
 

 

 

PLANO DE NEGÓCIOS 

Sociobiodiversidade é o conceito que expressa a inter-relação entre diversidade biológica e a 

diversidade de sistemas socioculturais. Terras indígenas são responsáveis pela preservação de 

30% da biodiversidade brasileira. A sociodiversidade e os conhecimentos tradicionais são 

fundamentais para a manutenção dessa biodiversidade. 

A Oca é uma plataforma e-commerce de produtos indígenas brasileiros. Cada aldeia associada 

poderá colocar a venda produtos agroflorestais, artesanato, e serviços de etnoturismo. Toda 

produção ou serviço será submetido à análise ambiental e contará com assessoria 

especializada da área. A Oca constituirá também um espaço online multicultural sobre esses 

povos, proporcionando visibilidade à estas culturas. 

As aldeias devem concordar em reverter valores orçados e apoiar o desenvolvimento de 

projetos de saneamento, resgate cultural e manejo da biodiversidade. Os projetos de 

saneamento envolverão a construção de sistemas de tratamento por zona de raízes e/ou 

banheiros secos. O resgate cultural será inteiramente realizado com base no conhecimento e 

consentimento de lideranças e anciões da aldeia. O manejo da biodiversidade será 

desenvolvido e acompanhado por profissional da área, visando a conservação e 

sustentabilidade do ecossistema e considerando técnicas tradicionais de manejo já utilizadas. 

Será criado um banco de dados sobre espécies utilizadas e técnicas de manejo considerando 

conhecimentos tradicionais no intuito de preencher lacunas de conhecimento na gestão e 

aproveitamento sustentável da biodiversidade nativa. 

O projeto Oca contará com um grupo multidisciplinar de profissionais especializados em meio 

ambiente e sustentabilidade para guiar as ações e projetos envolvidos. A Oca proporcionará o 

resgate cultural do índio brasileiro, dando incentivo para que línguas, conhecimentos e 

tradições não sejam perdidos, ao mesmo modo que contribuirá com o uso e manejo 

sustentável da biodiversidade brasileira. As aldeias associadas à plataforma Oca, em troca de 

um ambiente de comércio rentável, deverão se comprometer com a preservação da 

sociobiodiversidade nativa. 

 

 



 

 

1. Idéia / conceito amadurecimento 

Nove etnias foram selecionadas para serem contatadas no início das atividades da plataforma 

OCA: Yawanawa, Kuntanawa, Kaxinawa, Ticuna, Krahô, Kayapó, Ashaninka, Pataxó e 

Kamayurá. Foram selecionadas etnias que já desenvolvem atividades de artesanato para venda 

e já possuem atividades de etnoturismo (Figura 1 e Figura 2).  

 

 

 

 
Figura 1 – Artesanato das etnias Ticuna, Yawanawá, Kayapó e Krahô. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 2 – Festival Mariri Yawanawa (Fotos: Tashka Yawanawa) 

 

Lideranças de cada etnia serão contatadas para apresentação do conceito da plataforma OCA. 

As aldeias que se mostrarem interessadas receberão sua primeira visita da equipe OCA que 

contará com um especialista ambiental. Nesta visita os seguintes aspectos serão levantados: 

- Diagnóstico ambiental e territorial  

- Necessidades / Prioridades  

- Potencialidades  

- Produtos já desenvolvidos 

- Capacidade de produção  

- Impacto e sustentabilidade da produção 



 

 

Para cada comunidade, será escolhida de forma conjunta, a primeira ação a ser desenvolvida 

entre projetos de saneamento, resgate cultural e manejo da biodiversidade. Será realizado um 

orçamento para a execução do projeto e o mesmo será apresentado para a aldeia. As 

possibilidades oferecidas são descritas a seguir: 

Wetlands Construídos 

Dentre as diversas soluções propostas para o tratamento de águas residuais 

domésticas, tem-se utilizado de sistemas chamados Wetlands (banhados) construído, 

cuja técnica tem sido usada em larga escala, especialmente para tratamento de esgoto 

sanitário.  

