
Projeto Tipitix
Apoio ao empreendedorismo agroalimentar comunitário
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O Fundo de Sustentabilidade Hydro, comprometido com o 

desenvolvimento territorial de Barcarena, realiza o projeto Tipitix – 

Empreendedorismo Agroalimentar Comunitário.  A iniciativa tem como 

parceiros a Fundação Mitsui Bussan do Brasil, parceiro investidor, e o 

Instituto Peabiru, implementador do projeto.  

O Tipitix tem como foco o empreendedorismo agroalimentar 

comunitário. Sua implementação permite que os agricultores e 

agricultoras aumentem a qualidade de sua produção, o valor agregado 

dos produtos e consigam acessar novos mercados, por meio de 

estratégias inovadoras. Os beneficiários têm, ainda, acesso a consultorias, 

nas áreas de marketing e comercialização, e à oferta de microcrédito

 Apresentação
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Como funciona? 
O Tipitix é uma unidade de negócio pensada para impulsionar os 
produtos derivados da mandioca e vindos da agricultura de base 
comunitária. Ao participar do projeto, os beneficiários têm acesso a uma 
série de serviços e soluções, focadas em alavancar a produção local, 
investindo na qualidade e valor de marca. São ofertadas aos produtores: 
assessoria técnica; consultoria de marketing; estrutura tecnológica para 
o processamento e beneficiamento dos alimentos; e assessoria na área 
de comercialização, para que os produtores ampliem suas vendas aos 
mercados, feiras ou restaurantes industriais da região. 

Outro diferencial do Tipitix é a oferta de microcrédito, abrindo 
possibilidades de crescimento aos empreendedores agroalimentares. 
Esse microcrédito visa apoiar as necessidades de curto prazo de 
produtores rurais para negociações, faturamento de compras, capital 
de giro, transporte, embalagem e demais investimentos necessários à 
comercialização. 

O Tipitix é uma iniciativa com estrutura participativa, gerando 
oportunidades coletivas de inovação e crescimento. É, também, 
mais um mecanismo de impacto positivo para o desenvolvimento 
sustentável da região.
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Quem pode participar? 
Produtores, membros ou grupos da agricultura familiar, organizações 

comunitárias e empreendedores que atuem na cadeia de beneficiamento da 

mandioca e da produção agroalimentar. 
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Como se inscrever?
A seleção é feita por meio de chamadas públicas, realizadas via edital. 

Cada uma dessas chamadas oferece um conjunto de serviços e soluções, 

direcionados a um público ou necessidade específica dos produtores, 

dentro do cenário de negócios de Barcarena. 

Após abertura do edital, os interessados devem se inscrever via ligação 

telefônica, mensagens de texto ou áudio de Whatsapp, no número  

(91) 9911-98326. O Instituto Peabiru acompanhará todas as etapas do 

projeto, juntamente com os participantes selecionados. 

O que meu projeto precisa  
ter para participar do Tipitix? 
Os projetos devem cumprir alguns critérios, como: ter produção da 

agricultura familiar, beneficiar grupos e a produção de base comunitária, 

apresentar viabilidade de implementação e execução, ter potencial de 

faturamento, além de atuar na cadeia de produção da mandioca e seus 

derivados. 

Cada uma das chamadas públicas tem um número específico de vagas 

para participantes.



Fundo de Sustentabilidade Hydro
É o idealizador, realizador e principal investidor do projeto Tipitix, para 
o qual destinou R$ 1,3 milhão. O FSH apoia ações que impulsionam o 
desenvolvimento sustentável de Barcarena.  

Fundação Mitsui Bussan do Brasil 
A Fundação Mitsui Bussan do Brasil é parceira financiadora, investiu 

o valor de R$ 200 mil. O Tipitix está alinhado às áreas de atuação 

da Fundação Mitsui, que promove ações nos campos da Educação, 

Meio Ambiente e Intercâmbio Bilateral entre o Japão e o Brasil, para o 

fortalecimento da amizade e o desenvolvimento de parcerias entre os 

dois países.

Instituto Peabiru 
É o parceiro implementador, responsável pela gestão e mobilização do 

projeto, localmente. 

Qual papel de cada um?  
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Juntos pelo desenvolvimento  
sustentável de Barcarena
A comunidade é o que inspira o Tipitix. A participação de cada pessoa 

é fundamental para o desenvolvimento do projeto e para construirmos 

um território com qualidade de vida às famílias envolvidas. O fomento ao 

empreendedorismo busca garantir, de forma ampla, o acesso dos diversos 

grupos às oportunidades oferecidas pelo Tipitix. 
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O Tipitix – Empreendedorismo Agroalimentar Comunitário é um 

nome inspirado no nosso Tipiti, ferramenta tradicional, utilizada 

no beneficiamento da mandioca e parte da identidade cultural 

das comunidades. Tipitix é a conexão entre o saber ancestral e o 

desenvolvimento tecnológico, representado pela letra “x”, que nos lembra 

a multiplicação e diversas tendências tecnológicas. 

Mais informações
www.hydro.com 

www.peabiru.org.br 

Tipitix um nome que  
inspira conexão

 (91) 9911-98326
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