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Mercado Mata Atlântica: Potencial

• Potencial de aliar ao grande apelo e 
conhecimento internacional e doméstico: 
Amazônia.

• Juntas: são duas das maiores e mais 
importantes florestas tropicais do 
continente Sul-Americano.

• Atinge quase toda a Costa Atlântica, com 
uma faixa de largura variável, chegando na 
Região Sudeste a avançar pelo interior, 
atravessando as atuais fronteiras com o 
Paraguai e a Argentina, na área onde estão 
localizadas  as Cataratas do Iguaçu. 



Mata Atlântica – História de Mercados
• Em seus domínios: começou a História do país – por motivações 

econômicas.
• Domínio: mais de 1.306.000 km2, o que correspondente a cerca de 15% 

do atual território brasileiro.
• Primeiro Ciclo Econômico da Colonização: exploração do pau-brasil, uma 

essência tinturial, vermelha cor-de-brasa, que deu nome a terra, tornando 
o Brasil o único país do mundo a ter o nome de uma árvore. Foram 
levadas mais de 70 milhões de árvores desta espécie para a Europa!

• Colonização por Séculos: concentrada até meados do século XX na faixa 
costeira = de todos os ecossistemas brasileiros, foi o mais destruído 
(restam menos de 8%).

• Ciclo da Escravidão. Para o país, durante 4 Séculos, foram trazidos 5 
milhões de escravos. A Lei da Abolição tramitou por cerca de 58 anos. 
Análise: enfrentamento do sistema por questões humanitárias e por uma 
questão de mercado: aumentar consumidores para atender a Revolução 
Industrial – segundo a lógica do mercado.

• Ciclos Econômicos – como em nenhuma outra área: cana-de-açúcar, 
algodão e café. Nos Séculos XIX e XX: intensos processos de urbanização 
e expansão agrícola e industrial...

E ainda continua.



Mercado Mata Atlântica: Ampliando Potencial

• Cerca de 130 milhões de habitantes.

• Mais de 3.000 cidades.

• 17 Estados.

• Concentração de grande parte dos maiores pólos 
industriais, financeiros, químicos, petroleiros, 
portuários e turísticos do Brasil.

• Urbanização como regra – mas com fortes tradições 
rurais.

• Cerca de 80% do PIB Nacional.



Mercado e a Mata Atlântica: 
Riqueza pela própria Natureza

• É a floresta que apresenta a maior quantidade de 
diferentes espécies arbóreas do planeta. Mais de 470 
sp/ha em levantamento feito nas serras do ES.

• Diversidade de ecossistemas: Campos de Altitude, Matas 
de Encosta, Restingas, Manguezais.

• Sócio-diversidade: ambiente urbano, caiçaras, caipiras, 
quilombolas, indígenas, pescadores, agricultura familiar, 
agroindústria, ambientes industriais etc.

• A Mata Atlântica sobreviveu como remanescente contínuo 
principalmente nos estados do ES, RJ, SP, PR e SC, 
formando um grande corredor ecológico, graças ao relevo 
acidentado e à pobreza dos solos das Serras do Mar e da 
Mantiqueira, uma série de montanhas costeiras com até 
2.5000 metros de altura, que caracterizam o litoral sul e 
sudeste do Brasil.

• Grande número de espécies endêmicas.

E um elevado grau de ameaça.



Resumo de Potencial

• Intenso Capital Social.
• Concentração do PIB na área do bioma.
• Integração de várias atividades produtivas na área do 

bioma.
• Atuações históricas e com grandes resultados de vários 

parceiros, no campo de Econegócios e Afins.
• Faixa representativa do bioma para conservação e para 

recuperação.
• Grande afluxo turístico.
• Qualidade de Bens e Serviços: fluxo contínuo de avaliação 

e melhoria.



Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
Programa MaB-UNESCO

18 anos

Mais de 540 Reservas pelo Mundo: 
Potencial de Rede



Grupo Gestor do “Mercado-RBMA” na UF: formulação de 
plano de trabalho bi-anual e de 

P&Cs/Indicadores/Padrões/Sistemas Participativos de 
Monitoramento específicos (encaminhando para aprovação 

pelo IA-RBMA), com respectiva implantação

Grupos Temporários de Trabalho do “Mercado “ na UF. 
Potenciais:

Promoção integrada; Comunicação intregrada;
Capacitação; Qualificação; Catálogo da UF; Proposição do Selo de Origem.

IA-RBMA
(“Mercado”)

Comitê 
Estadual da 

RBMA

Gestão Descentralizada do Programa  

“Mercado Mata Atlântica – RBMA”: 

Caso em instalação: AL

50 % Governamentais 50% Não Governamentais+

Postos Avançados da 
RBMA na UF

Comunidades na 
RBMA na UF





Programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA”
Consumo Responsável, Compromisso com a Vida!

Apoio: Solabia, SEBRAE-AL, 
FUNBIO, AMANE e PAs de AL

*************************************
Projeto Aliança para o Consumo 

SustentávelParceria



Apresentação
• Identificar, qualificar e promover produtos, 

serviços e negócios sustentáveis na Mata 
Atlântica – como forma de conservação 
do bioma.

