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APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO AO DOCUMENTO
Mensagem do parceiro
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina
Cora Carolina

Peço licença pra iniciar com uma breve licença poética, evocando a sabedoria e a
simplicidade de Cora Coralina. Afinal, este seu poema representa muito bem o ano de
2021 para a PPA. Um ano de consolidação, de fortalecimento institucional e, também,
de muito aprendizado. Afinal, qualquer iniciativa que se proponha a ser um agente de
fomento à sustentabilidade socioambiental em uma região complexa, rica e grandiosa
como a Amazônia, deve encarar essa missão como sendo um trabalho coletivo e de
longo prazo. Um trabalho tecido a muitas mãos, regado a muitos sabores e sotaques
e, sobretudo, uma missão que coloca no centro as pessoas que estão no território, que
vivem sua realidade e que lutam por transformá-la.
Foi neste espírito que o ano de 2021 foi marcado para a PPA. Sem dúvida, um
importante divisor de águas para a sua trajetória. Um ano de consolidação da sua
equipe da Secretaria Executiva, de importantes avanços e entregas da Plataforma para
o ecossistema de inovação social amazônico, de seu crescimento institucional e de
tantos desafios e aprendizados. Ao longo deste Relatório, o(a) leitor(a) poderá encontrar com mais detalhes uma boa mostra destas questões e visualizar com mais nitidez
a bela jornada da PPA até aqui.
Campanhas de comunicação, inúmeros eventos e encontros entre membros e
parceiros, uma robusta carteira de projetos transformando realidades na ponta, uma
Tese de Aceleração muito inovadora produzida e entregue ao ecossistema, um portfólio
de mais de 100 negócios de impacto socioambientais. Enfim, inúmeros resultados
e entregas importantes de serem celebradas. Afinal, em 2022 a PPA completará 5
anos de vida: uma jornada que, embora curta, ilustra muito bem todo dinamismo
e complexidade que o contexto amazônico nos impõe. Certamente, a jornada até
aqui solidificou as bases para sustentar esse crescimento e para suportar novos tijolos
que serão acrescentados a esta edificação chamada PPA. Afinal, em se tratando de
Amazônia, os desafios e as oportunidades adquirem sempre dimensões grandiosas.
Finalmente, para encerrar essa abertura, nada mais providencial que retomar
a licença poética. Talvez seja essa a jornada da PPA: semear boas ideias, bons
projetos e boas parcerias. Na Plataforma há espaço para todos aqueles que, como
ela, estejam comprometidos com a sustentabilidade socioambiental do território e o
desenvolvimento de suas comunidades.
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saiu o semeador a semar
semeou o dia todo
e a noite apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes
ele semeava tranquilo
sem pensar na colheita
porque muito tinha colhido
do que outros semearam
CORA CORALINA

Fábio Deboni
CIAT

Boa leitura!
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SOBRE A PPA

MODELO DE INTERVENÇÃO

A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) é uma plataforma de ação coletiva liderada pelo setor
privado para desenvolver e identificar soluções inovadoras que possam criar novos modelos de desenvolvimento
e garantam a conservação da megabiodiversidade da maior floresta tropical do planeta e dos seus inúmeros
recursos naturais. Criada no final de 2017, a PPA busca alavancar investimentos de impacto socioambientais
positivos na Amazônia brasileira, compartilhar boas práticas e fomentar parcerias inovadoras que integrem
todos os setores da sociedade.
A Amazônia ocupa 60% do território brasileiro e, no entanto, só contribui com 8,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional. A Amazônia é uma das regiões mais biodiversas do mundo, concentrando 20% de
todas as espécies de animais e influenciando o equilíbrio do planeta. Com mais de 25 milhões de habitantes
e índices de desenvolvimento humano (IDH) muitas vezes abaixo da média nacional, a região sofre pressões
cada vez maiores de atividades econômicas predatórias e ilegais.

A PPA desenvolve ações para promoção do desenvolvimento sustentável, objetivando a conservação
da biodiversidade amazônica, por meio do fortalecimento do ecossistema de Negócios de Impacto
Socioambiental positivo.
Para atingir tais objetivos, a Plataforma trabalha em duas frentes de ação, Engajamento da Rede e
Gestão de Projetos, conforme ilustrado no quadro a seguir:

