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Ao completar o primeiro ano de vida é 

necessário observar o contexto e as 

motivações que levaram um grupo de pessoas, 

organizações e empresas a se juntarem em 

torno da criação do selo Origens Brasil®. 

O Brasil é o país que abriga a maior 

biodiversidade do planeta. É também o lar 

de diversas populações tradicionais e 

povos indígenas ancestrais que vêm atuando 

historicamente como guardiões destas imensas 

áreas, exercendo um importante papel de 

proteção. Essas populações desenvolveram, 

ao longo de anos, um amplo conhecimento 

tradicional associado ao manejo e uso dos 

recursos naturais, que são repassados de 

geração para geração e que constitui a base 

para a sua reprodução social e cultural.

[ apresentaÇÃO ]
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Contudo, diante do histórico contínuo de 

pressão e ameaça das florestas e de seus 

territórios, esses povos têm expressado a 

urgência em encontrar mecanismos financeiros 

que ajudem a manter vivas suas tradições, seu 

modo de vida e seu sistema tradicional de 

manejo. Infelizmente, a produção tradicional 

ainda é pouco conhecida e valorizada pelo 

mercado e sociedade em geral, uma vez que 

estes produtos praticamente não acessam os 

mercados diferenciados capazes de reconhecer 

e valorizar os serviços socioambientais 

prestados pelos povos da floresta. 

O Origens Brasil® surge em meio a esse cenário 

com o propósito de aproximar esses povos das 

empresas e do mercado de consumo, trazendo 

mais informação e transparência, assegurando 

[ p.05 ]



a origem e ajudando o  

consumidor a conhecer suas histórias e 

a identificar empresas que valorizam e 

respeitam os povos e seus territórios por 

meio das práticas empresariais. 

O desafio é grande, mas o Origens Brasil® 

tem se mostrado capaz de unir pessoas de 

diferentes universos em torno da construção 

de um novo modelo de negócios, capaz de 

conciliar os diversos interesses com 

negociações diretas e equilibradas 

entre as partes. Estas novas formas 

de relação comercial são geradoras de 

desenvolvimento e de impactos socioambientais 

significativos para os povos, seus 

territórios e para toda a sociedade. 

 Patrícia cOta GOmEs

   coordenadora no imaFLOra®    
   da iniciativa Origens Brasil® 
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a Origem
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Imagine levar para casa 
um produto elaborado 
manualmente por populações 
tradicionais e povos indígenas 
que resguardam o modo de 
vida ancestral em territórios 
onde predomina uma rica 
biodiversidade ambiental, 
social e cultural. Pensando 
em formas de valorizar essas 
pessoas, sua produção e seu  
 

território, o Imaflora®  
(Instituto de manejo e 
Certificação florestal e 
agrícola) e o ISa® (Instituto 
Socioambiental) se juntaram 
para mobilizar organizações 
que atuam nos territórios, 
comunidades e empresas 
em torno da criação do selo 
origens Brasil® , lançado em 
março de 2016.  

nos mapas abaixo 
se percebe como 
o território do 
Xingu se manteve 
conservado ao 
longo dos anos.

[ a prOduÇÃO agrOeXtrativista ajuda  
a COnservar Os territóriOs ]

> > >     > > >
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Desde o início o ideal do 
Origens Brasil® é instituir 
mecanismos que diferenciem, 
valorizem e garantam a 
procedência da produção 
agroextrativista e dos produtos 
da cultura material e imaterial 
das populações tradicionais e 
povos indígenas que vivem em 
áreas protegidas. O modo de 
ser dessa gente traz elementos 
essenciais intrínsecos 

como conhecimentos que 
atravessam gerações, o baixo 
impacto aos recursos naturais 
e a conservação das florestas 
onde habitam. Essa prática 
contribui fortemente  
para a proteção de um 
patrimônio socioambiental 
– os povos, a cultura, a terra, 
a floresta – que pertence a 
toda a sociedade brasileira, 
à humanidade, mas que 
infelizmente nossa sociedade 
ainda pouco conhece.