Esta é uma tecnologia simples, envolvendo baixos custos de operação e manutenção, 

simples implantação além de ser esteticamente adequado ao ambiente. Esses sistemas 

podem ser implementados no local onde o efluente é produzido, podendo ser 

operados por mão de obra não especializada. Além disso, possuem baixo custo 

energético e são menos susceptíveis às variações nas taxas de aplicação de esgoto. 

Os wetlands construídos são ecossistemas artificiais com diferentes tecnologias que 

têm sido utilizados para tratamento secundário e terciário de águas residuais através 

dos princípios básicos de modificação da qualidade da água. Estes sistemas de 

tratamento são considerados como alternativas ecológicas e de baixo custo se 

comparados com outros métodos convencionais de tratamento de águas residuais. 

Os banhados construídos são basicamente formados por um leito artificial, preenchido 

com materiais porosos de alta condutividade hidráulica, usualmente areia ou brita, 

que servem de suporte para as plantas. No meio suporte, desenvolve-se um biofilme 

entremeado pelas raízes das plantas que proporciona a degradação de parte da 

matéria orgânica em solução, além da remoção, por meio de mecanismos físicos, 

químicos e biológicos, como sedimentação, filtração, sorção, absorção pelas raízes, 

decomposição microbiológica e transformações na forma de nitrogênio. Assim, no 

sistema meio poroso-planta-microrganismos ocorre a depuração dos resíduos. 

Resgate Cultural e Valorização do Conhecimento Popular 

Hoje, no Brasil, vivem cerca de 345 mil índios, distribuídos entre 215 sociedades 

indígenas. Cerca de 180 línguas, pelo menos, são faladas pelos membros destas 

sociedades, as quais pertencem a mais de 30 famílias lingüísticas diferentes. Os 

conhecimentos nativos, em ampla área de biodiversidade, são de grande valia para a 

medicina e indústria farmacêutica. Das línguas indígenas já estudadas, 30 estão em 

perigo de extinção porque não são mais passadas de uma geração para outra. Junto 

com a língua, se perdem cultura, hábitos, filosofia, conhecimento medicinal e técnicas 

de manejo tradicionais da biodiversidade. 



 

 

O fortalecimento das práticas sócio-culturais e da língua materna será embasado no 

conhecimento de lideranças e anciões da aldeia. Serão desenvolvidos programas de 

capacitação de professores locais para atuar nas escolas indígenas, promovendo o 

resgate cultural de forma alinhada à proteção, pesquisa e preservação da 

biodiversidade. 

Manejo da Biodiversidade 

Será fomentada a produção de recursos vegetais nativos e implantação de atividades 

produtivas sustentáveis aliadas à recuperação de áreas degradadas em comunidades 

indígenas, promovendo a conservação dos recursos naturais, e a conservação de 

espécies em extinção. 

Propõe-se estimular o uso de práticas agroecológicas e implantação de sistemas 

agroflorestais, contribuir para o manejo de sementes e mudas de espécies florestais 

nativas, e trabalhar na sensibilização ambiental em comunidades. Serão realizados 

estudos de Produção Máxima Sustentável (PMS) e capacitação em práticas 

sustentáveis de manejo agroextrativista.  

Técnicas tradicionais de manejo já utilizadas serão consideradas, a OCA visa unir o 

conhecimento tradicional ao conhecimento científico e novas tecnologias. Um banco 

de dados sobre espécies utilizadas e técnicas de manejo tradicionais será criado, no 

intuito de preencher lacunas de conhecimento na gestão e aproveitamento 

sustentável da biodiversidade nativa. 