A PPA entende que uma das soluções pode ocorrer por meio da inovação, aplicada a modelos sustentáveis
de desenvolvimento econômico e em parcerias que apoiem, de forma efetiva, a conservação da biodiversidade
e do bioma. Outras abordagens podem contribuir para aumentar a renda e a qualidade de vida das populações
sem alterar seu modo de vida tradicional, interdependente da floresta. O setor privado tem desempenhado
protagonismo em trazer novas ideias e novos tipos de parcerias colaborativas para co-criar e co-investir em
soluções. Apenas trabalhando de maneira colaborativa é possível enfrentar este enorme desafio e de forma
responsável desenvolver o enorme potencial amazônico. As empresas que atuam na região amazônica possuem
tecnologia, experiência e recursos financeiros que podem catalisar a necessária transformação.
O objetivo da PPA é, também, criar um ambiente de
colaboração para ajudar o setor privado a maximizar o impacto
positivo de suas ações – um espaço onde os líderes empresariais
possam buscar parcerias entre si, junto ao poder público,
sociedade civil e comunidades. A PPA promove modelos
inovadores de parceria em que tradicionais investidores e
instituições filantrópicas co-investem com parceiros do setor
privado, alavancando os recursos disponíveis e gerando
resultados mais contundentes.
As empresas da rede PPA têm o compromisso com a
conservação da biodiversidade e o bem estar das comunidades
amazônicas. Neste ano, a PPA celebra apenas cinco anos desde
sua criação, mas já apresentou resultados muito relevantes.
Em 2021, em parceria com a aceleradora de impacto
Quintessa, a PPA desenvolveu a sua Tese de Aceleração.
Por meio do estudo, a PPA mapeou novas possibilidades
de aceleração de diferentes tipos e estágios de negócios de
impacto socioambiental que atuam na/com a Amazônia. Não
menos importante, realizou duas campanhas institucionais
em seus canais digitais, consolidou um robusto portfólio
de projetos - entre iniciativas de Desenvolvimento Local e
Fortalecimento de Negócios de Impacto - e encerrou a Fase I
do programa de mitigação à Covid-19 na Amazônia, a iniciativa
PPA Solidariedade.

ENGAJAMENTO DA REDE
Grupos
Temáticos

Eventos e
Workshops

Fórum de discussões
temáticas envolvendo
os diversos membros
da PPA

Encontros, seminários e
webinares para
compartilhar cases e
boas práticas

GESTÃO DE PROJETOS

Publicações

Co-criação de
Projetos

Matchfunding

Monitoramento
de Impacto

Criação de conteúdo
estratégico voltado às
principais questões
socioambientais
da Amazônia

Articulação com
investidores e
implementadores
para a criação de
projetos
socioambientais

Disponibilização
de recursos para o
financiamento de
parte dos projetos
desenvolvidos

Equipe dedicada a
acompanhar e
mensurar a evolução
e o impacto dos
projetos financiados

ECOSSISTEMA
DE IMPACTO

Por fim, a PPA e o seu Conselho Deliberativo aprovaram
uma nova proposta para a sua estrutura de governança, que
objetiva garantir o engajamento, a participação e o ownership
do setor privado em relação à Plataforma. Confira a seguir os
principais avanços e resultados da PPA em 2021.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Mapa 1 - Detalhamento
geral das áreas de atuação
da PPA nos negócios de
Fortalecimento de Negócios
de Impacto na Amazônia.

GOVERNANÇA E BOARD
A PPA é coordenada pela Secretaria Executiva, sob orientação do Conselho Deliberativo e conta com o
suporte administrativo e financeiro do Gestor de Fundos.

Conselho Deliberativo
É o órgão da PPA responsável pelas diretrizes estratégicas
transversais da Plataforma e pela supervisão de seus órgãos
executores: a Secretaria Executiva e o Gestor de Fundos da PPA.
É formado por representantes da alta gestão de organizações do
setor privado com interesse em trabalhar colaborativamente por
soluções sustentáveis para a Amazônia.

Fonte: Elaborado por Beatriz
Sanches – Aliança Bioversity
e CIAT (2021)

Secretaria Executiva
Legenda
Unidade de Conservação
Terras Indígenas
Amazônia Legal

Fortalecimento de Negócios de Impacto
Programa de Aceleração/AMAZ
Plataforma de Emprestimo Coletivo
Fundo Conexsus

A Secretaria Executiva da PPA é o órgão de coordenação e
gestão programática da PPA, monitoramento e avaliação dos
projetos apoiados pela Plataforma. Além disso, a representa
no relacionamento com outras organizações, executando a sua
estratégia em conjunto com o Gestor de Fundos.

Gestão de Fundos PPA
O Gestor de Fundos da PPA administra os recursos financeiros mobilizados através da PPA.

Mapa 2 - Detalhamento
geral das áreas de atuação
da PPA de projetos de
Desenvolvimento Local
na Amazônia.

Conselho
Deliberativo

Secretária Executiva
Augusto Corrêa

Gestor de Fundos
Victor Ribeiro (SITAWI)

Fonte: Elaborado por Beatriz
Sanches – Aliança Bioversity e
CIAT (2021)

Comunicação
Júlia Pimenta
Gerente de Comunicação
Legenda
Unidade de Conservação
Terras Indígenas
Amazônia Legal

Engajamento
Eduardo Rocha
Gerente de Engajamento

Projetos
Denyse Mello
Gerente de Projetos
Juliana Simionato
Analista de Projetos

Amanda Araújo
Analista de Comunicação

Desenvolvimento Local
Aliança Guanará Maués (AGM)
Nossa Floresta Nossa Casa
Programa Território Médio Juruá
Projeto Ingá

12

PLATAFORMA PARCEIROS PELA AMAZÔNIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

13

CAL-PSE

ANÁLISE DE REDES SOCIAIS (ARS)

