
A movelaria Anambé, da 
Cooperativa Mista da FLONA 
Tapajós, parou por conta da 
pandemia de COVID-19.

A iniciativa BVRio Design & 
Madeira Sustentável mantém
seu apoio criando a campanha
cooperAÇÃO, para em breve 
sairmos juntos dessa.



üIniciativa BVRio Design &          
Madeira Sustentável
üDesigners
üCampanha de CooperAÇÃO
üEmpresas-Alvo
üPor que participar?
üO que podemos oferecer?
üRegras e Critérios
üAgradecimentos

Agenda



Iniciativa BVRio Design & Madeira Sustentável 



Estabelecer o intercâmbio entre o design autoral brasileiro e o 
manejo florestal comunitário é uma das missões da iniciativa 
BVRio Design & Madeira Sustentável

A iniciativa teve início em 2017 com apoio financeiro das 
instituições internacionais Climate and Land Use Alliance (CLUA) e 
Good Energies Foundation

Em parceria com a Cooperativa Mista da Floresta Nacional do 
Tapajós (Coomflona), renomados designers brasileiros aceitaram o 
convite para passar alguns dias no coração da Floresta Amazônica 
para ensinar novas técnicas de desenho e construção de móveis e 
utensílios na movelaria comunitária Anambé, em Belterra-PA

A iniciativa 
BVRio Design 
& Madeira 
Sustentável

Para mais informações: Documentário D&MS
(17 min)

Participação na 
MADE 2019 (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=B5UgnJmOZak&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=B5UgnJmOZak&t=12s
https://youtu.be/1hLpt2txyEA


Designers participantes da iniciativa D&MS



Fomento Local



MAIS RENDA PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA 
AMAZÔNIA  

Na principal linha de atuação do projeto está o fomento ao uso e ao consumo da madeira obtida de forma legal, 
sustentável e rastreável, preferencialmente oriunda de manejo florestal comunitário, a partir da produção de 

móveis, utensílios e objetos de decoração assinados por designers consagrados. Assim, contribuímos para:

Em quase 2 anos, mais de 2 mil peças foram produzidas. Cerca de 80% do faturamento atual da movelaria é 
proveniente das vendas para os designers parceiros da iniciativa.

ü Combatemos a extração 
ilegal de madeira

ü Agregamos valor à 
madeira sustentável 

ü Aumentamos a renda das 
comunidades ribeirinhas que 
dependem da floresta para 

seu bem-estar 



CooperAÇÃO

+ ++ Designers Indústria

A CAMPANHA

A movelaria Anambé, da Coomflona, 
comercializa seus produtos para os designers, 
que vendem diretamente ao consumidor final. 

Como esse processo foi minimizado ou quase 
interrompido em função da Covid-19, a 
produção e a comercialização de produtos foi 
diretamente impactada, comprometendo a 
renda da comunidade. 

OBJETIVO

Arrecadar fundos, insumos e equipamentos 
de uso diário para a movelaria comunitária.

Visa minimizar os impactos da quarentena e 
oferecer o suporte necessário quando a 
produção puder retornar com segurança.



Empresas, indústrias e/ou fornecedores 
de equipamentos e insumos para 
marcenaria, que serão enviados 
diretamente em nome da Movelaria 
Comunitária Anambé (Coomflona).

A supervisão das doações será coordenada 
pela BVRio Design & Madeira Sustentável.

Aceitaremos doação (financeira ou de 
insumos/produtos) de uma marca única por 
segmento, com o intuito de garantir a 
visibilidade para nossos parceiros.

Empresas-alvo



Associação da marca com ações relacionadas à 
responsabilidade social, geração de renda, 
negócios comunitários, desenvolvimento
sustentável, uso de madeira de origem
responsável e preservação da Amazonia.

Por que 
participar da
cooperAção?

Visibilidade diferenciada de marca junto ao 
público-alvo e ao mercado

Associação da marca a uma iniciativa 
socioambiental da qual participam 
designers renomados formadores de 
opinião

Diferenciação da concorrência



CooperAção: o que oferecemos?

Seis posts no Instagram
(@bvriodesignmadeirasustentavel) 
sobre campanha com 
citação/agradecimento à marca

Sequência de stories da 
campanha com 
citação/agradecimento à marca 

Compartilhamento de material 
promocional da marca com os designers 
participantes da iniciativa DMS

Divulgação da ação e da participação da 
marca nos veículos de comunicação 
segmentados (decoração, 
design, indústria, marcenaria etc.) via 
assessoria de imprensa

Ações especiais individuais a serem 
conversadas, de acordo com a 
possibilidade, tais como banner da 
marca na movelaria, fotos dos moveleiros 
usando o produto com destaque da 
marca, visita de representantes da marca 
ao manejo com registros fotográficos, etc

* Período de exposição em nossas redes: 180 DIAS

https://www.instagram.com/bvriodesignmadeirasustentavel/




Onde já estamos?