• Desenvolvido pelo CN-RBMA há vários 
anos, atualmente recebe apoios diversos, 
como o Projeto Aliança para o Consumo 
Sustentável, patrocinado pela União 
Européia, com os parceiros: Amigos da 
Terra, Imazon e Imaflora (conclusão de 4 
anos). Exemplos de outros apoios: Grupo 
Solabia; FUNBIO; PAs-RBMA de AL; 
SEBRAE-AL; SEBRAE-SP (aberto); Citibank.



Estratégias e Prioridades
• Identificação de empreendimentos e negócios sustentáveis 

especialmente os comunitários, associativos, cooperativos, e de 
micro e pequenas empresas, no bioma, com destaque para a 
área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em caráter 
permanente de levantamento – integrando com outras redes;

• Promoção e divulgação dos empreendimentos por meio de feiras 
(como a ExpoSustentat), exposições, rodadas de negócios, 
sondagens com clientes diversos (em 7 estratégias de vendas: 
compras públicas, exportação, atacado, varejo, insumos, eventos 
e vendas coorporativas) e outras;

• Melhoria de qualidade de produtos e serviços locais por meio de 
seminários, oficinas, processos de aplicação de selo de origem 
(próprio, e em parcerias – “Produto Sustentável” – do bioma e da 
RBMA) e afins;

• Valorização de produtos e serviços por meio da agregação de 
valores sociais e serviços ambientais – integrado ao turismo 
sustentável;

• Conscientização de consumidores em geral e populações urbanas 
em especial, como forma de consolidar o mercado de produtos 
sustentáveis.



Balcão de Serviços para Negócios Sustentáveis – com 
ação piloto, em processo de revisão e de integração ao 

Fundo “Mercado Mata Atlântica - RBMA”

• O Programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA”, com o Balcão de 
Serviços para Negócios Sustentáveis, prepara-se para ampliar 
sua oferta de serviços gratuitos ou subsidiados para 
empreendimentos comunitários, micro e pequenas empresas, 
atuantes no bioma da Mata Atlântica. Inicia pelos pilotos, com 
foco na área da RBMA, objetivando apoiar sua presença em 
mercados sustentáveis a longo prazo. Também foca apoiar 
compradores – todos que apoiem a conservação do bioma ao:

– Utilizar recursos agroflorestais de forma sustentável; 

– Utilizar recursos não-florestais – mas cuja existência 
depende de boa conservação dos ecossistemas locais –
de maneira sustentável (por exemplo, ecoturismo, AO 
e manejo de pesca); 

– Desenvolver serviços e atividades de beneficiamento, 
contribuindo para agregar valor à floresta em pé e/ou 
diminuir a pressão para sua conservação (por 
exemplo, reciclagem de matéria prima).



Empreendimentos 
Apoiados (em revisão)

1. Artesanato
2. Alimentos
3. Cosméticos e Fitoterápicos
4. Recursos Pesqueiros
5. Plantas Ornamentais
6. Madeira e Mobiliário
7. Mudas e Sementes
8. Compras Públicas Sustentáveis
9. Construção
10.Brinquedos
11.Reciclagem



Palmito (Ocorrência Natural) 
– Projeto Inventário



Ocorrência Atual
- Projeto Invetário



Parceiros Cadastrados: processo 
iniciado e em revisão - automação

Exemplo de Ficha Cadastral: Projeto Aliança para o Consum Sustentável
Produtos Sustentáveis da Mata Atlântica

CATEGORIA: (  ) alimento (  ) artesanato (  ) cosméticos (óleos, essências, extratos) (  ) fitoterápicos  (  ) madeira 
certificada (  ) carvão vegetal certificado (  ) recursos pesqueiros (  ) móveis (  ) mudas e sementes ( ) plantas 
ornamentais (  ) brinquedo 

(  ) outros _________________________________________________
PRODUTOS: caracterizar/descrever e especificar matéria prima
PRODUTOR: (  ) Pessoa Física  (  ) Pessoa Jurídica. NOME: ________________
EMPREENDIMENTO: (  ) Cooperativa (  ) Associação (  ) ONG (  ) Instituto (  ) Familiar 

(  ) Outros ______    
MATÉRIAS PRIMAS: 
MATÉRIAS PRIMAS PROVENIENTES DE: (  ) Extrativismo (  ) Manejo (  ) Cultivo (  ) Outros ______  Quantidade 

aproximada: __________
VOLUME DE PRODUÇÃO/PERÍODO:
COMENTÁRIO (conforme safra, capac. de produção, disponibilidade de matéria-prima, ...)
PARCERIAS E COLABORADORES: ex. SEBRAE, Governo do Estado, IESs, Prefeituras...
VALOR SOCIAL AGREGADO AO PRODUTO: Resumo sobre todo o processo de produção desde a obtenção de matéria 

prima até o produto final. Descrevendo as contribuições do processo em questão para a geração de emprego e 
renda, resgate cultural, conservação ambiental, melhoria do sistema de gerenciamento, organização e 
comercialização do produto de forma sustentável.