O programa Catalisar e Aprender a partir do Engajamento com o Setor Privado (CAL-PSE) é fruto
de uma parceria única entre a USAID/Brasil e a Aliança Bioversity International/Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT). O seu objetivo é transformar a maneira como abordamos o papel do setor privado
na conservação na Amazônia Legal brasileira na melhoria do bem-estar das comunidades locais. Ao mobilizar
sua participação ativa na implementação de ações e no financiamento do desenvolvimento sustentável, a
proposta do programa é intensificar o envolvimento de empresas no fortalecimento e na inovação de iniciativas
de conservação.
O CAL-PSE tem duas linhas principais: (1) engajar o setor privado em projetos inovadores e (2) criar
metodologias de monitoramento e avaliação que tragam evidências claras do impacto dessas iniciativas para
a conservação.
O programa é implementado por meio de um processo de co-criação e co-investimento com uma rede de
parceiros locais e do setor privado no Brasil. Por meio do CAL-PSE, a Aliança Bioversity/CIAT e a USAID facilitam a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e outras parcerias com o setor privado que promovem novos
modelos sustentáveis.
Para que esses modelos sustentáveis se tornem prevalentes, é preciso ter evidências claras do seu impacto
na conservação da biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Cada vez mais as organizações percebem as vantagens de atuar em rede – montando grupos de
atores com objetivos compartilhados e, assim, potencializando ações que seriam menores se realizadas de
maneira individual.
A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma metodologia que utiliza um conjunto de técnicas para
quantificar e qualificar as relações entre atores que interagem em rede. O CAL-PSE aplica essa ferramenta
para avaliar a saúde e o impacto das redes de engajamento, além das iniciativas do setor privado. Também
gera um entendimento de como elas evoluem e como catalisar o seu fortalecimento.
Na PPA, a metodologia é utilizada para acompanhar o desenvolvimento da Plataforma. Veja aqui o
relatório com os últimos resultados.

Delimitação das
dimensões da rede a
ser analisada

Coleta de dados
(entrevistas, uso de
big data com tecnicas
como webscrapping e
dataming)

Desenvolvimento das
redes e análise de suas
características como
densidade, centralidade,
configuração de subgrupos e outros

Os ATORES são
representados como
nós e as RELAÇÕES
como linhas entre
pares de nós

Portanto, é fundamental o desenvolvimento de padrões e ferramentas que possam garantir transparência
aos impactos positivos desejados dos investimentos. Assim, o time de Monitoramento, Avaliação e Aprendizado (MEL) do CAL-PSE conjuga rigor científico e tecnologia de ponta para desenvolver soluções de monitoramento e avaliação que permitem o gerenciamento de projetos. São metodologias e ferramentas que garantem
transparência; produzem e refinam diretrizes de atuação, e tornam visíveis o seu impacto em longo prazo —
tanto para a biodiversidade quanto para as populações locais de cada território.
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TESE DE ACELERAÇÃO

WORKSHOP ROADMAP DE SOLUÇÕES

Com o objetivo de trazer informações estratégicas para o ecossistema de impacto da Amazônia, a PPA,
em parceria com a aceleradora de impacto Quintessa, lançou sua Tese de Aceleração¹. A publicação fez um
mapeamento das iniciativas de apoio a negócios socioambientais e apontou novas possibilidades de aceleração.
Além disso, a Tese de Aceleração propõe um direcionamento efetivo para a agenda de negócios socioambientais
da Amazônia, criando as condições para que vários programas de aceleração sejam concebidos, lançados e
implementados, em conjunto com organizações implementadoras e financiadoras.
Foi feita uma tipificação e um
mapeamento de iniciativas que
já existem para desenvolvimento
e fortalecimento dos negócios na
região. As propostas de programas
de aceleração foram pensadas
para abarcar, então, os diversos
tipos de negócios – e de ser
complementar ao que existe na
região, e não em sobreposição.

O workshop Roadmap de Soluções1 teve como intuito mapear, fomentar e desenvolver oportunidades
para atuação colaborativa na agenda de impacto socioambiental positivo na Amazônia, endereçando lacunas
existentes e objetivando a complementaridade - e não sobreposição - de ações no território. O evento, facilitado
pela consultoria Sense-Lab, contou com a participação de 24 organizações, que se dividiram em subgrupos de
trabalho para tratar de temas específicos. Nos grupos menores, foram elencados os principais desafios para o
desenvolvimento do ecossistema de impacto da Amazônia nos diferentes níveis da jornada empreendedora e,
em seguida, discutidas possíveis soluções.
A PPA considerou o encontro como uma conversa inicial, vislumbrando um grande potencial para ser
aprofundada. A partir desta ação, a Plataforma passou a gerar uma maior consistência na colaboração entre
as diferentes organizações, considerando seus projetos e programas, que buscam apoiar empreendedores que
lideram negócios de impacto positivo na região amazônica.

