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venha fazer parte 
dessa história

Mantenedoras



“Ser referência na realização de 
ações que promovam a geração 

de negócios socioeconômicos 
entre empresas”.

“Ser uma rede de integração 
com soluções inovadoras que 

geram oportunidades 
vantajosas para todos”.

“Melhoria constante 
com foco em 
resultados e 
soluções.”.

Cultura
Melhoria constante 
com foco em 
resultados e 
soluções.

“
”



nós geramos resultados

alcance e dinamismo
para gerar seus resultados

para o
que você
precisar



COM UM TIME DIVERSO E QUALIFICADO, A REDES/FIEPA ESTÁ 
APTA A CRIAR UMA SOLUÇÃO SOB MEDIDA PARA SEU PROJETO. 
INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, COMPROMETIMENTO, PROCESSOS E 

RESULTADOS, OFERECEMOS O QUE TEMOS DE MELHOR. 

 A REDES/FIEPA tem se dedicado há mais de 20 anos em 

inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. Com equipes focadas 

em traduzir os anseios da indústria e desenvolver soluções para os 

desafios mais complexos, não medimos esforços para entregar 

resultados e surpreender nossos parceiros e clientes, buscando a 

excelência a cada missão.

 O nosso foco é apoiar os grandes projetos nas relações do 

entorno.  Sustentabilidade para nós é o respeito aos modos de vida, às 

águas, às tradições; desenvolvimento sustentável é a inclusão dessas 

caracterís�cas em tudo o que fazemos porque entendemos que 

desenvolvimento do Pará é o desenvolvimento do povo paraense.

Estratégias

Nossa Cultura

Engenheiros
Agrônomos 

Engenheiros
Florestais

Engenheiros
de Pesca Engenheiros

de Produção

Engenheiros
de Software

Biólogos Comunicadores Gestores
Economistas

Advogados

Pedagogos

Mantemos uma seleta lista de profissionais ad hoc 

para as missões das mais variadas.

“ ”



BELÉM 

Capital do Pará, tem mais de 8 milhões de habitantes. Sua 
economia se destaca pela indústria, comércio, serviços e 
centros logís�cos da região Norte do país, com importância 
ímpar ao desenvolvimento regional.

SANTARÉM

Localizada no médio Amazonas, a 1.500km de Belém, tem 
sua com economia alicerçada no extra�vismo animal e 
vegetal, agropecuária, comércio, indústria e serviços. Além 
do destaque no turismo, é importante entreposto comercial 
fluvial e terrestre.

ALTAMIRA 

Cidade polo na região Transamazônica e Xingu, está 
localizada a 750 km da capital. Conta com cerca de 
120 mil habitantes, sua economia é centrada no 
extra�vismo vegetal, animal e mineral, agropecuária, 
comércio, indústria e serviços.

PARAUAPEBAS 

Importante centro de produção mineral do país e do 
mundo, assentada na Serra dos Carajás, de onde se extrai 
minério de ferro, ouro e manganês. Tem cerca de 220 mil 
habitantes e se localiza a cerca de 720km de Belém. 

onde estamos e
atuamos

Canaã dos Carajás
Tucumã
Marabá
Parauapebas
Tucuruí
Eldorado dos Carajás
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NORTE ENERGIA
SEBRAE

Altamira
Anapu
Brasil Novo
Senador José Por�rio
Vitória do Xingu
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ALUBAR
SEBRAE
HEINEKEN

Abaetetuba
Ananindeua
Barcarena
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Onde Estamos
Onde Atuamos

Legenda:



Geoprocessamento e
Produção Cartográfica

Assistência Técnica e Social Organização Social e
Governança Financeira

Gestão da Informação e
Desenvolvimento Processual

Gestão e Controle
de Qualidade
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Educação Ambiental e
Sustentabilidade
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Gestão Territorial e dos 
Recursos Naturais

Comunicação e Estudos
Estratégicos
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Organização de Eventos
Corpora�vos
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assistência técnica e social (ATES) compreende um pacote de serviços Afundamentais no processo de desenvolvimento rural e das a�vidades 

agropecuárias para a melhoria dos processos de produção, 

beneficiamento e comercialização. Trata-se de uma forma de levar aos pequenos 

e médios agricultores informações, conhecimentos, tecnologias e prá�cas de 

manejo necessárias ao desenvolvimento visando geração de emprego e renda na 

propriedade rural e o bem-estar da família.

