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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 da Amazônia, 
assim como garantir a 
qualidade de vida das 
comunidades da região. 
Com seus quatro Grupos 
Temáticos 
(Empreendedorismo, 
Bioeconomia, Mercados e 
Territórios), pode 
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 amazônicos.

SOBRE NÓS PPA EM NÚMEROS

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

@parceirosamazonia /parceirospelaamazoniappa.org.br contato@ppa.org.br

        NOVAS 
APROXIMAÇÕES

7

entre empresas, institutos, fundações e 
organizações da sociedade civil

MEMBROS

50

ENCONTROS COLETIVOS

4

média gerada pela atividade
econômica dos projetos (desde 2021)

É A RENDA FAMILIAR

R$ 2.952,00

(formais e informais) gerados pelas
negócios, em que 47% são de

mulheres (desde 2021)

EMPREGOS

2.637

ENCONTROS COLETIVO
TEMÁTICOS

4

.

ENCONTROS 
INSTITUCIONAIS

ENCONTROS BILATERAIS

EMPREGOS

2.637
EM CO-INVESTIMENTOSDE REAIS MOBILIZADOS

+ DE 122 MILHÕES

de abrangência de Terras Indígenas
e Unidades de Conservação apoiados

pela PPA (desde 2020) 

HECTARES

+ DE 42 MILHÕES

84

apoiadas (desde 2018)

CADEIAS PRODUTIVAS

38

de impacto socioambiental positivo 
fortalecidos (desde 2018)

NEGÓCIOS

110

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Avaliação de projetos

Para a avaliação anual do projeto Nossa Floresta Nossa Casa 
realizamos a visita de campo ao territórios indígenas (TI): TI Sete 
Setembro, TI Igarapé de Lourdes, TI Mequéns, Ti Roosevelt, 
dialogando com parceiros implementadores, beneficiários 
(lideranças indígenas), organizações, no período de 14 a 23 de 
março de 2022. 

Percebeu-se a que a abordagem estratégica do projeto tem se 
mostrado relevante para os beneficiários, citando o aumento de 
oportunidades de vendas para os produtos da biodiversidade. Na 
percepção dos indígenas, as ações tiveram importância para 
reativar atividades produtivas, aumento do preço do cacau, resgate 
de atividades de artesanato para geração de renda feminina, e 
melhoria na gestão administrativa. Além disso, foi possível observar 
a capacidade adaptativa aos protocolos de trabalho, 
implementação de Internet e a relização de cursos/treinamentos 
digitais, visando proteger a população local de doenças graves 
causadas pela COVID-19.

Comunicação e Eventos
Em 2021, foram mais de 85% de crescimento de seguidores nas redes 
sociais (média), 4 eventos promovidos, 5 apresentações da PPA em 
eventos externos de parceiros e mais de 24 mil acessos ao website PPA. 
Neste  trimestre a PPA foi destaque em matérias divulgadas por 
importantes veículos de comunicação, como a Época Negócios, no 
qual a Plataforma foi citada como uma importante rede de inovação 
em prol da conservação da floresta, e a Folha de São Paulo, em que 
Augusto Corrêa, como Secretário Executivo, comentou sobre a 
participação da PPA no programa global Aceleradora 100+ da Ambev.

Em relação aos destaques da participação da PPA em eventos, além 
dos já mencionados Roadshows organizados pela Aceleradora 100+, 
com foco em negócios de impacto, destaca-se a participação da PPA 
na série de webinars “Nós fazemos a cidade”, realizada pelo GT 
Infraestrutura. O webinar específico que contou com a participação da 
Plataforma abordou como o conceito e as práticas de desenvolvimento 
sustentável e a Agenda 2030 da ONU podem ser ferramentas para a 

construção de políticas públicas urbanas.

Aceleradora 100+ e Análise de Redes Sociais (ARS)

Em janeiro, ocorreram 2 Roadshows sobre a Aceleradora 100+, seus 
princípios e ciclos. Eles foram organizados para a rede de parceiros da 
PPA e contaram com a participação média de 12 organizações e 23 
pessoas cada. No final de março, a Aceleradora 100+ apresentou em 
evento presencial o seu DemoDay, o dia da definição de seus 
vencedores do último ciclo. Os negócios de impacto Via Floresta e 
Água Camelo, pilotos na Amazônia, estiveram entre os finalistas. 

No período, a PPA realizou um encontro para apresentação de 
resultados a parceiros, com foco para o dashboard que permite 
interação deles com a pesquisa e seus princípios. Vale ressaltar que a 
ARS apontou que 80% das organizações entrevistadas acreditam que 
a PPA impactou positivamente seus negócios ou iniciativas na 
Amazônia e 93% considera que a sua gestão gera confiança. Acesse 
aqui o relatório do ciclo 2021 na íntegra. O ciclo 2022 está aberto e 
contamos com as respostas das organizações parceiras.  

relacionados ao Portfólio de Projetos da PPA 

com membros e parceiros 

(desde 2018) (*) contribuições monetárias 
ou não que surgem a partir da 

implementação das ações dos projetos.

+ DE 1 MILHÃO

Entre o Programa Emprestimo Coletivo e 
Aceleradora 100+  (*) (desde 2018) 

(formais e informais) gerados pelos 
negócios, em que 47% são de mulheres 

(desde 2021)

PROJETOS EM ANDAMENTO

6

03 Desenvolvimento Local e 03 
Fortalecimento de Negócios