A Tese traz também uma
contextualização dos aspectos
ambientais, socioeconômicos e
territoriais da Amazônia.
A floresta Amazônica precisa de novas soluções econômicas para conter as pressões de desmatamento e
melhorar a qualidade de vida das mais de 25 milhões de pessoas na região, e o fomento ao empreendedorismo
e negócios de impacto socioambiental é uma alternativa.
Além da tese, no mesmo ano a PPA lançou a campanha Caminhos para a Amazônia1 (veja mais em
Comunicação), a qual desenvolveu conteúdos, lives, podcasts e outras ações, com o objetivo de fortalecer o
ecossistema amazônico de negócios de impacto. A campanha também contou com workshop Roadmap de
Soluções, instância mais interativa, envolvendo vários atores que trabalham com impacto socioambiental na
Amazônia.

Organizações participantes do Workshop Roadmap de Soluções

Eventos da campanha Caminhos para a Amazônia que ocorreram de forma online com atores do Brasil inteiro.
¹ Faça o download na tese na íntegra em: ppa.org.br.
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² Faça o download do relatório do workshop em: bit.ly/roadmapdesolucoes.
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PROGRAMAS PPA

os Projetos de Desenvolvimento Local possuem
as seguintes características:

Desenvolvimento Local e Fortalecimento de Negócios de Impacto
A estruturação da área de projetos PPA, iniciada em janeiro de 2020, teve sua consolidação em 2021
com a transferência da responsabilidade da Gestão de Projetos do CIAT para a Secretaria Executiva da PPA. A
partir deste marco, novos investimentos bilaterais advindos da Parceria para a Conservação da Biodiversidade
da Amazônia (PCAB) entre USAID e empresas passaram a ocorrer sob acompanhamento direto da equipe de
Gestão de Projetos da PPA. Durante o ano de 2021, as Políticas e os Manuais da PPA, bem como as ferramentas
elaboradas, puderam ser testados e avaliados.
A partir dos aprendizados adquiridos ao longo dos primeiros anos da Secretaria Executiva da PPA e do
crescimento do número de projetos geridos, a área de projetos da Plataforma estruturou seu portfólio de
Parcerias de Desenvolvimento em duas categorias: Desenvolvimento Local e Fortalecimento de Negócios de
Impacto, descritos a seguir:

PORTFOLIO DE PROJETOS PPA

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Estabelecem arranjos de parcerias institucionais
com expertises e conhecimento do território de forma
diferenciada e complementar, atuando com práticas sustentáveis e inovadoras para gerar soluções baseadas na
natureza, desenvolvimento e governança territorial. Na
composição dessas parcerias, encontram-se organizações
locais, regionais e nacionais.

Indicadores da PPA:
Respondem aos 03 escopos
a seguir, por ordem de
importância: bem estar
e melhoria da qualidade
de vida; Conservação da
biodiversidade, e Economia
de base sustentável.

Tipos de beneficiários diretos:
populações tradicionais, extrativistas, agricultores familiares,
povos indígenas.

Os focos das atividades dos projetos são:

Governança territorial:
Relacionada à qualificação
dos atores locais em gestão
territorial, planejamento
estratégico, monitoramento
indicadores de
sustentabilidade territorial.

Fortalecimentos de cadeias
produtivas da biodiversidade:
Atividades relacionadas à
qualificação na organização
da produção,processamento e/
ou transformação do produto,
agregação de valor, acesso a
mercado, etc.

Práticas de produção
sustentáveis: Implantação
de sistemas agroflorestais
para restauração de áreas
degradadas, manejo
florestal, cultivo orgânico,
práticas agroecológicas.

Práticas de conservação da
biodiversidade:
Manejo de animais silvestres
(quelônios), proteção de
nascente, educação
ambiental e sensibilização
ambiental.

FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS DE IMPACTO

Fomenta arranjos territoriais focados na promoção de iniciativas de desenvolvimento local, que
gerem soluções baseadas na natureza, de forma
eficaz e adaptativa, proporcionando benefícios
para o bem-estar humano e à biodiversidade.

Empreendimentos que endereçam problemas socioambientais por meio de sua
atividade principal e atuam de acordo com
a lógica de mercado, buscando impacto
positivo e retorno financeiro.

Fortalecimento de
empreendedorismo: Programa
de qualificação na gestão
organizacional, comercial de
lideranças à frente de iniciativas
econômicas, assessoria na gestão
comercial, assim como suporte
financeiro de pequeno porte
para negócios em estágio inicial
destinados para compra de
insumos, equipamentos de
beneficiamento da produção e
comercialização.

Os Projetos de Fortalecimento de Negócios de Impacto,
podem ser caracterizados da seguinte forma:

Atuam com o fortalecimento de empreendimentos
que endereçam problemas socioambientais por
meio de sua atividade principal e atuam através da
lógica de mercado, buscando apoiar a jornada do
empreendedor de impacto por meio de treinamentos,
mentorias, aporte financeiro e outras atividades, de
acordo com a estratégia para a expansão do negócio e
do impacto positivo gerado.

Tipos de beneficiários diretos: startups localizadas dentro e fora da amazônia com impacto direto na sociobiodiversidade amazônica, cooperativas
e associações geridas por populações
tradicionais: extrativistas, agricultores
familiares, povos indígenas.