 Diante dos atuais desafios, e com novas demandas da indústria e de 

grandes empresas no que se refere ao desenvolvimento de negócios, parcerias e 

comércio local, os produtores têm sido es�mulados a obter maior eficiência 

produ�va para atender às demandas regionais, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social  local e do Estado.

 Para que isso ocorra é importante iden�ficar a realidade e as dificuldades 

dos produtores rurais a fim de diagnos�car métodos para promover a melhoria 

dos pontos fracos dos empreendimentos, viabilizando a permanência dos 

produtores no campo e a consequente realização de suas a�vidades agrícolas.

 Dados apontam que estabelecimentos rurais assis�dos por ATES chegam 

a aumentar em 3,6 vezes o valor bruto de sua produção, e a equipe da 

REDES/FIEPA está preparada para atuar em diversas frentes da assistência técnica.

• Mobilização e capacitação de equipes técnicas; 

• Sensibilização e mobilização social;

• Acessar polí�cas públicas de crédito;

• Intercâmbio técnico; 

• Produção de viveiros florestais; 

• Desenvolvimento e implantação de projetos 

produ�vos;

• Monitoramento e assessoria técnica;

• Aplicação de metodologias par�cipa�vas;

• Coleta e análise de solos e recomendações técnicas; 

• Assessoria em projetos de piscicultura;

• Apoio ao acesso de polí�cas e mercados 

ins�tucionais.

ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

Assistência Técnica 
e Social1



ecursos financeiros representam um fator importante para Rqualquer projeto, seja para sua viabilidade, seja sua gestão ou a 

necessidade de captação. Seja qual for a natureza do desafio 

relacionado aos recursos financeiros, a resposta quase sempre está em 

um bom plano de negócios. 

 Um plano bem feito pode facilitar a captação de recursos, seja 

junto à fontes privadas, públicas ou de geração de renda;  pode ainda 

embasar um estudo de viabilidade técnica robusto e realista e ainda 

atrair parceiros estratégicos.

Gerenciar recursos financeiros é um desafio e pode definir o 

sucesso do projeto em todas as suas etapas. Planejar, captar, gerir 

recursos e prestar contas aos inves�dores são a�vidades importantes 

não apenas pelo sucesso do projeto presente, pois coloca em evidência 

também os futuros, e para esses desafios a REDES/FIEPA conta com uma 

equipe preparada, engajada e competente para atender a sua demanda.

Cabe ressaltar que organizações sociais são importantes 

impulsionadores de desenvolvimento e a REDES/FIEPA atua no 

fortalecimento ins�tucional dessas ins�tuições e em processos de 

desenvolvimento social e econômico para negócios dos mais variados 

segmentos. 

Organização
Social e
Governança 
Financeira

2

• Gerenciamento de fundos;

• Projetos e inves�mentos;

• Captação de recursos financeiros;

• Plano de negócios;

• Estudo de viabilidade técnica e 

econômica (EVTE);

• Associa�vismo e coopera�vismo.

ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA



ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

ara medir o desempenho e os resultados de projetos, Pgaran�ndo ambientes seguros para tomadas de decisões 

asser�vas, melhor uso dos recursos, o�mizar as reuniões e 

trazer significado para as lições aprendidas, trazendo ainda 

insights para inicia�vas futuras, os indicadores têm papel 

primordial.

 Estamos falando de indicadores operacionais, de 

desempenho, efe�vidade, impacto, custo, tempo, produ�vidade, 

seja qual for o indicador ideal para o seu projeto. Sistema�zar e 

acompanhar essas informações é tão importante quanto medir.

 Para isso temos soluções desde a construção dos 

indicadores até os relatórios técnicos, com desenvolvimento de 

ferramentas visuais, automa�zadas, em diversos formatos e sob 

medida, para organizar e monitorar o andamento do seu projeto.  

