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Planejamento Estratégico da Cadeia de Valor
do açaí do Marajó

Este Planejamento Estratégico, fruto da Oficina de Planejamento Estratégico e
Mapeamento da cadeia de valor do açaí no Marajó, produto da sociobiodiversidade,
foi realizado entre os dias 20 a 24 de maio de 2013, no Hotel Goldmar, Belém-PA,
fruto da atividade prevista do Projeto de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos
Locais – APL`S do Açaí e Andiroba no Marajó, executado pelo Instituto Peabiru, com
apoio do PNUD e MMA. Oportunidade em que estiveram reunidas representações de
todos os elos da Cadeia de Valor do açaí do Marajó, desde extrativistas e empresas
até Organizações Governamentais e não governamentais. Esta oficina teve como
principal resultado o retrato geral das relações formais e informais do mercado do
açaí, assim como aponta os gargalos e limitações desta cadeia, revelando o quão
incipientes ainda são esses arranjos produtivos. Como parte deste Planejamento
Estratégico, foi formado ainda o Núcleo Gestor do APL açaí, bem como um Plano de
Ações para o aprimoramento da cadeia, este que será executado pelo próprio núcleo.

1

Rua Ó de Almeida 1083
66053-190 Reduto Belém Pará
F 55 91 3222 6000
peabiru@peabiru.org.br
www.peabiru.org,br

1. Mapa Da Cadeia de Valor do Açaí do Marajó
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2. Plano de ação do APL do Açaí do Marajó
Plano de ação do APL do Açaí do Marajó
Objetivos

Atividades

Oficinas de
boas práticas,
manejo,
organização
social e
financeira

Fortalecimento
das
Organizações
Locais

Implementaçã
o das Boas
Práticas

Incentivo a
criação de
agroindústrias
cooperadas

Integração
Regional

Criar rede de
parceiros
institucionais

Ações

Prazos

Animador

Indicadores

Identificação do públicoalvo

Curto

PEABIRU

Uma lista com a
identificação do
público alvo

Demandar aos órgãos
competentes oficinas de
boas práticas agrícolas e de
manejo

Médio

SAGRI, CNS

Todas as pessoas
apontadas na lista
capacitadas

Médio

SENAR

Todas as pessoas
apontadas na lista
capacitadas

Médio

CODETEM

Médio

SESPA

Médio

SENAR

Demandar à rede de
parceiros o
monitoramento

Longo

CODETEM

Demandar Estudos de
Viabilidade

Longo

COPMAR

Buscar parcerias e/ou
financiamentos para a
implantação de
agroindústrias cooperadas

Longo

COPMAR, BANCO
DA AMAZÔNIA

Demandar capacitações de
gestão de agroindústrias

Longo

COPMAR

Criar banco de dados com
informações acadêmicas e
Institucionais

Médio

PEABIRU

Um banco de dados
Criado

Identificar potenciais
parceiros

Curto

CODETEM

Uma lista com os
potenciais parceiros
elaborada

Articular e formalizar
parcerias

Curto

CODETEM

Ofícios protocolados
junto aos potenciais
parceiros apontados

Demandar aos órgãos
competentes oficinas de
fortalecimento
organizativo
Demandar aos órgãos
competentes oficinas de
educação financeira
Demandar aos órgãos
competentes oficinas de
manipulação
Demandar aos órgãos
competentes oficinas de
empreendedorismo

Todas as pessoas
apontadas na lista
capacitadas
Todas as pessoas
apontadas na lista
capacitadas
Todas as pessoas
apontadas na lista
capacitadas
Monitoramento das
atividades de todo o
público alvo
3 estudos realizados
e entregues
3 convênios
firmados
3 agroindústrias
cooperadas em
funcionamento
3 redes de parceiros
firmada
2 financiamentos
garantidos
Resultados
produtivos e
financeiros das
Agroindústrias
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Criar rede de
informação
entre as
comunidades

Reuniões com os
potenciais parceiros
realizadas
Documento de apoio
emitido pelo
potencial parceiro,
formalizando a
parceria
uma lista com a
Rede de contatos
elaborada

Elaborar uma rede de
contatos - com o maior
número de ramificações

Curto

PEABIRU,
COPMAR

Provocar intercâmbios com
organizações locais

Curto

CODETEM,
COPMAR

3 intercâmbios
realizados

Socializar resultados desta
oficina com as
comunidades

Curto

STTR-BAGRE, CNS

11 comunidades
informadas sobre a
oficina
Lista com potenciais
parceiros elaborada
Ofícios protocolados
junto aos potenciais
parceiros apontados

Estabelecer
parâmetros de
qualificação,
quantificação
e certificação

Implementaçã
o de
Entrepostos

Buscar parcerias para as
certificações

Médio

SAGRI

Reuniões com os
potenciais parceiros
realizadas
Documento de apoio
emitido pelo
potencial parceiro,
formalizando a
parceria

Demandar ações para a
uniformização das
unidades de medida

Médio

ADEPARÁ

2 ações realizadas

Levantamento de
informações e experiências

Médio

CODETEM, RESEXGURUPÁ/MELGAÇ
O

Um relatório
elaborado

Acessar a rede de parceiros
para a implementação

Médio

CODETEM

um entreposto
implementado
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