
Projeto Piloto - Brasil

Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários
CIG/DEPTA/SDC/MAPA



Guaraná de Maués e/ou dos 
Sateré-Mawé

• Agricultores familiares X Índios 
Sateré-Mawé

• 12 pólos – 166 comunidades -
2.000 pequenos agricultores

• 90 aldeias –11.000 índios

• Projetos apoiados: 
MAPA/SEBRAE e Slow Food







Atividades realizadas
• Seleção do primeiro consultor
• Contato com a FUNAI para apresentação da 

idéia do projeto
• Solicitação de representantes para o GT
• Cancelamento contrato consultor
• Seleção do novo consultor
• Definição das atividades a serem realizadas no 

prazo restante
• Definição do orçamento para as atividades



Implementar e coordenar as atividades do
projeto piloto no Brasil com vistas a
sugerir a melhor forma de organizar os
produtores familiares e indígenas para o
registro de indicação geográfica da região
de Maués para o produto guaraná

Objetivo



Plano de Trabalho - Consultor
Atividades que serão desenvolvidas:

1. Monografia do projeto piloto

2 Estudo, em conjunto com o grupo de trabalho (MAPA, INPI e 
FUNAI), da melhor estratégia de organização da IG na região, 
fundamentada em aspectos técnicos (produção, beneficiamento, 
etc.), comerciais, sociais e ambientais

3. Apoio na organização da capacitação e na capacitação de 
produtores e indígenas (1 capacitação por grupo/ 2-3 dias)

4. Avaliação comparativa das técnicas de cultivo, produção e 
beneficiamento dos agricultores familiares e dos índios sateré-
mawé



Plano de Trabalho
Atividades que serão desenvolvidas:

5. Avaliação comparativa da forma e dos canais de comercialização  
dos agricultores familiares e dos índios sateré-mawé

6.    Seminário sobre IG e guaraná

7.    Apresentação de relatório completo das atividades realizadas com 
sugestões para continuidade das ações relacionadas à IG



Grupo de Trabalho

• FUNAI – Ivan Abreu Stibich; Karina Cinthia de 
Carvalho Muniz e Ricardo Luiz da Silva Costa

• MAPA – Beatriz Junqueira; Klerysson Santana
• INPI – Lúcia Fernandes (Academia);
• Sateré-mawé
• Agricultores





Plano de Trabalho
1a viagem

• Reconhecimento da região e atores locais 
• Levantamento de informações para avaliação 

comparativa das técnicas de cultivo
• Avaliação da necessidade de capacitação  
• Articulação com lideranças locais 
Data estimada: início de agosto 



Plano de Trabalho
2a viagem

• 1a reunião do GT
• Levantamento de informações sobre

comercialização
• Levantamento de informações que faltam

sobre manejo, produção, beneficiamento
• Capacitação 1 - agricultores familiares

Articulação com lideranças locais
Data estimada:final de agosto/início de setembro



Plano de Trabalho
3a viagem

• 2a reunião do GT
• Levantamento de informações que faltam

sobre comercialização
• Capacitação 2 - indígenas
• Início da organização do seminário
Data estimada: final de setembro/início de outubro 



Plano de Trabalho
4a viagem

• 3a reunião do GT
• Levantamento de informações, confirmação

de dados
• Realização do seminário público esperado:

100 pessoas
Data estimada: final de outubro/início de

novembro



Orçamento - Consultor

Custo total (R$) USD 

1a viagem: 4.503,80 2.814,88 

2a viagem: 6.279,60 3.924,75 

3a viagem: 6.633,60 4.146,00 

4a viagem: 19.374,00 12.108,75 

36.791,00 22.994,38 



• Interação entre as instituições envolvidas na questão

• Localização

• Otimizar a relação agricultores familiares e indígenas/organização

• Restrição orçamentária - MAPA

• Tempo reduzido

Desafios



Obrigada!



Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica 
de Produtos Agropecuários – CIG/DEPTA/SDC

Equipe em Brasília:

E-mail: cig@agricultura.gov.br Tel: 55 (61) 3218-2237/2918

Beatriz Junqueira - Coordenadora
E-mail: beatriz.junqueira@agricultura.gov.br

Reinaldo Vergara
E-mail: reinaldo.vergara@agricultura.gov.br

José Carlos Ramos
E-mail: josécarlos.ramos@agricultura.gov.br
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