
Mercado Mata AtlânticaMercado Mata Atlântica
Reserva da Biosfera da Mata AtlânticaReserva da Biosfera da Mata Atlântica

O Mercado como instrumento de conservação da 
Mata Atlântica

Consumo Responsável, Compromisso com a Vida!



• O Programa "Mercado Mata Atlântica - RBMA" é um dos programas permanentes

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), reconhecida pelo programa MaB

(Man and Biosphere) da UNESCO, que visa identificar, qualificar e promover

produtos, serviços e negócios sustentáveis no Bioma Mata Atlântica, especialmente

os comunitários, associativos, cooperativos, e de micro e pequenas empresas.

• É coordenado pelo Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (IA-

RBMA) e conta com apoio descentralizado dos Postos Avançados e Comitês

Estaduais da RBMA. Busca o fortalecimento das cadeias de valor da

sociobiodiversidade da Mata Atlântica, apoiando cerca de 3.000 famílias por meio

de ações de melhoria da qualidade e valorização de produtos e serviços; promoção

e divulgação dos cadastrados; consolidação de mercados sustentáveis e conservação

do bioma.

ApresentaçãoApresentação



PRINCÍPIOS DO PROGRAMA

EQUILÍBRIO 
AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE

GERAÇÃO DE 
EMPREGO E 

RENDA

CERTIFICAÇÃO

REDUÇÃO E 
RECICLAGEM

CONSCIENTIZAÇÃO 
DE CONSUMO 

QUALIDADE

• 1. A Produção deve estar em equilíbrio com a capacidade de suporte dos 
ecossistemas, integrada com a paisagem e com a cultura local;

• 2. A Responsabilidade Socioambiental deve ser um compromisso de todos 
os empreendimentos;

• 3. A Geração de emprego e renda deverá ser priorizada através do 
fortalecimento dos empreendimentos locais, da abertura de mercados 
responsáveis e da promoção da cidadania;

• 4. O uso dos recursos naturais e do patrimônio cultural deve estar em 
conformidade com normas de certificação ou com acordos coletivos de 
uso e responsabilidade;

• 5. A redução e a reciclagem de matéria prima deve ser adotada e 
incentivada pelos empreendimentos e pelos consumidores.

• 6. A qualidade de bens e serviços deve ser buscada de forma permanente, 
através da capacitação dos produtores, do desenvolvimento tecnológico e 
do resgate dos conhecimentos tradicionais;

• 7. O consumo sustentável e solidário deve ser promovido em todos os 
setores da sociedade.



Identificação e cadastramento de empreendimentos e negócios 

sustentáveis:

 Cadastramento de empreendedores/produtores/prestadores de serviços

(integrado ao Turismo Sustentável);

 Cadastramento de Pontos de Vendas (PDVs);

 Parcerias;

 Apoio aos cadastrados por meio de projetos e/ou parcerias: jurídico, plano de

negócios, estudo de mercado, entre outros.

Estratégias e PrioridadesEstratégias e Prioridades



Promoção e divulgação dos empreendimentos:

Por meio de eventos, rodadas de negócios, sondagens com clientes diversos,

entre outras:

 Catálogo de Produtos Sustentáveis (regional e nacional – área da RBMA);

 Divulgação em mídia eletrônica (website do MERCADO - RBMA);

 Representação e participação de produtores em eventos, como: Adventure

Sports Fair, Viva a Mata, ExpoSustentat (4 edições da Sala Mata Atlântica) – em

2010 a Sala Mata Atlântica foi integrada à “Praça da Sociobiodiversidade”,

promovida pelo Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Valor da

Sociobiodiversidade (PNPSB), coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente,

Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Estratégias e Prioridades







WEBSITE



Melhoria de qualidade:

Por meio de oficinas, processos de aplicação do Selo de Origem (próprio, e em

parcerias – “Produto Sustentável” – do bioma e da RBMA) e afins;

 Apoio no desenvolvimento de peças artesanais na busca por diferenciais de

mercado e valorização da iconografia local;

 Pesquisa e desenvolvimento de materiais alternativos para conservação de

peças artesanais de fibras vegetais;

 Capacitação.

Estratégias e PrioridadesEstratégias e Prioridades



Valorização de produtos e serviços:

Por meio da agregação de valores sociais e serviços ambientais – integrado ao

turismo sustentável;

Conformidade aos Princípios e Critérios definidos para cadastramento no

Programa;

Apoio e desenvolvimento de rótulos e logomarcas;

 Identidade visual.

Estratégias e PrioridadesEstratégias e Prioridades



Conscientização de consumidores

em geral e populações urbanas em especial, como forma de consolidar o

mercado de produtos sustentáveis.

Divulgação dos produtos e produtores;

 Campanhas;

 Instauração e fortalecimento da imagem do Selo de Origem;

 Parcerias com redes de consumo sustentável.

