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SOBRE NÓS
A Plataforma Parceiros pela
Amazônia (PPA) é uma
plataforma de ação coletiva do
setor privado criada para
fomentar novos modelos de
desenvolvimento sustentável
na Amazônia. Seu objetivo é
desenvolver e identificar
soluções tangíveis e inovadoras
para a conservação da
biodiversidade e recursos
naturais amazônicos, assim
como garantir a qualidade de
vida das comunidades da
região. Junto de seus
Grupos Temáticos
(Empreendedorismo,
Bioeconomia, Mercados e
Territórios), busca alavancar
investimentos sociais e
ambientais, fomentando o
desenvolvimento de parcerias
transformadoras,
compartilhando melhores
práticas e criando um
ambiente colaborativo para o
desenvolvimento de soluções
conjuntas para os desafios
da Amazônia.

PPA EM NÚMEROS

50

18

22

MEMBROS

ENCONTROS

PARTICIPANTES

entre empresas, institutos, fundações e
organizações da sociedade civil

14

promovidos pelos Grupos Temáticos
(em 2021)

+ DE

108.9 MILHÕES

e 12 organizações em média nos
encontros dos GTs (em 2021)

+ DE

40.9 MILHÕES

EVENTOS

REAIS MOBILIZADOS

REAIS COINVESTIDOS

abertos realizados
(em 2021)

contribuições monetárias ou não que
surgem a partir da implementação das
ações dos projetos, de 2018 a. julho de 2021

valores monetários que parceiros
investidores aportam em matchfunding
com PPA/USAID, de 2018 a julho de 2021

08

28.107

12

BENEFICIÁRIOS

PROJETOS

(de 2020 a julho de 2021)

Entre iniciativas de Desenvolvimento
Local (3) e de Fortalecimento de
Negócios (5)

105

38

NEGÓCIOS

CADEIAS PRODUTIVAS

HECTARES

de impacto socioambiental positivo
fortalecidos (de 2018 a julho de 2021)

apoiadas (de 2018 a julho de 2021),
com destaque para a cadeia do artesanato
(29 negócios) e castanha (20 negócios)

de abrangência de Terras Indígenas
e Unidades de Conservação apoiados
pela PPA (de 2020 a julho de 2021)

PUBLICAÇÕES
realizadas (desde 2018)
(*) entre estudos, relatórios e editais

+ DE

5 MILHÕES

DESTAQUES DO TRIMESTRE
Portfólio PPA
No último trimestre, a PPA aumentou o seu número de
iniciativas! Agora a Plataforma conta com três novos projetos em
seu portfólio, dois dentro do programa de Desenvolvimento Local,
Ingá e Programa Território Médio Juruá, e um dentro do
programa de Fortalecimento de Negócios de Impacto, Incubadora
da Floresta.
Os projetos têm como parceiros estratégicos as instituições Alcoa e
Instituto Alcoa, Natura e NESsT, respectivamente. As iniciativas
ampliam a atuação da PPA para novas localidades da Amazônia,
fortalecendo o seu alcance e a sua proposta de valor, além do
engajamento do setor privado.

Grupos Temáticos e Eventos
Os Grupos Temáticos da PPA têm sido sobretudo espaços de
networking qualificado, de consultas e convites, influenciando
aprofundamentos e parcerias através da plataforma. Com eles, vem
sendo possível estabelecer linhas de conectividade com outros grupos
do ecossistema de impacto da Amazônia, como os GTs Bioeconomia
e Economia da Floresta, da Concertação pela Amazônia e do Fórum
Amazônia Sustentável, respectivamente.
Em relação aos eventos, destaca-se a realização do Diálogos em Rede
GT Mercados, “Diversidade, Inclusão e Acesso a Mercados”, e o
patrocínio à Conferência Brasil Verde ESG do Estadão. A PPA
também apoiou o GS1 Talks Sustentabilidade e, não menos
importante, foi convidada a participar de lives das iniciativas
Climathon da Youth Climate Leaders (YCL), Aceleradora 100+ e da
Plataforma de Empréstimo Coletivo (Rodada Amazônia).

Reunião do Conselho
No mês de setembro aconteceu, de maneira virtual, a segunda
reunião do Conselho Deliberativo da Plataforma Parceiros pela
Amazônia (PPA) em 2021. Na ocasião, os conselheiros, que
representam as principais empresas membro, validaram a nova
estrutura de governança proposta pela Secretaria Executiva da
Plataforma em parceria com a consultoria REACH, especializada
em processos de governança corporativa.
Além da governança da PPA, o fórum estimulou discussões
estratégicas a respeito da estratégia de implementação da sua Tese
de Aceleração, desenvolvida com o apoio do Quintessa. O
documento consolida a proposta de valor da Plataforma, agregando
ferramentas e conhecimento para o ecossistema de impacto da
Amazônia. A Tese será amplamente divulgada durante a próxima
campanha institucional da PPA, que será lançada entre outubro e
novembro deste ano.

Para informações sobre os projetos, acesse: www.ppa.org.br/portfolio
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