[ eventO de lanÇamentO dO  
Origens Brasil® nO restaurante  
dalva e ditO em sÃO paulO ]

[ alguns prOdutOs dO Xingu ]

> > >     > > >

apesar do desmatamento 
acumulado na região de 
1990 a 2015, o território 
do Xingu se manteve 
conservado ao longo dos 
anos, graças a seus povos 
com modo de vida e práticas 
agroextrativistas,  capazes 
de conciliar a produção 
com a conservação
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Xingu: 
O primeiro território 
do Origens Brasil®

O Xingu, localizado entre  
os estados do Mato Grosso e 
Pará, foi o primeiro território 
a ser reconhecido pelo selo 
Origens Brasil®, por abrigar 
um grande conjunto de 
áreas protegidas. São mais 
de 26 milhões de hectares – 
extensão maior que o Reino 
Unido – com alta diversidade 
socioambiental onde se fala 
26 Idiomas indígenas em 21 
Terras Indígenas e 9 Unidades 
de Conservação. Ali convivem 
povos indígenas, ribeirinhos, 
castanheiros, seringueiros  
e beiradeiros.

[ indÍgenas da etnÍa KaYapó ]
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O Origens Brasil® já está  
sendo replicado em outras 
áreas denominadas 
Territórios de Diversidade 
Socioambiental, tão ricos e 
diversos quanto o Xingu,  
como é o caso da Calha Norte, 
na região noroeste do  
estado do Pará (ver capítulo  
“O Futuro”). Os habitantes 

desses territórios 
desempenham papel 
estratégico na conservação 
dos serviços ecossistêmicos 
como a regulação do clima e do 
fluxo da água e a manutenção 
da biodiversidade. Eles  
são fundamentais para o 
equilíbrio ambiental do Brasil  
e do planeta.

“Com o Origens Brasil® o trabalho  

e a cultura dos povos indígenas e 

populações tradicionais começam a ter algum 

reconhecimento pela sociedade de maneira 

geral, sobretudo nos grandes centros urbanos” 

 rOdrigO junqueira

   Coordenador do programa Xingu do  
   instituto socioambiental e membro   
   do Comitê territorial do Xingu.

[ parque indÍgena dO Xingu ]
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[ FOtO dO COtidianO dO traBalhO de BeneFiCiamentO de Cumaru  
  pelas mulheres KaYapó ]

“O Xingu foi um território de referência que 

ajudou a definir o modelo de relacionamento 

do Origens Brasil® com os indígenas e povos 

da floresta. Como parceiro, o isa teve papel 

importante na conceituação do selo, já que 

o instituto tem um acúmulo de relações e de 

parcerias dentro do Xingu. Os produtos da 

floresta precisam ganhar acesso aos mercados 

e o Origens Brasil® é a plataforma que está 

transportando o consumidor das grandes 

cidades para esses territórios. O próximo 

passo é o Origens Brasil® ganhar escala. 

avançar para outros territórios, oferecer 

uma cesta de produtos mais diversificada e 

conquistar público” 

 andré villas-BÔas

   secretário executivo do instituto 
   socioambiental (isa) e membro do 
   Conselho gestor do Origens Brasil®.
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Ainda com os primeiros raios 
de sol surgindo no horizonte 
grupos de cinco a dez pessoas 
já estão embrenhados nas 
trilhas estreitas e sinuosas de 
um generoso trecho da floresta 
amazônica das proximidades 
de Altamira, no estado do 
Pará.  Ao final da caminhada 
estarão coletando castanhas, 
andirobas, babaçus e o 
líquido branco e viscoso das 
seringueiras. Cada época do 
ano é propícia à extração de 
um ou dois desses produtos. 
De dezembro a março coletam 
castanhas. A safra da andiroba 
se estende até abril. A seringa 
para produção da borracha 
é boa de extrair entre julho 
e novembro, assim como os 
coquinhos de babaçu.

Esses extrativistas, cerca de 
22, sendo 10 mulheres, fazem 
parte da Amora - Associação 
dos Moradores da Reserva 
Extrativista Riozinho do 
Anfrísio, localizada na bacia 
hidrográfica do rio Xingu. 
Todos os produtos colhidos 
e beneficiados pelos povos 
da floresta recebem o selo 
Origens Brasil®. Para fazer 
parte do sistema é necessário 
seguir princípios básicos:  
ser uma população tradicional 
ou indígena, viver no território 
e organizar sua produção. 
A organização em grupos 
facilita o acesso a mercados 
diferenciados, controle da 
origem e rastreabilidade das 
matérias-primas extraídas, 
além do acompanhamento 
de indicadores de impacto 
socioambientais. Outra  
regra, imprescindível: preservar 
os métodos tradicionais de 
coleta dos produtos que geram 
baixo impacto e que conservam 
a floresta em pé.

