo 

Amazonas.
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GUARANÁ  CERTIFICADO - 2018

Participação em 2019 nos eventos:

GREEN RIO 2019

BioBrazil Fair e BioFach América Latina 2019
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Com a atuação do SEBRAE-AM os resultados vistos do projeto são a expansão de mercado para

produtos de alto impacto no conceito de produto orgânico e sustentável, a 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, buscando parceria institucional econômico-financeira para

potencializar o atendimento aos produtores rurais e permitir acesso a mercados consumidores em

busca de produtos especiais.

Projeto de Produção Agroflorestal Agroecológica da 

Agricultura Familiar

Amazônia Competitiva e Sustentável
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AGROECOLOGIA

• 20 empresas com controles gerenciais 
implementados/gestão financeira da propriedade rural.

• 20 empresas com Certificação Orgânica via Sistema 
Participativo de Garantia (SPG).

• 2 empresas atendendo as legislações sanitárias e agrícolas 
para comercialização de produtos. 

Apuí
20 participantes
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AGROECOLOGIA

• 20 empresas com controles gerenciais 
implementados/gestão financeira da propriedade rural.

• 20 empresas com Certificação Orgânica via Sistema 
Participativo de Garantia (SPG).

• 1 empresa com Certificação Orgânica por auditoria.

Uricurituba
20 participantes
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Pesca Sustentável de Tefé e 

Entorno

 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, foram realizadas pesquisas sobre os aspectos da pesca, biologia

e ecologia do pirarucu, criando a pesca manejada sustentável, depois difundida para outras

localidades.

 O selo de IG, em andamento, irá beneficiar cerca de 10 mil famílias.
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70% SEBRAE + 30%Cliente/parceiro

O SEBRAE-AM, para estimular este novo cenário, assessora e estimula atividades que

levem a práticas orgânicos, priorizando o atendimento coletivo de empreendedores rurais,

com enfoque na profissionalização da gestão das empresas cujas atividades se concentram

no campo e no desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico visando adequar o

empreendimento rural às demandas legais e/ou do mercado, ou ainda alterar, de forma

significativa, os seus produtos/serviços ou processo produtivo. Esta atuação ocorre através

da realização de ações de consultorias, missões, certificação, cursos, oficinas e palestras,

estruturadas por um projeto de atendimento individual ou coletivo, a um custo subsidiado,

como mostrado abaixo:



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

Produtos Florestais 

Não Madeireiros da Amazônia 

Insumos para Cosméticos

Além do foco do SEBRAE na produção agroflorestal e agroecológica da 

agricultura familiar, há interesse e apoio aos projetos utilizando produtos 

florestais não-madeireiros da Amazônia, como o Projeto de Insumos para 

Indústria de Cosméticos.
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INSUMOS PARA COSMÉTICOS

PRINCIPAIS AÇÕES

▪ Fortalecer a Gestão do Negócio ▪ Sustentabilidade                            

▪ Organização Social                                    ▪ Certificação Orgânica dos Insumos

▪ Boas Práticas de Manejo e Produção     ▪ Acesso a Mercados                 

▪ Agregação de Valor                                  ▪ Lei da Biodiversidade

▪ Desenvolvimento de Novos Produtos
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O principal Objetivo é fortalecer a competitividade e a sustentabilidade dos

pequenos negócios da cadeia produtiva de cosmético, com ênfase na produção de

insumos de base florestal para cosméticos, através da melhoria da qualificação

profissional, no uso de tecnologias adequadas à produção, beneficiamento, com

foco na gestão, inovação e mercado.



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

As ações do Sebrae – AM que visam fortalecer o 

desenvolvimento sustentável no Estado e na região 

Amazônica são

Amazônia Competitiva e Sustentável
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SEBRAE 
AM
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Social

Manejo 
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Fabricação

Cursos 

de 
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Implantação de 
Organização de 
Controle Social 

(OCS)  
Certificação 

Orgânica
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Amazônia Competitiva e Sustentável

O Sebrae aposta no desenvolvimento sustentável, estimulando o crescimento dos

pequenos negócios através do acesso a novos mercados, incorporação de inovação e

tecnologia gerando para a economia local grande impacto econômico e redução do

desemprego no campo, valorizando desta forma o trabalho do produtor do Estado do

Amazonas, através da adoção de boas práticas e manejo sustentável da biodiversidade.



0800 570 0800   /   www.sebrae.com.br

Boas empresas só floresceram

sustentavelmente quando as condições

sociais, culturais, ambientais, 

físico-territoriais e 

político-institucionais forem adequadas.
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Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Tadros

Diretora Superintendente

Lamisse Said da Silva Cavalcanti

Diretora Técnica

Adrianne Antony Gonçalves

Diretor Administrativo

Mauricio Aucar Seffair
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Obrigado!