Estratégias e PrioridadesEstratégias e Prioridades

“Uso Sustentável do Pinheiro Brasileiro”



IDENTIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS 

SUSTENTÁVEIS

Designação de Origem

Marcas Coletivas

Sistemas de Certificação

Sistemas Participativos de 
Garantia



INDICAÇÕES    GEOGRÁFICAS   
BRASILEIRAS





CAMINHOS DE PEDRA
Marca Coletiva



Sistemas Participativos        
de Garantia - SPG



CERTIFICAÇÃO



Selo de Origem “Mercado Mata Atlântica Selo de Origem “Mercado Mata Atlântica –– RBMA”RBMA”

Origem: RBMA ou Bioma

Valor Agregado:

“Produto Sustentável”



SELO DE ORIGEM MERCADO MATA SELO DE ORIGEM MERCADO MATA 
ATLÂNTICAATLÂNTICA



Selo de Origem “Mercado Selo de Origem “Mercado –– RBMA”: Princípios e Critérios Aprovados RBMA”: Princípios e Critérios Aprovados 
por Empreendimentos Comunitáriospor Empreendimentos Comunitários

- CONSTRUIR E GERIR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA:

1. Responsabilidade Socioambiental como compromisso dos empreendedores;
2. Redução e reciclagem no uso de matéria prima adotada e incentivada pelos empreendimentos e
pelos consumidores;
3. Melhoria da qualidade de bens e serviços de forma permanente, por meio da capacitação dos
produtores, da inovação tecnológica e gerencial, do desenvolvimento tecnológico e do resgate dos
conhecimentos tradicionais;
4. Cadeia produtiva em condições de integral rastreabilidade.

-DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE BOA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE:

1. Geração de emprego e renda priorizada por meio do fortalecimento dos empreendimentos e de
empreendedores locais, da abertura de mercados responsáveis e da promoção da cidadania;
2. Consumo sustentável e solidário promovido em todos os setores da sociedade.

- REALIZAR EFETIVA GESTÃO AMBIENTAL E RESPEITAR O PATRIMÔNIO CULTURAL:

1. Produção, processamento e distribuição em equilíbrio com a capacidade de suporte dos
ecossistemas, integrada com a paisagem, a sociedade, a cultura local e os sistemas produtivos
recomendados;
2. Uso dos recursos naturais e do patrimônio cultural em conformidade com toda legislação
incidente sobre processos e com normas de certificação ou com acordos coletivos de uso e
responsabilidade, tendo como base mínima uma política interna de gestão ambiental.

- CONSERVAR A MATA ATLÂNTICA:

1. Foco em questões-chave para a conservação local efetiva do bioma;
2. Contribuição efetiva com a gestão da RBMA.

(*) Reconhecer; Rejeitar; Reduzir(**); “Replace” (Substituir); Reusar(**); Reciclar(**); Reengenharia; Retreinamento;
Recompensar; e Re-educar.



Que valorize e utilize as técnicas e saberes locais;

Que promova o manejo adequado do território e de 
seus recursos naturais;

Que participe e promova a formação de redes e 
associações comunitárias;

Que tenha interesse, iniciativa e responsabilidade 
para com a produção e com o mercado consumidor

PRODUTORPRODUTOR



CONSUMIDORCONSUMIDOR

.  Produtos 
exclusivos ou 
personalizados
. Alta qualidade
.Marcas “da moda”

Consumidores 
“Especiais”

.  Produtos com valor 
agregado (social, 
ambiental ou cultural)
.  Produtos de Origem 
Conhecida e Sustentável
.  Produtos Certificados

Consumidores 
“Responsáveis”

.  Produtos de qualidade

.  Bom preço

.  Diversidade

.  Distribuição ampla e 
regular

Consumidores - Geral



CONSUMIDORCONSUMIDOR

Que respeite a cultura local com seus ritmos e 
estéticas ;

Que pratique um comércio justo e solidário;

Que valorize a origem;

Que adote boas práticas no seu cotidiano

CONSUMO  CONSCIENTE  E  RESPONSÁVEL



Mercado Mata Atlântica 
Articulação dos Elos da comercialização

Produtor

Compradores -
intermediários 

Consumidores

Cooperativas
Redes
Parcerias

Grupos de Compras
Redes



Mercado Mata Atlântica e
Cadeias de Valor da Sociobiodiversidade

Recursos Nativos Prioritários 
da Mata Atlântica (Articulação 
com PNBSB)

Araucária - pinhão

Palmito Juçara

Piaçava

Erva Mate

Produtores

Compradores/Intermediários

Consumidores

Beneficiadores



Mercado Mata Atlântica nas Mercado Mata Atlântica nas 
Cadeias de Valor da SociobiodiversidadeCadeias de Valor da Sociobiodiversidade

Facilitador

Fomentar e articular melhorias 
para as cadeias;

Promover o consumo sustentável;

Promover a troca de experiências e 
ações conjuntas;

Facilitar relações comerciais e 
acesso ao mercado;

Promover negócios;

Fortalecer o desenvolvimento de 
capacidades locais;

Fomentar investimentos locais e 
públicos.

Produtor 
individual

Produtor 
comunitário

Agricultor 
familiar

Cooperativas 
/ Associações

Empresas 
privadas

Organizações 
de apoio e 
fomento

Governos

Consumidores

Outros 
mercados / 
cadeias de 
valor



“MERCADO MATA ATLÂNTICA “MERCADO MATA ATLÂNTICA -- RBMA”RBMA”

OBRIGADO!

Marcéu Pereira
Contato:

mercado@rbma.org.br

Telefones: (11) 2231-8555 r. 2046 / (11) 2232-5728

www.rbma.org.br/mercadomataatlantica