[ p.014 ]

[ mOradOres da reserva eXtrativista 
riOzinhO dO anFrÍsiO ]
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preservar os  
métodos tradicionais 
de coleta dos 
produtos que geram 
baixo impacto e que 
conservam a floresta
em pé.

 
Cabe ao Origens Brasil® 
conectar esta produção 
com o selo a mercados e 
compradores diferenciados 
interessados em produtos da 
floresta, capazes de assegurar 
uma relação comercial ética, 
e respeito à diversidade 

sociocultural e ambiental, 
preservando os costumes das 
populações tradicionais e 
povos indígenas e incentivando 
o manejo responsável dos 
recursos naturais. Em 
contrapartida, o selo garante 
aos usuários e consumidores 
transparência e credibilidade 
da origem e história dos 
produtos e dos processos 
de comercialização entre as 
empresas e as populações 
tradicionais e povos indígenas 
dos territórios.

[ um dOs prOdutOres da amOra eXtraindO O láteX dO BOrraCha que é  
COmerCializada, através dO Origens Brasil® para a empresa merCur® ]

[ p.015 ]
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[ indÍgena dO pOvO KaYapó sendO Cadastrada e FazendO adesÃO  
   aO Origens Brasil® ]

“antes, nosso trabalho não tinha 

nenhuma garantia. quem comprava nossa 

castanha e o cumaru pensava ‘será que este 

produto é bom?’. a gente nunca imaginou 

que seria feito um selo para reconhecer o 

trabalho dos Kayapós. este selo vai levar 

o nome do Kayapó para onde for, vai muito 

longe. isso é bom para nós”

 BepnhOti atYdjane

   O “amauri”, indígena do povo Kayapó, 
   participante da iniciativa Origens  
   Brasil® e Coordenador indígena da 
   associação Floresta protegida,  
   organização que atua nas terras   
   indígenas Kayapó, menkragnoti e las  
   Casas, tucumã, sul do pará.
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neste primeiro ano, 
7 empresas aderiram 
ao Origens Brasil® 
e mantêm uma relação 
comercial diferenciada 
com os povos do Xingu.

[ Xingu ]

[ p.017 ]
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Para ter vida longa a 
iniciativa precisa assegurar a 
participação e influência dos 
principais agentes envolvidos 
na comercialização. Pensando 
nisso foi criada uma estrutura 
de governança formada por 
conselhos gestores, comitês 
territoriais e um administrador, 
onde o Imaflora, é

responsável pela operação 
do sistema. Com participação 
ativa das populações 
tradicionais e povos indígenas, 
empresas e organizações 
que atuam localmente 
nos territórios, os agentes 
principais influenciam 
o desenvolvimento, 
aperfeiçoamento e 
implementação do selo  
nos territórios. 

estrutura de 
governança do 
Origens Brasil®

[ p.019 ]



[ reuniÃO de gOvernanÇa dO COmitê territOrial dO Xingu ]

“temos trabalhado bastante com  

as comunidades das terras indígenas.  

elas participam ativamente das reuniões do 

Comitê territorial do Xingu para tomada de 

decisões e estão aprendendo mais na prática. 

é a construção de um processo de médio e 

longo prazos, que irá gerar renda para esses 

povos e divulgar a sua cultura” 

 adrianO jerOzOlimsKi

   O “pingo”, coordenador executivo  
   da associação Floresta protegida,  
   organização indígena com atuação nas  
   terras indígenas Kayapó, menkragnoti  
   e las Casas, tucumã, sul do pará e   
   membro do Comitê territorial do Xingu  
   do Origens Brasil®.
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A tecnologia é um componente 
forte no Origens Brasil®. 
Moderna, assegura aos 
usuários e consumidores a 
transparência das cadeias 
de valor dos produtos que 
vêm dos Territórios. O Origens 
Brasil® criou uma plataforma 
digital abastecida de forma 
colaborativa que permite 
a coleta e visualização das 
informações pelos produtores, 
empresas e consumidores.  

Gerenciada pelo IMAflOrA, a 
plataforma recebe, armazena, 
sistematiza e disponibiliza 
informações relevantes sobre 
os produtores, a produção e 
comercialização das cadeias 
de valor, além dos indicadores 
de impacto. Todos os usuários 
do sistema – populações 
tradicionais e povos indígenas, 
organizações de apoio 
local e compradores – se 
cadastram e podem, inclusive, 
inserir dados e informações 
colaborativamente na 
plataforma. Parte dessas 
informações alimenta o 
website da iniciativa.