O projeto definido será executado no momento em que as vendas dos produtos atingirem o 

valor orçado para sua execução. Para a primeira ação implementada, 100% do lucro da aldeia 

será revertido para o projeto. Após a execução do primeiro projeto, as aldeias podem optar 

em ficar com até 50% do lucro e manter o restante como subsídio de demais projetos. A ideia 

é que sempre haja um projeto em implantação ou execução sendo fomentado.  

Paralelo a isso, serão convidados designers para uma parceira promovida pela OCA, no intuito 

de compor produtos exclusivos para a plataforma.  



 

 

2. Plano de trabalho e cronograma para implementações 
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Tabela 1 – Cronograma de implementação da plataforma OCA. 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estruturação da plataforma online 

 

                        

Contato com Etnias Yawanawa, Kuntanawa, Kaxinawa, Ticuna, Krahô, Kayapó, Ashaninka, 
Pataxó e Kamayurá. 

 

                        

Prospecção de outras etnias 

 

                        

Prospecção de times de voluntários 

 

                        

Visita a aldeia Kuntamanã no Alto Juruá, da etnia Kuntanawa 

 

                        

Início das vendas de produtos e serviços do povo Kuntanawa  

 

                        

Contato com agências de turismo 

                          

 

A OCA já conta com sua primeira aldeia com interesse em se associar à plataforma: a aldeia 

Kuntamanã no Alto Juruá, da etnia Kuntanawa. Em 1911, durante as perseguições armadas aos 

povos indígenas que acompanharam a abertura e a instalação dos seringais em todo o Acre, a 

etnia Kuntanawa, ou inicialmente grafada ‘Kontanawa’ – o povo do côco –, contabilizava 

apenas cinco sobreviventes. Atualmente, soma cerca de 400. Os Kuntanawa são uma etnia em 

reconstrução em todos os aspectos: língua, pintura, rituais e pertencimento. A etnia foi quase 

exterminada no início do século 20 com o avanço dos seringais no estado do Acre. Sua língua 

se extinguiu e sua cultura praticamente desapareceu. Os Kuntanawa são um povo que hoje 

lutam pelo resgate de sua identidade e tradição. Eles se misturaram com a população cabocla 

local no oeste do Acre e estiveram prestes a perder seus traços indígenas. 

As atividades da OCA iniciarão com os produtos dessa etnia, que custearão a continuidade da 

manutenção da plataforma e as próximas visitas às demais aldeias que possuírem interesse em 

se associar. 

3. Previsão de custos 

O capital inicial da empresa será de 2.000,00 euros, aproximadamente R$ 6840,00 que 

custearão a implantação da plataforma online e as despesas de viagem para a aldeia 

Kuntamanã (Tabela 2). Estima-se um custo de R$ 1100,00 para registro do CNPJ e tributação 

anual. A implantação da plataforma online demandará um investimento de aproximadamente 

R$ 2,5 mil e cerca de 60 reais ao mês de manutenção e hospedagem. O valor restante será 

utilizado para custear a primeira visita do projeto OCA, na aldeia Kuntamanã, da etnia 

Kuntanawa.  



 

 

Os custos de frete e entrega dos produtos serão pagos pelo consumidor. 

 

Tabela 2 - Implantação do projeto OCA. 

Demandas R$ 

Registro CNPJ 500,00 

Tributação anual 600,00 

Implantação da plataforma online  2500,00 

Manutenção e hospedagem anual 720,00 

Visita a aldeia Kuntamanã 2520,00 

TOTAL 6840,00 

 

Cada projeto será desenvolvido de forma personalizada para cada aldeia em questão. O gatilho 

de receita de cada ação será variável de acordo com o tamanho populacional da aldeia e suas 

necessidades e prioridades. 

Wetlands Construídos 

No Brasil, costuma-se adotar quotas médias per capita diárias de 120 a 200 litros por pessoa. A 

Fundação Nacional de Saúde considera suficiente 100 litros/habitante/dia para vilas e 

pequenas comunidades. Considerando hipoteticamente uma comunidade com 100 pessoas e 

um volume per capta de 100 m³ de água residuária, é necessária a implementação de um 

wetland de aproximadamente 80 m2 com custos girando em torno de R$ 7.300,00. A área 

construída e custos podem ser variáveis de acordo com a porosidade do meio filtrante. 

