Onde tem essa marca,
tem um produto ou empresa
que respeita os territórios
de diversidade socioambiental.
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Qual o território de origem?
Quem colheu a produção?
Foi um indígena? A que povo
pertence? Onde mora?
Como é feito o trabalho
de manejo e coleta?

Fotografia - Aaron Vincent Elkaim

Por meio de um QR Code - que já é o próprio
logotipo do Origens Brasil® - você já tem acesso a
essas e outras informações através do seu celular.
Cada empresa ou produto tem um QR Code único,
que carrega informações diferentes.
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O selo Origens Brasil®
identifica produtos e empresas
que valorizam e respeitam
os territórios de diversidade
socioambiental.
O Origens Brasil® funciona como uma plataforma
colaborativa que conecta produtores com compradores
e consumidores finais. Ele não só dá transparência
de como um produto ou uma empresa contribui
para a conservação de um território de diversidade
socioambiental, como também mostra de que forma
isso é feito, por meio de informações reais.
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Tão importante quanto
praticar a sustentabilidade
é torná-la economicamente
viável para aqueles
que vivem do extrativismo.
Se atividades predatórias forem mais lucrativas do
que o extrativismo, para as populações que vivem e zelam
pelos territórios de diversidade socioambiental,
mais cedo ou mais tarde elas podem optar pelo predatório
ou deixarão a sua área em busca de algo melhor.

Fotografia - Marcelo Salazar

Por isso, o Origens Brasil® preza pelo extrativismo
sustentável, dando transparência às relações comerciais
das empresas com as comunidades extrativistas
e estimulando um mercado mais ético. Dessa
forma, o próprio extrativista enxerga a importância
desses territórios para a manutenção dos serviços
socioambientais estratégicos para todo o Brasil.
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Valorizar a floresta é
valorizar quem vive nela.
E é isso que você pode fazer
junto com o Origens Brasil®.
Por trás de todo produto nas prateleiras de um
supermercado, existe uma história com personagens,
cenários, causas e consequências. Quando você
compra um produto da floresta sem saber a
origem dele, pode estar contribuindo para práticas
comerciais que prejudicam o meio ambiente e violam
os direitos das populações que vivem nessas áreas.
Fotografia - Rosely A. Sanches

Mas quando você conhece a origem desses
produtos, pode contribuir para a valorização
e proteção da nossa diversidade socioambiental.
E é para isso que criamos o selo Origens Brasil®:
para ajudar você a identificar os produtos
e as empresas que valorizam e respeitam
os territórios de diversidade socioambiental.
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