Indicadores da PPA:
Respondem aos 03 escopos
a seguir, por ordem de
importância: Economia de
base sustentável, bem estar
e melhoria da qualidade
de vida e Conservação da
biodiversidade.

Os focos das atividades dos projetos são:

Fortalecimento do empreendedorismo:
Através da aceleração e/ou incubação
focadas nas necessidades de cada
empreendimento, de acordo com o tipo e a
maturidade do negócio. Entre os principais
resultados, estão a melhoria da eficiência
na gestão e governança, formalização legal
e administrativa, marketing e estratégias
de alcance de mercados.
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Fortalecimentos de cadeias
produtivas da biodiversidade:
Atividades relacionadas à
qualificação na organização da
produção, processamento e/ou
transformação do produto,
agregação de valor, mercado, etc
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Geração de renda:
Através do treinamento em
boas práticas de produção
sustentáveis, desenvolvimento
da rastreabilidade e
certificação e ampliação do
acesso a mercados.
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Vinculado ao desenvolvimento do portfólio de projetos, está a consolidação da já mencionada Tese de
Aceleração da PPA (veja mais em Destaques 2021) que, ao reforçar o papel da Plataforma na alavancagem
de oportunidades e promoção de programas de aceleração na região, também traz diretrizes estratégicas
para a condução dos projetos do portfólio, objetivando promover soluções inovadoras para a conservação da
biodiversidade na amazônia.

Carbono/Clima

Regeneração e restauração florestal

Cadeias de fornecimento sustentáveis

Bioeconomia

Abaixo, é possível verificar um quadro que situa as iniciativas correntes de Fortalecimento de Negócios de
Impacto do portfólio PPA nos eixos e nas linhas de ação propostos pelo estudo:

Negócios de impacto socioambiental empreendidos por populações locais e comunitários
Negócios de impacto socioambiental em estágios maduros
Negócios de impacto socioambiental ligados à restauração/
regeneração florestal

Negócios de impacto socioambiental em estágio iniciais

Relacionados ao desmatamento
Relacionados a setores/cadeias-chave da Amazônia
Relacionados a fatores socioeconômicos ou demográficos
Relacionados a área de atuação
dos membros da PPA
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INDICADORES1
PROJETOS E PROGRAMAS PPA
Parcerias de Desenvolvimento

Desenvolvimento Local

IBS

PTMJ II

NFNC

Barcarena
palavras chave:
editais
fomento
restauração
geração de renda

Fortalecimento de Negócios de Impacto

AGM

INGÁ

Empréstimo
Coletivo

Aceleradora
100+

AMAZ

Incubadora da
Floresta

Fundo Conexsus

8 TIs Rondônia

Médio Juruá (AM)

Juruti (PA)

Maués (AM)

AmazônIa Legal

AmazônIa Legal

AmazônIa Legal

Amazônia Legal

AmazônIa Legal

palavras chave:
povos indígenas
cadeias produtivas

palavras chave:
povos indígenas e
extrativistas

palavras chave:
agricultura familiar
observatório de
sustentabilidade
recuperação de
áreas protegidas

palavras chave:
povos indígenas
agricultura familiar
guaraná

palavras chave:
mentoria de startups
captação de
investimentos

palavras chave:
incubação
aceleração
sustentabilidade

palavras chave:
incubação
aceleração
negócios em estagio
maduro

palavras chave:
incubação
iniciativas econômicas
gênero
populações
tradicionais

palavras chave:
negócios comunitários
apoio emergencial
pandemia
covid-19

+ de 5.090.000 hectares

de abrangência de Terras Indígenas e
Unidades de Conservação apoiados
pela PPA.

114 negócios

foram capacitados pelos programas apoiados pela PPA (de 2018 a setembro de 2021)

+ de R$ 9.3 milhões

30.842 pessoas

obtiveram benefícios socioeconômicos
a partir das ações dos projetos

foram mobilizados a partir do investimento
da PPA

R$ 1.3 milhão

R$ 2.48 milhões

captados em rodadas de investimento

foram investidos nos programas de
negócio de impacto da PPA

47 cadeias produtivas

499 beneficiários

apoiadas (de 2018 a setembro de 2021) destaque para a cadeia do artesanato com
29 negócios locais, associações e grupos
indígenas apoiados e para a castanha do
brasil com 20 organizações fortalecidas

aplicaram práticas sustentáveis

1
Com exceção de “cadeias produtivas apoiadas” e “negócios capacitados”, os demais indicadores reportados consideram os resultados do ano
fiscal: setembro de 2020 a setembro de 2021.
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SÍNTESE E DESTAQUES DOS PROJETOS
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Nossa Floresta Nossa Casa - Mosaico Tupi

Programa Território Médio Juruá (PTMJ II)

Objetivo: Fortalecer as capacidades de gestão das comunidades indígenas para garantia de direitos e governança territorial, para o bem viver e a conservação da biodiversidade.
Área geográfica: 08 Terras Indígenas (TIs) do Mosaico Tupi
(RO/MT)
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Arbour Day, Ecoporé,
UNIR
Duração: Abril de 2021 a Março de 2024
Linhas de ação:
> Fortalecimento das Iniciativas de Econômicas Indígena;
> Fortalecimento da Governança Econômica Territorial;
> Facilitação do acesso a mercados.

