
Para saber mais 
sobre o Origens Brasil®:

+55 19 3429 0800
contatos@origensbrasil.org.br
www.origensbrasil.org.br

Trabalhe em parceria com o seu 
fornecedor para ampliar a compra de 
matéria-prima com o Origens Brasil®. 
Torne sua empresa mais responsável!

Origens Brasil®.
Conexões que valorizam
nossas raízes

Pequenas, médias e grandes empre-
sas de diversos setores, que compram 
produtos oriundos dos territórios de 
diversidade socioambiental, como o 
Xingu, a Calha Norte e o Rio Negro.

Quem pode participar

facebook.com/origensbrasil

linkedin.com/company/origens-brasil/

Instagram.com/origensbrasil

Concepção: Parceiros: Apoio:

Financiadores: Administrador:

FIQUE ATENTO
A ESSA IMAGEM.

VOCÊ PODE
FAZER PARTE
DO MOVIMENTO
QUE VALORIZA

NOSSAS ORIGENS.
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O Origens Brasil® é uma iniciativa que 
surgiu para dar mais transparência às 
cadeias de produtos da floresta e 
ajudar os consumidores a identificar 
empresas e produtos que valorizam e 
respeitam os territórios de diversidade  
socioambiental. Funciona como uma 
plataforma colaborativa, que conecta 
produtores com compradores e consu-

Tão importante quanto praticar a
sustentabilidade é torná-la economicamente
viável para aqueles que vivem do extrativismo

Por trás de todo produto, existe uma 
história. E ao adquirir um produto da 

floresta sem saber a sua origem, você pode 
estar contribuindo para práticas comer-
ciais que prejudicam o meio ambiente e 

violam os direitos das populações que 
vivem nessas áreas. Entretanto, ao 

conhecer a origem desses produtos, você 
pode colaborar para a valorização e 

conservação da sociodiversidade.
 

Valorizar a floresta é
valorizar quem vive dela

midores finais. Seu desenvolvimento 
envolveu diversas instituições da 
sociedade civil, ligadas ao tema 
socioambiental e responsabilidade 
sociocorporativa. Sua administração é 
feita pelo Imaflora (Instituto de Manejo 
e Certificação Florestal e Agrícola), um 
de seus fundadores.

Os produtos Origens Brasil® são produ-
tos coletados, manejados ou produzidos 

dentro da floresta por populações 
tradicionais e povos indígenas, que vivem 

em áreas protegidas. O manejo desses 
produtos contribui para manter a floresta 
em pé e conservar a sociobiodiversidade 

do País. Os produtos são oriundos do 
extrativismo (óleos vegetais, resinas, 
sementes, frutos, folhas, exsudatos, 
raízes, entre outros) e dos sistemas 

agrícolas tradicionais (farinha, pimenta, 
amendoim), sem uso de agrotóxicos e 
fertilizantes. Também há produtos da 

cultura, como grafismos e artesanatos.

Você sabe o que está
por trás do seu produto?

Saiba mais sobre
esses territórios:

www.origensbrasil.org.br
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