Gestão da Informação e
Desenvolvimento 
Processual3

• Plataformas digitais;

• Dashboard;

• Formulários eletrônicos;

• Aplica�vos;

• Banco de dados;

• Construção de indicadores;

• Termos de referências;

• Plano de trabalho detalhado;

• Fluxos de processos;

• Relatórios técnicos;

• Instrumentos de execução e 

monitoramento de ações.

10



uando se fala em indústria e desenvolvimento é de Q fundamental importância observar a gestão e controle 

da  qua l idade .  Segu i r  com o  fluxograma de 

licenciamento, atender aos requisitos de órgãos reguladores 

como Vigilância Sanitária e estar preparado para auditorias e 

fiscalização, se antecipando e autorregulando com processos de 

qualidade é uma vantagem.

 São tantos os itens a observar, boas prá�cas estabelecidas 

para vários nichos, que devem ser integradas e seguidas desde a 

seleção de insumos até a des�nação final da produção, garan�ndo 

qualidade e segurança em todas as etapas do processo.

 A equipe da REDES/FIEPA é altamente qualificada e tem 

know how reconhecido para te acompanhar em todos os passos 

na construção de ferramentas e processos da gestão da qualidade 

no seu empreendimento.

Gestão e Controle
de Qualidade4

• Organização e distribuição logís�ca de insumos 
agroindustriais e agropecuários;

• Indústria de beneficiamento do pescado;
• Licenciamento;
• Boas prá�cas de fabricação;
• Regularização sanitária de estabelecimentos

industriais;
• Auditoria e fiscalização de projetos;
• Plano de controle ambiental (PCA);
• Projeto de engenharia ambiental (PEA);
• Outorga de uso dos recursos hídricos;
• Boas prá�cas de manipulação de alimentos.

ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA



• Formação de agentes socioambientais;

• Oficinas de educação ambiental;

• Produção de conteúdo em educação 

ambiental e sustentabilidade;

• Campanhas educa�vas e monitoramento 

ambiental;

• Assessoria para regularização e 

adequação ambiental de 

imóveis rurais.

ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

ducação ambiental não se restringe à conceitos de escola Ee aulas estruturadas. Pelo contrário, por dizer respeito a 

desafios complexos para os quais as soluções estão em 

ações cole�vas, que reestruturam relações produ�vas, culturais 

e sociais, é um conceito mais diretamente relacionado com o 

despertar da consciência ambiental e de prá�cas sustentáveis, 

com incen�vo à proteção e conservação do meio ambiente.

 Muitos métodos podem ser u�lizados para essa 

temá�ca, como oficinas, capacitações, vivências e dinâmicas de 

diálogo; produção e compar�lhamento de conteúdos digitais, 

sejam em texto, imagem, áudio ou vídeo; campanhas educa�vas 

e culturais, oficinas, projetos e programas.

 Por sua natureza de tomada de consciência e mudança 

comportamental, a grande importância da educação ambiental 

reside na atuação consciente dos cidadãos, com o aumento de 

prá�cas sustentáveis e consequente redução de danos 

ambientais  e  para  a  sociedade  de  modo  geral.

Educação Ambiental e
Sustentabilidade5



rata-se de um conjunto de técnicas e aparatos tecnológicos Tu�lizados para elaborar mapas e cartas gráficas des�nadas à 

operacionalização de processos de iden�ficação de 

caracterís�cas gerais e específicas da super�cie terrestre, o que 

permite sua ordenação e representação visual em escalas.

 Essas ferramentas são u�lizadas em planejamento urbano, 

de produção agrícola, de vigilância florestal, de navegação, e outras.

Geoprocessamento e
Produção Cartográfica6

• Análise geoespacial;

• Planejamento territorial;

• Zoneamento e planejamento de 

imóveis rurais;

• Mapeamento e desenvolvimento de 

soluções (urbano e rural);

• Elaboração de banco de informações 

geográficas; 

• Capacitação e treinamento em sistema 

de informações geográficas (SIG); e 

Imageamento e fotografia aérea 

u�lizando drones.

ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA



ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

 rodutos, serviços e processos sustentáveis estão na ordem do dia. PConsumidores em várias partes do mundo estão mais exigentes 

em relação à procedência de produtos e serviços e, por outro lado, 

empresas e indústria estão cada vez mais adotando prá�cas sustentáveis.