Objetivo: Fortalecimento das cadeias de produtos do Médio
Juruá, a partir do fomento ao empreendedorismo local e do
uso e manejo sustentável dos recursos naturais, garantindo
a melhoria no gerenciamento dos negócios de base extrativista, da qualidade de vida da população e a conservação da
biodiversidade.
Área geográfica: Carauari (AM)
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Natura, SITAWI, AMARU, CODAEMJ, ASPROC
Duração: julho de 2021 a Agosto de 2024 (*)
(*) O projeto iniciou-se em julho de 2021 e é uma parceria
de desenvolvimento da NATURA, SITAWI e PPA.
Linhas de ação:
> Manejo de quelônios;
> Manejo de pirarucu;
> Beneficiamento de óleos vegetais;
> Empreendedorismo feminino.

Destaques
> Pela ações do projeto, cerca de 134.219 hectares obtiveram
gestão melhorada com práticas de manejo dos produtos florestais não-madeireiros e de conservação da biodiversidade;
> Houve a implementação de sistemas agroflorestais em 155
hectares de áreas dentro de TIs, para ações de restauração de
áreas degradadas;
> Realizadas articulações de parcerias comerciais com as
Iniciativas Econômicas Indígenas (IEI) do território Mosaico
Tupi, as quais culminaram na efetivação de 14 contratos de
vendas da produção e valorização dos produtos do cacau, da
castanha, do açaí e do artesanato;
> A realização do Programa de Formação em Governança
Econômica Territorial Indígena (PFGETI), parceria da Forest
Trends com a Universidade de Rondônia (UNIR), certificou
37 lideranças indígenas (38% homens e 62% mulheres);
> A realização de capacitações em diversas linhas de conhecimento (governança territorial, práticas de manejo, cultivo,
agregação de valor, gestão comercial e acesso a mercados)
tiveram a participação 452 indígenas treinados;

Destaques
> A soltura de 270 mil filhotes de quelônios em 18 praias
de desova (tabuleiros) ao longo do rio Juruá, contribuindo
para a conservação das espécies e do ecossistema na região
do Médio Juruá;
> A produção e comercialização de 1.42 toneladas de
manteiga de murumuru gerando um faturamento de R$
56.965,32 para a AMARU (Associação dos Moradores Agroextrativistas do Médio Juruá);
> O suporte dado à Casa Familiar Rural para a comunidade
Campina, a partir da doação de cartão alimentação para 30
alunos por um ano, resultado da articulação entre PPA e
Gerando Falcões.

> A partir do suporte com a doação de equipamento e insumos, houve a melhoria da qualidade da amêndoa de cacau
com instalação de secador e prática de
beneficiamento eficiente.
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Indicadores de Sustentabilidade e
Gestão da Amazônia (Ingá)
Objetivo: Garantir a conservação dos recursos da biodiversidade a partir da gestão territorial e do empreendedorismo
socioambiental, fortalecendo o Desenvolvimento Local no
município de Juruti, norte paraense.
Área geográfica: Juruti (PA)
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Alcoa, Fundação Alcoa,
IJUS, IEB, IVR
Duração: Setembro de 2021 a Março de 2023
Linhas de ação:
> Conservação dos recursos da biodiversidade;
> Fomento do empreendedorismo local;
> Gestão territorial.

Conexões Sustentáveis
Objetivo: Investir em projetos que contribuam para o
desenvolvimento sustentável do município de Barcarena
Área geográfica: Barcarena (PA)
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Aliança Bioversity/
CIAT, Hydro, FSH e IBS
Duração: Dezembro de 2021 a Novembro de 2024
Linhas de ação:
> Infraestrutura inclusiva, fomento e inovação;
> Biodiversidade;
> Saneamento;
> Gestão de resíduo sólido;
> Trabalho e geração de renda.

Destaques
Destaques

> Início da Parceria de Desenvolvimento no portfólio da PPA.

> Nas ações de capacitação, obteve-se um total de 183 pessoas
treinadas (47% mulheres e 53% homens) em diversas áreas
de conhecimento: agentes ambientais, sistemas agroflorestais,
gestão de empreendedorismo comunitário, boa prática de
criação de pequenos animais;
> Realização de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) socioambiental de duas comunidades (Curumucuri e Prudente
Monte Sinai), somando um total de mais de 450 famílias
envolvidas nas entrevistas realizadas;
> A incorporação de atividades específicas para mulheres no
projeto, através da realização da oficina de Gênero durante a
realização do DRP.
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PROJETOS DE FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS DE IMPACTO
Aliança Guaraná Maués (AGM)
Objetivo: Atuar na conservação da biodiversidade, dinamizando o
desenvolvimento sustentável do território de Maués, implementando modelos produtivos sustentáveis da agricultura familiar, a partir
de ações práticas de gestão inclusiva e participativa, de valorização
da cultura local.
Área geográfica: Maués/AM
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Ambev, Idesam
Duração: Janeiro de 2020 a Julho de 2021
Linhas de ação:
> Fortalecimento da governança AGM;
> Fomentar o fundo AGM;
> Fortalecimento das cadeias do guaraná, artesanato e turismo;
> Práticas de conservação da biodiversidade: quelônios, sistemas
agroflorestais (SAFs), produção orgânica;
> Valoração sociocultural.

