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INTEGRAÇÃO
Programa de Apoio à Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação em 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte na Modalidade Subvenção 
Econômica 

A subvenção econômica que visa ao desenvol-
vimento de produtos ou processos inovadores, 
foi instituída pela Lei da Inovação. Consiste em 
uma modalidade de apoio financeiro, que faz 
parte de um conjunto de mecanismos das polí-
ticas de governo criados para promover a com-
petitividade das empresas nacionais. 

Tem como objetivo: Selecionar propostas empresariais para 
subvenção econômica à pesquisa e desenvolvimento de processos 
e/ou produtos inovadores no Estado do Amazonas. As áreas prefe-
renciais são as contempladas nas vocações e competências instala-
das no estado do Amazonas.

02 projetos



EDITAL 2017 - PAPPE INTEGRAÇÃO E - W
WARABU BEAN TO BAR CHOCOLATE DA FLORESTA AMAZONICA

COORDENADOR: Jorge Carlos seCo Neves

INsTITuIçãO ExECuTORA: ST - Sabores de Tradição

uNIDADE ExECuTORA: [Amazonas/AM] Jorge Neves

DuRAçãO: 18 Meses

PROJETO: Produzir barras de chocolate organicas por método artesanal chamado de 
BEAN TO BAR. Vamos comprar diretamente de pequenos produtores as amêndoas de 
cacau orgânicos, vamos apoiar tecnicamente e ajudar a melhorar os seus métodos de 
produção, pagando mais por amêndoas com terroir único, dessa forma incentivando o 
comercio justo.

Nossas barras de chocolate, vamos usar cacau nativo da floresta amazônica, cacau de 
origem, ainda desconhecido no comercio internacional.

As barras de chocolate serão produzidas por processos artesanais usando melangers 
do mesmo tipo do seculo passado. Dessa forma todo o sabor será mantido sem uso de 
aromas ou conservantes artificiais.

Vamos inovar as barras de chocolate usando insumos amazônicos desidratados como 
açai, cupuaçu, banana, graviola, maracujá, e extratos naturais de camu camu, acerola, 
catuaba, muirapuama, guaraná, puxuri, cumaru, entre outros. Chocolate saudável todo 
certificado com BIO UE, BIO EUA e Fair Trade.

sTATus DO PROJETO: EM ANDAMENTO

Ekoa - Plataforma markEtPlacE dE Produtos E insumos 
DA AMAZôNIA

COORDENADOR: raphael MaChado riMoli

INsTITuIçãO ExECuTORA: ZIEL - Teczon Consultoria e Tecnologia Ltda.epp

uNIDADE ExECuTORA: [Amazonas/AM] ZIEL - Teczon Consultoria e Tecnologia Ltda.

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Ciência da Computação » Sistemas de Computação 
» Software Básico » Ciências Exatas e da Terra

DuRAçãO: 11 Meses

PROJETO: A plataforma marketplace Ekoa desenvolverá, por meio de um modelo de 
negócio inovador, uma Plataforma Marketplace que, associada a um elaborado trabalho 
de branding, permitirá a venda de produtos naturais da região Amazônica. Esta plata-
forma fará o elo das necessidades dos fornecedores, produtores e associações locais de 
pequeno e médio porte, localizados na região Amazônica, e consumidores, pessoas físi-
cas de classes A, B e C e pessoas jurídicas, com potencial de abrangência nos mercados 
nacional e internacional.
O objetivo do projeto é desenvolver e testar com a equipe do projeto elencada, em 11 
meses, uma Plataforma Marketplace para oferecer produtos a consumidores das classes 
A, B e C e ofertar espaço de comercialização de produtos da região para revendedores 
de pequeno a grande porte produzidos por fornecedores locais a um custo total de R$ 
390.200,00. 
O principal produto do projeto é uma Plataforma de Marketplace testada e em ple-
no funcionamento, além de todo um trabalho de marketing e branding associado que 
permitirá a busca de novos mercados, a praticidade de vendas dos produtos, a incrível 
experiência dos usuários e a projeção da marca Amazônia, por meio de uma “vitrine 
virtual”, para o restante do país e para o mundo.
A metodologia de gerenciamento de projeto adota será baseada nas melhores práticas 
do PMI - Project Management Institute, para execução das fases do projeto até a en-
trega final.

sTATus DO PROJETO: PROJETO APROvADO EM fAsE DE CONTRATAçãO