PRINCIPAIS CLIENTES/CONSUMIDORES:
LOCAIS DE VENDA:
ENDEREÇO:
TELEFONES: ( )
EMAIL:
SITE:
RESPONSÁVEL/PRODUTOR:
FOTOS DOS PRODUTOS:
FOTOS DOS PRODUTORES/ EMPREENDIMENTO:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO SE DISPONÍVEL:
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES - E MAIL – DATA - LOCAL:





Página provisória – “Mercado Mata 
Atlântica – RBMA”



Exemplos de Resultados
• Viabilização direta de transações comerciais em produtos 

cadastrados junto ao “Mercado Mata Atlântica – RBMA” 
(artesanato etc. – com origem no PR e em SP, envolvendo mais 
de 120 famílias e mais de três entidades parceiras)

• Estruturação de cadastro visando preparar apoio para 
fornecimento de serviços junto ao universo de 3.364 famílias de 
empreendimentos – pelo Balcão de Serviços em Apoio aos 
Negócios Sustentáveis – Programa “Mercado Mata Atlântica –
RBMA”

• Consolidação da comercialização de produtos florestais não-
madeireiros cadastrados junto ao Programa “Mercado Mata 
Atlântica – RBMA” – fibras gerais etc. – em Paraná, São Paulo e 
Alagoas.

• Promoção expressiva de ingredientes da biodiversidade brasileira 
- exemplo prático e internalizado, localizado em Ubatuba, SP –
por dois anos consecutivos, com AREUBA, Cunhambebe e demais 
parceiros.

• Promoção: Catálogo + “Sala Mata Atlântica” (ExpoSustentat 
2007 e 2008... 2009?) + “Empório Mata Atlântica” (Adventure 
Sports Fair 2008) + PDVs



Exemplo 1: Projeto “Conservação 
do Pinheiro Brasileiro”

• Conservação pela valorização de 
produtos não-madeireiros do 
Pinheiro Brasileiro

• Fase 1: Indústria de Comésticos 
– parceiro inicial: Solabia

• Fase 2: Indústria de Alimentos
• Fase 3: Outros produtos não-

madeireiros (artesanato etc.)



Conservação do Pinheiro Brasileiro – Fase 1: 
Indústria de Cosméticos (parceiro inicial: 

Solabia)

• Contrato: IA-RBMA e Solabia (2007-2009: 
25 meses)

• Caso de acompanhamento 2007-2009: Gal. 
Carneiro, PR – com Preservação (ONG), 
apoiando o CE-RBMA (PR), integrado a 
projeto de conservação do Corredor PR: 
inicial.

• Potencial caso de acompanhamento 2010: 
parcerias com CEs-RBMA (Sul e SE), NPFT-
UFSC, DESMA-UFRGS, Serra do Tabuleiro 
(SC), Cunha (SP) e área do entorno no 
PECJ (SP).



Parceria IA-RBMA e 
Solabia (2007-2009)

• Casos de acompanhamento

• “Produto Sustentável” – “Mercado Mata 
Atlântica – RBMA”: piloto para safra 2009

• Desenvolvimento tecnológico –
regulamentação e, se aprovado, teste em 
escala industrial (2009), teste de mercado 
(2009), divulgação integrada (por Solabia e 
por RBMA: 2009), potencial lançamento em 
mercado (2010)



Selo de Origem “Mercado – RBMA” na UF: P&Cs deve 
ser aprovados por vários Empreendimentos 

Comunitários (caso de AL)
• Construir e Gerir a Sustentabilidade Econômica (P1).

– Responsabilidade Socioambiental como compromisso dos empreendedores (C1).
– Redução e reciclagem no uso de matéria prima adotada e incentivada pelos 

empreendimentos e pelos consumidores, no contexto da estratégia de gestão ambiental 
que parte da reconhecida como 3 RS (**), tendo como meta organizacional a 
reconhecida com 10 Rs (*)(C2).

– 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 (C3).

– Cadeia produtiva em condições de integral rastreabilidade (C4).
• Desenvolver Ações de Promoção Social e de Boa Relação com a Comunidade (P2).

– 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 (C5).

– Consumo sustentável e solidário promovido em todos os setores da sociedade (C6).
• Realizar Efetiva Gestão Ambiental e Respeitar o Patrimônio Cultural (P3).

– 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 (C7).

– 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 
(C8).

• Conservar a Mata Atlântica (P4).
– Foco em questões-chave para a conservação local efetiva do bioma (C9).
– Contribuição efetiva com a gestão da RBMA (C10).

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



Instâncias Integradas

• Exemplo: rastreabilidade.
1. Local: atestado local
2. GG-UF: referendo ao Local e 

georreferenciamento.
3. IA-RBMA: espaço na etiqueta e 

georreferenciamento.



Gratos!