Tabela 3 – Dados da comunidade hipotética para planilha de orçamento. 

Comunidade Hipotética   

Vazão diária (m3) 10000 

Volume per capta (m3/habitante.dia) 100 

Habitantes 100 

 
Tabela 4 – Orçamento para construção de wetland de 80 m2. 

  Quantidade Preço (R$) 

Brita no 2 80 4320,00 

Joelho 100 x 90 mm 40 198,80 

Lona plástica preta grossa 40 112,00 

Mão de obra específica 14 560,00 

Redução de 100 para 50 mm 14 69,72 

T de 100 mm 6 57,24 

Tampão de 50 mm 26 78,00 

Tela sombreamento 50% 94 572,46 

Tubo de PVC 100 mm 154 1244,32 

Tubo de PVC 50 mm 14 83,72 



 

 

Mudas vegetais 160 sem custo 

TOTAL R$ 7296,26 

 

Resgate Cultural e Valorização do Conhecimento Popular 

Os projetos de resgate cultural serão desenvolvidos com um orçamento médio de R$ 7.000,00 

que subsidiarão de forma geral a produção de material educativo. 

Manejo da Biodiversidade 

Cada plano de manejo da biodiversidade será desenvolvido com um orçamento médio de R$ 

7.000,00 podendo ser destinado à análises de Produção Máxima Sustentável (PMS) no 

agroextrativismo, à implantação de agroflorestas, à recuperação ambiental, à preservação de 

espécies em extinção, entre outras ações. 

4. Antecipações de retorno financeiro 

O custo dos produtos e serviços será definido pelos indígenas, sendo eles próprios que 

estipularão sua margem de lucro e os custos de sua mão de obra. A plataforma OCA adicionará 

35% ao valor final, para manutenção da plataforma e custeio das visitas às aldeias.  

5. Riscos potenciais associados 

As atividades da OCA possuem riscos ambientais envolvidos visto que as mesmas envolvem 

práticas de extrativismo de recursos vegetais e serviços de etnoturismo. As atividades de 

extrativismo serão conduzidas por análises de produção máxima sustentável – PMS. As 

comunidades que fornecerem o serviço de etnoturismo receberão uma capacitação em boas 

práticas ambientais para a recepção de turistas. 

6. Necessidade: Qual é o problema que seu produto resolve? 

A OCA busca ampliar o canal de vendas de produtos e serviços indígenas, ao mesmo tempo em 

que promove consciência ambiental, saneamento, recuperação ambiental, resgate cultural e 

manejo da biodiversidade nas aldeias associadas.  

Abaixo consta a declaração da liderança indígena Haru Kuntanawa, da etnia Kuntanawa, que 

habita o rio Tejo, alto Juruá, quando lhe foi apresentado o projeto OCA: 

– “Eu sou assessor da saúde indígena no nosso distrito e uma coisa que falta aqui é 

saneamento. Eu acredito que para resolver este problema da falta de saneamento que 

causa de 70 a 80% dos casos de doenças, temos que simplificar as ações para a nossa 

região e mudar a estratégia para chegar a bons resultados, pois o governo é muito 

burocrático. Esse projeto se torna um grande incentivo para a conservação. É uma 

oportunidade de melhorar a qualidade de vida de nossos povos com a divulgação de 



 

 

nossas iniciativas e fortalecimento da promoção da sustentabilidade dos 

conhecimentos tradicionais, com a chance de agregar valores e enxergar potenciais 

que nunca foram alcançados antes! Ainda quero deixar bem claro meu apoio ao 

projeto, dizendo que espero poder contribuir no que tiver de meu alcance, pois acredito 

muito que a valorização das propriedades intelectuais dos povos indígenas podem 

atingir patamares que venham somar de uma maneira muito positiva para o 

ecossistema e que juntos podemos construir um mundo melhor!” 