[ p.022 ]



[ Cestarias dOs riBeirinhOs das reseX dO Xingu ]

“O Origens Brasil® trouxe uma  

nova forma de agregar valor para as  

produções manejadas sustentavelmente, além de 

incentivar a tradição da comunidade.  

nos produtos, junto com nosso trabalho vai 

também nossa história, nossa cultura e a 

preservação da floresta” 

 herCulanO de Oliveira FilhO

   O “loro”, extrativista e assessor  
   da amora - associação dos moradores  
   da reserva extrativista riozinho do  
   anfrísio, altamira, pará, membro 
   do Comitê territorial do Xingu e  
   participante da iniciativa  
   Origens Brasil®.
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Os  
BeneFÍCiOs
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Além dos impactos positivos ao 
meio ambiente e à diversidade 
sociocultural, o Origens Brasil® 
tem se mostrado um ótimo 
negócio para todos. Para 
os produtores da floresta, 
ter o selo Origens Brasil® 
estampado em seus produtos é 
aval de visibilidade do próprio 
produtor, da sua história, das 
suas técnicas ancestrais de 
produção agroextrativista. 
Significa também o 
reconhecimento, pelo público 
consumidor, desses valores 
e do esforço das populações 
para a sua perpetuação.

A visibilidade aumenta o 
potencial de geração de novos 
negócios e a expansão dos já 
existentes. É um fator que atrai 
compradores interessados em 
negócios responsáveis e que 
privilegiam a sustentabilidade. 
Com os recursos gerados pela 

comercialização dos produtos 
o sistema deve contribuir com 
a melhoria das condições de 
vida das populações dentro 
dos Territórios de Diversidade 
Socioambiental.

A tecnologia atua a serviço da 
tradição. A disponibilidade das 
informações na internet dá às 
empresas e compradores que 
aderem ao sistema o aval da 
origem e rastreabilidade do 
produto dentro dos territórios, 
com transparência e controle 
de toda a produção na floresta. 
Esses fatores agregam valor 
aos produtos feitos com 
matérias-primas e  
insumos que têm história e 
identidade cultural.

[ mulher KaYapO FazendO pintura     
   tradiCiOnal em teCidO ]
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A logomarca do Origens 
Brasil® é um código de barras 
QR (Quick Response Code). 
Ao ser escaneado, o código 
dá acesso à história de cada 
produto, produtor e território 
com informações consistentes 
fornecidas colaborativamente. 
O consumidor que leva para 
casa um produto da floresta 
com o selo Origens Brasil® 
entra em contato direto com 

a história, a cultura e a 
realidade das populações 
tradicionais e povos indígenas. 
Tem a certeza de levar para 
sua família produtos que 
estimularam uma relação 
comercial digna que amplifica 
os benefícios econômicos 
e socioculturais para as 
populações tradicionais 
e povos indígenas. Como 
cidadão, se conscientiza 
de que está apoiando a 
manutenção de um valioso 
patrimônio socioambiental 
que, afinal, pertence a ele.

qual o território de 
origem? quem colheu 
a produção? Foi um 
indígena? a que povo 
pertence? Onde mora? 
Como é feito o 
trabalho de manejo e 
coleta? as respostas
estão na logo do
Origens Brasil®: 
Basta escanear o 
código de barras com 
seu celular.

[ COnFeCÇÃO de artesanatO dO  
   pOvO KaYapó ]
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“a história por trás do produto é o mais 

interessante. a rede pão de açúcar distribui 

o mel dos índios do Xingu no programa Caras 

do Brasil, que tem 14 anos e quase 100 

artigos feitos por comunidades espalhadas no 

Brasil. O mel é um produto icônico do nosso 

programa, muito apreciado pelo consumidor. Os 

fornecedores vêm de 14 aldeias com apiários. 

são duas floradas por ano com produção em 

torno de 60 caixas. respeitamos o preço que 

os índios nos propõem” 

 laura pires

   diretora de sustentabilidade 
   Corporativa do gpa e membro do comitê 
   de empresas do Origens Brasil®.

ao fazer a 
leitura da
logomarca do
Origens Brasil®

ou acessar 
o website o 
consumidor 
tem acesso à 
história de 
cada produto e
à sua forma de 
comercialização.