 Em um país como o Brasil que reúne cerca de 20% de toda a 

biodiversidade do planeta, há espaço para uma revolução de inovações 

fundamentadas em sustentabilidade, com mapeamento de informações 

biológicas e econômicas, prospecções de produtos da natureza e sua 

des�nação, implantação de sistemas agroflorestais, inventário florestal, 

em processos e projetos que tragam luz ao desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços sustentáveis.

• Estudo de cadeia produ�va da 

biodiversidade (Bioeconomia);

• Implantação de sistemas agroflorestais 

(SAF);

• Pesquisa e inventário florestal;

• Patrimônio natural e vulnerabilidade 

ambiental;

• Planejamento estratégico territorial e 

desenvolvimento regional;

• Gestão ambiental e áreas protegidas.

Gestão Territorial e dos 
Recursos Naturais7



ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

mapeamento das cadeias produ�vas e mercadológicas é uma Oferramenta muito importante para apoiar setores produ�vos nas mais 

variadas áreas, e os centros de pesquisa e inovação vêm recorrendo a 

esses diagnós�cos para o desenvolvimento de produtos, processos e 

posicionamento estratégico.

 Pode ser di�cil de acreditar, mas muitos nichos de negócios importantes 

ainda não foram adequadamente mapeados e apresentam grande potencial de 

melhorias que podem ser acessadas através de sistema�zação de informações.

 O diagnós�co da cadeia produ�va iden�fica os fatores crí�cos limitantes 

do desempenho presente, passado e futuro da cadeia e oportunidades de 

melhoria, com análise de modelagem, segmentação da cadeia, fluxos de 

materiais, fluxos financeiros, processos produ�vos e atores envolvidos.

 Com essa ferramenta é possível ter clareza de pontos crí�cos tanto para o 

cenário atual quanto para o futuro e aponta os potencias, inclusive tecnológicos e 

tendências, ajudando na tomada de decisão no que se refere aos processos atuais 

ou prospecção de demandas.

 A REDES/FIEPA tem exper�se na produção de diagnós�cos que promovem 

o planejamento estratégico para melhoria da eficiência e o aumento da 

compe��vidade de segmentos diversos da cadeia mercadológica, enfa�zando o 

desenvolvimento sustentável de empresas em diversos estágios, com resultados 

posi�vos para a indústria, fornecedores e empresários locais, trazendo melhoria 

para geração de negócios dentro e fora do Pará.

 Além disso, projetos de comunicação integrada, pesquisas, interlocução 

ins�tucional e gerenciamento de projetos são nossa especialidade, temos a 

solução ideal para você.

Comunicação e Estudos
Estratégicos8

• Produção de conteúdos e peças de 
comunicação;

• Elaboração e gestão de projetos;
• Pesquisa de mercado e análise de 

viabilidade econômica;
• Estudos dirigidos e diagnós�cos técnicos;
• Interlocução ins�tucional;
• Cadastramento e monitoramento 

socioeconômico para projetos de 
infraestrutura.

15



ATUAÇÃO DA REDES/FIEPA

ives, webinares, mesas redondas, workshops, feiras de evento, fóruns, Lencontros são u�lizados para trazer novos conhecimentos para o público, 

desenvolver o relacionamento com clientes e parceiros além de diversos 

obje�vos sob medida.

• Feiras temá�cas;

• Rodada de negócios;

• Seminário técnico;

• Ambiente Temá�co.

Organização de Eventos 
Corpora�vos9

Faça seu 
evento
com a 

REDES/FIEPA



REDES - Belém
redes.atm@fiepa.org.br

Rua Acesso Três, 870 

Jardim Independente, 

Altamira/PA

redes.consultorstm@fiepa.org.br

Av. Curua-Una, 249, 

Sala REDES, Prainha,

Santarém/PA

redes.shirlene@fiepa.org.br

Rua F, 164, Cidade Nova,

Parauapebas/PA

atendimentoredes@fiepa.org.br

Trav. Quin�no Bocaiúva, 1588

Bloco A, 3° andar, Nazaré, 

Belém/PA

REDES - Altamira REDES - Santarém REDES - Parauapebas

+55 91 4009-4860 
+55 91 998473-0312



Conectando Fornecedores e Indústria
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