Destaques
> Implantação do sistema ManejeBem como estratégia de rastreamento do guaraná;

Programa de Aceleração da PPA/AMAZ
Objetivos: O Projeto Ponte, finalizado em setembro de 2021, teve como
objetivo apoiar a transição do Programa de Aceleração da PPA para AMAZ e
dar continuidade ao acompanhamento dos negócios investidos pelo Programa
de Aceleração. A transição contou com ações de comunicação, como criação
do branding e manual de marca, evento de lançamento da AMAZ e divulgação do relatório final de atividades. Com o objetivo de responder aos desafios
enfrentados pelos negócios durante a pandemia do COVID-19, o projeto contou
com ações voltadas a recuperação dos negócios que tiveram seu fluxo de caixa
desestabilizado, ações de adaptação para a realidade virtual e atividades de ampliação do acesso a mercados, como a central de vendas e o programa Amazônia
em Casa, Floresta em Pé.
Área geográfica: Amazonas, Mato Grosso e Pará
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, CIAT, Idesam
Duração: Abril de 2021 a Setembro de 2021
Linhas de ação:
> Fortalecimento operacional e financeiro de startups de impacto na Amazônia;
> Fortalecimento de cadeias produtivas;
> Extensão da Aceleração 2020 e impulsionamento do portfólio;
> Gestão, monitoramento e reporte dos investimentos nos portfólio atual;
> Gestão do programa, relacionamento institucional e comunicação estratégica.

> Atualização do Banco de Dados da Safra 2020-2021;
> Consolidação do Fundo AGM, a partir da execução do fundo
de apoio às parcerias existentes, da elaboração do Manual Operativo do Fundo AGM e do lançamento do 1º Edital do Fundo
AGM;
> Elaboração do plano de viabilidade econômica para o turismo
no município de Maués junto com a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo do município;
> Elaboração do catálogo das peças produzidas pelas artesãs e
artesãos da região, o “Catálogo Limão 2021”;
> 3508 filhotes de quelônios foram devolvidos para a natureza,
em ações que contaram com a participação de 178 homens e
144 mulheres das comunidades.

Destaques
> Lançamento, no dia 19 de abril, da AMAZ Aceleradora de Impacto, uma spin
off do Programa de Aceleração e Investimento de Impacto da PPA. Após acelerar 30 startups, explorar a riqueza e a diversidade do ecossistema de impacto
amazônico e ser reconhecido como o melhor programa de aceleração do norte
do país, evoluímos naturalmente para uma aceleradora de impacto;
> Avanços da Central de Vendas e do movimento Amazônia em Casa, Floresta
em Pé, que objetivou a promoção de ações de marketing e comercialização,
gerando um valor total de vendas no valor de R$ 117.223,08. Foram abertos 44
novos clientes B2B com ticket médio de R$1.160, dentro dos seguintes nichos
de mercado: Varejo Bairro (58%), E-commerce (16%), Food Service (10%), Loja
(5%), Outros (11%). Pela Central de Vendas, destaca-se a parceria com Bemol
Mercado,para comercialização dos produtos apoiados pelo programa em Manaus, por meio de um projeto piloto com a nova marca da empresa, focado em
mercado e bens de consumo rápidos.
> Publicação do Relatório 2020 do Programa de Aceleração e Investimento de
Impacto da PPA que traz um retrato da jornada de aceleração em 2020. Fez parte dessa jornada a busca por novos mercados e estratégias de logística e comercialização de produtos, por meio de arranjos e parcerias inovadoras. Dentre elas,
o movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé, desenvolvido em parceria com
a Climate Ventures, Mercado Livre e dezenas de outras organizações. O relatório
trouxe destaques do programa na mídia e narrativa de transição para a AMAZ
Aceleradora de Impacto, além de um diagnóstico dos 12 negócios investidos
entre 2019 e 2020.
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100% Amazônia (PA) Luisa Abram (AC/SP)
2 mil t de açaí

500 kgs/mês de chocolate

127 famílias cooperadas 600 cooperados
18 mil hectares

Tobasa (TO)

N/A

COMARU (AP)

2 t de coco por ha/ano

35 t de óleo de castanha

1000 extrativistas

92 cooperados

Raio 300 Km

Empréstimo Coletivo
Objetivo: Apoiar o crescimento de Negócios de Impacto da Amazônia que contribuem com a conservação
da região através do financiamento por rodadas de
captação de recursos no modelo peer-to-peer lending
Área Geográfica: Amazônia Legal
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Instituto
Humanize, SITAWI
Duração: Agosto de 2019 a Julho de 2022
Linhas de ação:
> Fortalecimento operacional e financeiro de startups
de impacto na Amazônia;
> Fortalecimento de cadeias produtivas;
> Fomento ao Empreendedorismo.