+



Clique aqui para ver a matéria completa

https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2019/08/design-weekend-2019-o-que-visitar-durante-semana-de-design-de-sao-paulo.html






Clique aqui para ver a matéria completa

https://www.dezeen.com/2019/10/21/brazilian-designers-homeware-amazon-communities-sao-paulo/






Clique aqui para ver a matéria completa

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/design/projeto-une-designers-e-artesaos-da-floresta-amazonica-na-producao-de-pecas-autorais/


Clique aqui para ver a matéria completa

https://casavogue.globo.com/Design/Feiras/noticia/2019/08/made-2019-os-destaques-da-setima-edicao-da-feira-de-design-colecionavel.html






Clique aqui para ver a matéria completa

https://casavogue.globo.com/Design/Moveis/noticia/2019/11/13-moveis-e-objetos-que-trazem-uma-pitada-de-humor-e-cor-casa.html


Equipamentos, Insumos e 
Valores: clique aqui e veja a lista 
necessária

Para participar

Formato, prazo e 
entrega: a definir com 
cada doador

Termo de compromisso:
será assinado entre a BVRio Design & 
Madeira Sustentável e os doadores

Entre em contato:
design@bvrio.org

mailto:design@bvrio.org?subject=Campanha%20CooperA%C3%A7%C3%A3o




Em parceria com

Obrigado!



Anexo



Equipamentos Qtde

Martelo 6
Serrote 6
Afiador (lima triangular) 6
Kit de lápis para marcenaria 10
Jogo de chaves de fenda 6
Jogo de chaves de boca 6
Jogo de formões 6
Jogo de formões para escultura "torno" 6
Jogo de brocas furar e parafusar 6
Jogo de brocas chata 6
Plaina manual nº3 2
Plaina manual nº4 2
Plaina manual nº5 2
Trena de 10 mts 6
Trena de 05 mts 6
Marreta de borracha 6
Lixadeira 6
Furadeira 6
Tupia portátil 6
Jogo de fresas para tupia 6
Nível 6
Bancadas de marcenaria com morsas 3
Morsa de bancada 6
Morsa de bancada giratória 3
Esquadro simples 6
Esquadro combinados 6
Serra circular 7 1/4 1800W 2
Paquímetro 6
Suta 6
Parafusadeira 3
Motor esmeril 2
Grampo sargento T 1500 mm 6
Grampo sargento T 1000 mm 6
Jogo de grampo c 2,3,4 p 6
Jogo de grampo c 4,6,8 p 6
Grampo de 90° 6
Grampo com mola 24
Jogo de Grampos sargento 500 mm x (80, 50, 30) 6
Escalímetro 2
Medidor de umidade 2
Pistola de compressor 2
Par de Facas para Desengrosso 600mm 4
Facas para plaina desempenadeira 400mm 6

TOTAL aproximado - R$ 29 mil

Insumos Medida Qtde

Thinner LT 200
Selador LT 125
Máscara UN 100
Luva de tecido pigmentada PAR 100
Luva de acabamento PAR 10
Luva profissional marceneiro PAR 20
Protetor auricular UN 100
Cola rápida TeckBond UN 10
Cola TiteBond 3 KG 100
Cola Branca PVC KG 100
Plástico bolha METRO 400
Fita adesiva UN 50
Papelão Ondulado 120cm METRO 400
Lixa 36 METRO 24
Lixa 60 METRO 24
Lixa 80 METRO 24
Lixa 120 METRO 24
Lixa amarela 50 METRO 24
Lixa amarela 100 METRO 24
Lixa amarela 150 METRO 24
Lixa 100 FOLHA 500
Lixa 150 FOLHA 500
Lixa 220 FOLHA 500
Lixa 400 FOLHA 500
Lixa 600 FOLHA 500
Prego 11X11 S/ cabeça KG 20
Prego 13X18 C/ cabeça KG 15
Prego 14X15 C/ cabeça KG 15
Prego 14X21 S/ cabeça KG 15
Prego 16X21 S/ cabeça KG 15
Prego 17X27 S/ cabeça KG 15
Serrinha p/ serra manual UN 100
Fecho rolete UN 10
Dobradiça UN 32
Parafuso cabeça chata UN 200
Óleo de tungue LT 5
Óleo mineral LT 5
Cera de mel KG 5
Cera de carnaúba KG 5

TOTAL aproximado - R$ 46 mil 

Insumos e Equipamentos, 
correspondentes a 
6 meses de operação

Voltar