[ p.027 ]



[ FOtO dOs artesanatOs dO pOvO XYpaia ]

“antes do Origens Brasil® nossa comunidade 

já mostrava potencial na produção de 

artesanato, mas não tínhamos como escoar. 

também queríamos divulgar nosso nome e 

nossa cultura porque até 2004 o povo Xipaya 

era considerado extinto. era um tabu que 

precisava ser quebrado. a partir de encontros 

com comunidades extrativistas vizinhas fomos 

convidados a participar do Origens Brasil® 

e surgiram empresas interessadas em comprar 

nossos produtos. hoje estamos comercializando 

artesanato caracterizado com nossas pinturas 

e levando a história do nosso povo para 

outros lugares. a iniciativa é como uma 

segunda liderança dentro da aldeia para o 

fortalecimento cultural porque incentiva a 

comunidade a fazer bonito lá fora. até mesmo 

as crianças estão procurando os mais velhos 

para entender a história do seu povo e poder 

fazer seu artesanato da melhor maneira”

 neY XYpaia

   segunda liderança da etnia Xypaia na  
   aldeia tucamã, que aderiu à iniciativa  
   Origens Brasil®, altamira, pará.
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[ Xingu ]

produtos que podem 
ser reconhecidos pelo 
selo Origens Brasil®

prOvenientes dO eXtrativismO

agrOeXtrativistas prOvenientes de   
sistemas agrÍCOlas tradiCiOnais

prOvenientes da Cultura material  
e imaterial dO territóriO

Farinha, pimenta, amendoim e mel,  
entre outros. 

Cestaria, grafismos, desenhos estampados 
em objetos, pintura em tela, peças de 
vestuário e bijuterias, entre outros.

Óleos vegetais, resinas, sementes, frutos, 
folhas, extratos e raízes, entre outros.

[ prOdutOs e matérias-primas COmerCia-
lizadOs através dO Origens Brasil® ]

>>

>>

>>
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Participação de  
7 empresas com relação 
comercial diferenciada com as 
populações da floresta.  

Adesão de 371 
produtores do Xingu 
(indígenas e extrativistas) e  
10 organizações de apoio 
técnico local. 
 
2062 pessoas 
(populações tradicionais e 
povos indígenas) com potencial 
de serem beneficiadas com a 
comercialização dos produtos. 
 
10 diferentes 
produtos da floresta 
comercializados com o selo 
gerando R$ 541.390,61.

Prêmios* pagos pelos 
produtos: Castanha: 29%; 
Borracha: 260%; Copaíba: 46%; 
Mel: 15%; Artesanatos:  
média de 57%. 
*  Sobre preço em relação ao valor pago  
    localmente ou valor de mercado.

[ Os primeirOs resultadOs ]

em um ano vários 
produtores e 
empresas aderiram
ao programa e 
milhares de
pessoas se
beneficiaram com
a comercialização 
de seus produtos.

>>

>>

>>

>>

>>

[ alguns dOs prOdutOs COm O selO Origens Brasil® ]
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“antes do Origens Brasil® chegar  

no Xingu estávamos passando dificuldades 

financeiras. O selo está ajudando a organizar 

e divulgar o trabalho dos apicultores. 

hoje com o código qr nas embalagens de 

nossos produtos somos mais procurados pelos 

compradores. aumentou também o interesse de 

outras aldeias em trabalhar com na produção 

do mel. queremos abraçar o Xingu inteiro  

com esse trabalho de organização e produção 

para oferecer alternativa econômica 

sustentável a todos” 

 Wareaiup KaiaBi

   vice-cacique do povo kaiabi, membro  
   do membro do Comitê territorial do Xingu  
   do Origens Brasil® , e secretário  
   executivo da associação terra indígena  
   do Xingu-atix, no mato grosso, onde  
   vários povos trabalham com a produção do  
   mel com o selo Origens Brasil®.

[ prOduÇÃO de mel nO Xingu ]
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Os resultados alcançados 
em apenas um ano pelo 
Origens Brasil® são um 
estímulo à conquista de novos 
Territórios de Diversidade 
Socioambiental. A missão é 
ampliar as relações comerciais 
éticas entre o mercado e as 
populações tradicionais e 
povos indígenas para além 
do Xingu. Para viabilizar 
essa expansão será preciso 
identificar os novos territórios

e engajar as populações e  
organizações locais, atrair 
novas empresas, colocar 
novos produtos no mercado 
e comunicar de forma mais 
eficiente, além de assegurar 
os recursos financeiros 
necessários. O ImAflOrA e 
parceiros já estão trabalhando 
nesses objetivos e preparando 
a aterrissagem no novo 
território: a Calha Norte,  
na região noroeste do estado 
do Pará.