7. Mercado: Qual é o tamanho do mercado para o seu produto? 

Um elevado percentual do público que busca experiências indígenas e se interessa por seus 

produtos nativos já é constituída por estrangeiros, principalmente europeus. A plataforma e-

commerce OCA pretende atingir o mercado internacional de consumidores de produtos e 

serviços indígenas.  

8. Receita: Como sua empresa ganhará dinheiro agora e no futuro? 

A OCA adicionará 35% no valor estipulado pelas aldeias para os seus produtos e serviços.  

Inicialmente a divulgação da OCA será feita via redes sociais. Futuramente serão realizados 

maiores investimentos em ações de marketing para divulgação da plataforma. 

Programas de etnoturismo aliados a voluntariado serão incentivados, em que o cliente fará 

inserção na cultura ao mesmo tempo em que participa de projetos desenvolvidos na 

comunidade. Estes serviços serão oferecidos em agências de turismo, que poderão montar 

pacotes incluindo o deslocamento aéreo/terrestre/fluvial. 

As atividades da OCA iniciarão com os produtos e serviços a aldeia Kuntamanã da etnia 

Kuntanawa, que custearão a continuidade da manutenção da plataforma e as próximas visitas 

às demais aldeias que possuírem interesse em se associar. 

9. Defensibilidade: Quais são as barreiras para entrada de novos concorrentes 

no mercado? 

O contato e o relacionamento de confiança com lideranças indígenas e um network com 

diversas etnias se torna necessário para a execução de um empreendimento como esse, o que 

se configura em um forte gargalo para entrada de novos concorrentes no mercado. 

10. Equipe: Como sua equipe de gerenciamento está posicionada para executar 

esta ideia? 

A equipe OCA conta com uma bióloga que se responsabilizará pela assessoria ambiental de 

forma voluntária e pelo networking de lideranças indígenas. Serão formadas equipes de 

voluntários para forças-tarefas que forem necessárias, assim como especialistas voluntários. 

Os voluntários serão responsáveis pelas despesas de deslocamento. 



 

 

Em cada aldeia haverá um responsável pelo contato com a plataforma OCA. Os produtos 

deverão ser enviados conforme demanda para o município sede da OCA (a definir). O envio 

para o município sede será custeada pela OCA. O local de estocagem será subsidiado por um 

apoiador. Os custos de frete e entrega de produtos serão pagos pelo consumidor. 

Para o primeiro ano de operação no entanto, a maior parte dos produtos será levada para a 

sede da OCA pela equipe, durante visita.  

11. Saída: Como o investidor obtém liquidez? 

A visibilidade da questão indígena e da conservação da biodiversidade vem aumentando de 

forma gradual. Os festivais indígenas ganharam força no Acre em 2016, e marcas como Osklen, 

Cantão e Cavalera buscaram inspiração nas etnias Ashaninka, Kaxinawá e Yawanawa. O 

mercado de produtos indígenas se encontra em momento promissor no que diz respeito ao 

gosto popular e ainda pouco explorado. A OCA busca entrar nesse nicho com valores 

sustentáveis e conhecimento ambiental técnico-científico, no intuito de se constituir como um 

canal seguro e confiável para consumidores de produtos indígenas, para estabelecimento de 

parcerias entre designers e tribos, e para serviços de etnoturismo para agências de viagens. 

12. Impacto: Como seu negócio beneficia a humanidade? 

Terras indígenas são responsáveis pela preservação de 30% da biodiversidade brasileira.  

Os conhecimentos nativos sobre biodiversidade são de grande valia para a medicina e 

indústria farmacêutica. 

Técnicas de manejo tradicional da biodiversidade nativa podem contribuir fortemente para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

 