“no futuro o Origens Brasil® pode  

valorizar os povos indígenas e ajudar a 

proteger a floresta, as nascentes.  

essa é a esperança que o selo traz, junto 

com a garantia de nossos produtos e o 

fortalecimento das políticas e direitos  

dos povos indígenas” 

 YaiKu Kisêdjê

   Coordenador de alternativas 
   econômicas da  associação indigena   
   Kisêdjê - aiK.
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Com uma riquíssima 
sociodiversidade, a Calha 
Norte é lar de quilombolas, 
ribeirinhos e extrativistas, além 
de muitos povos indígenas que 
falam 11 línguas diferentes. 
Todos esses povos tradicionais 
coletam grande variedade de  
produtos agroextrativistas  
manejados há gerações pelos  

seus ancestrais. Os trabalhos 
de expansão do Origens 
Brasil® para esse território 
começaram com a formação 
do Comitê Territorial da 
Calha Norte (ver capítulo “A 
Governança”) e a capacitação 
das populações e instituições 
locais para aderirem à inciativa 
e operarem a plataforma.

Calha norte: 
O segundo território 
do Origens Brasil® 

“a Calha norte é um dos maiores corredores 

de floresta tropical do planeta, com 

acesso complicado por terra e rios de 

forte correnteza. este fator contribui na 

preservação da floresta, mas dificulta 

o escoamento da produção dos povos 

tradicionais. a chegada do Origens Brasil® 

trará melhorias na vida desses produtores 

na forma de orientações e acesso a outros 

mercados. também ajudará a aumentar a 

consciência dos brasileiros e do mundo sobre 

as populações da amazônia” 

 vasCO van rOOsmalen

   diretor da Ong eCam (equipe de Conservação  
   da amazônia), instituição que apoia a  
   implementação do Origens Brasil® na região  
   da Calha norte, noroeste do pará.

[ Calha nOrte ]
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“esperamos contribuir para o desenvolvimento 

do Origens Brasil® como uma plataforma que 

ofereça cada vez mais transparência nas 

relações com as comunidades locais e com 

os parceiros. que o sistema possa ser um 

mecanismo que dê visibilidade à contribuição 

de cada um dos envolvidos nas atividades 

relacionadas, criando condições para que mais 

pessoas compreendam e valorizem as relações 

de interdependência que temos uns com os 

outros, como habitantes deste planeta” 

 jOrge hOezel

   diretor da mercur, empresa participante  
   do Origens Brasil® e membro do comitê  
   de empresas.

[ COleta dO láteX de seringueira nas reseX dO Xingu ]
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A prioridade do Origens  
Brasil®   é reconhecer territórios 
em que as riquezas florestais 
estejam conservadas e 
onde habitam populações 
tradicionais e povos indígenas 
com vocação extrativista. 
Além disso, é importante 
que esses habitantes já 
mantenham cadeias de 

produtos agroextrativistas 
formadas e operando, bem 
como uma governança 
organizada e capaz de colocar 
em prática os princípios do 
Origens Brasil® . Ao olhar 
adiante, a equipe do Origens 
Brasil® sabe que a essência 
da missão é expandir a 
iniciativa e incluir um 
número maior de populações 
tradicionais e povos indígenas, 
disponibilizando no mercado 
mais produtos com o selo.  

A expectativa é que o 
Origens Brasil® possa levar 
ao consumidor dos grandes 
centros urbanos um pouco 
da história e da cultura dos 
habitantes tradicionais 
da floresta, como prova 
incontestável de que é 
possível conciliar produção 
com conservação.

[ eXtrativista das reseX dO Xingu, 
preparandO Farinha de COCO de BaBaÇu ]
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Onde tem essa marca, 
tem um produto 
ou empresa 
que respeita 
os territórios
de diversidade 
socioambiental.
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origensbrasil.org.br 

acompanhe o origens ao longo do ano.
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+55 19 3429 0800

origensbrasil@origensbrasil.org.br
origensbrasil.org.br

a plataforma Origens Brasil® dá mais transparência para os 
produtos agroextrativistas e as relações comerciais praticadas 
comas populações tradicionais e povos indígenas da amazônia.
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