806 mil hectares

Aceleradora 100+
Objetivo: Aumentar o número de soluções de
startups que gerem impacto socioambiental positivo, incluindo a biodiversidade da Amazônia, que
estejam crescendo de maneira sustentável
Área geográfica: Brasil, com destaque para a Amazônia Legal
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, Quintessa,
Ambev
Duração: Abril de 2021 a Abril de 2023
Linhas de ação:
> Fortalecimento operacional e financeiro de startups de impacto na Amazônia;
> Melhorar a renda e os meios de subsistência para
populações excluídas da Amazônia;
> Fortalecimento de cadeias produtivas;
> Fortalecimento de iniciativas econômicas;
> Fomento ao Empreendedorismo.

Destaques
> Em janeiro de 2021 a segunda onda da pandemia
chegou na região norte, afetando profundamente os
negócios da região. Dos 5 negócios apoiados, 4 tiveram
o pagamento das parcelas do empréstimo congeladas por
um período de 12 meses. Os negócios continuaram com
acompanhamento técnico;
> Em maio do mesmo ano, houve a transição de plataforma para a MOVA. Nesta nova plataforma, os empreendedores conseguem gerenciar seus pagamentos, escolhendo pagar antecipadamente. Os investidores passaram
a ter ainda mais transparência de seus investimentos, e
a transferência da remuneração dos investidores passou
a ser mais rápida e prática, pois a MOVA usa o sistema
Wallet. A rodada, lançada em julho, já estava disponível
na nova plataforma, a qual trouxe melhorias significativas, tanto para o investidor quanto para o empreendedor;
> Em julho, por fim foi lançada a segunda Rodada de
Empréstimo Coletivo no âmbito do PPA. O lançamento
ocorreu no dia 13 de julho com 4 organizações (COMARU, 100% Amazônia, Tobasa e Luisa Abram). No total foi
captado R$2,48 milhões a uma taxa de 7% ao ano (a.a.),
com 3 meses de carência.
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Destaques
> O lançamento do projeto (chamada, com abertura de inscrições) teve um grande destaque na mídia, com uma boa repercussão nos seus primeiros
dias. A exemplo, é possível indicar a matéria sobre
o projeto na Folha de São Paulo;
> Ao longo dos meses de julho e agosto, foram
realizadas as etapas de atração e seleção das startups participantes. 39 negócios apresentaram seu
pitch para serem selecionados ao programa. Cabe
destaque para a qualidade da curadoria e preparação das startups. O plano inicial era selecionar
15 startups, mas com a identificação de sinergias
dentre os candidatos, foram aprovadas 20 para
iniciarem a jornada de preparação de seus pilotos;
> Também cabe destaque para os resultados obtidos com os workshops de preparação dos pilotos
e Intensive Learning (encontros focados em
trocas com especialistas de mercado sobre práticas
de gestão). A participação dos negócios tem sido
excelente e identificamos que os encontros embasam entregas ainda melhores por parte
dos empreendedores.

Via Floresta (PA)

Um Grau e Meio (SP)
Sociedade Anônima (S.A)

(LTDA)

Nivel de Maturidade Escala

Nivel de Maturidade Pré-escala

B2B

B2B B2C

Inteligência de combate ao incêndio
florestal para reduzir e mensurar as
emissões de carbono - SaaS (Software as a Service)

HUB de inteligência em Educação
Empreendedora Investimento de Impacto e Desenvolvimento Territorial.
Market Place de produtos da Amazônia

Vivalá (SP)

ForestWatch (SP)

(LTDA)

(EIRELI)

Nivel de Maturidade Escala

Nivel de Maturidade Pré-escala

B2C

B2B, B2B2C, B2C, B2G

Turismo Sustentável.
(Prestação de serviço).

Inteligência para fortalecimento de
cadeias produtivas.
SaaS (Software as a Service).

Residuall (MG)

Água Camelo (RJ)

(LTDA)

(LTDA)

Nivel de Maturidade Pré-escala

Organização do negócio

B2B

Doações

Implementação e Gerenciamento de
Sistemas de Logística Reversa para
Resíduos Gerados Pós-Consumo
SaaS (Software as a Service)

Tecnologia para filtragem e armazenamento de água
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PERSPECTIVAS E PRÓXIMOS PASSOS
Após um ano da implementação das políticas e das ferramentas de gestão dos projetos, a PPA realizou
uma consulta de feedback para trazer insumos aos processos internos com o objetivo de tornar o Escritório de
Gestão de Projetos [EGP] da PPA mais eficiente. Os resultados obtidos de acordo com os parâmetros tratados
são expressados no gráfico abaixo:

NESsT Amazônia - Incubadora da Floresta
Objetivo: Apoiar iniciativas econômicas tradicionais da
floresta visando aumentar a equidade de gênero nestas
organizações e promover renda digna para as populações
envolvidas com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Área Geográfica: Todos os estados da Amazônia Legal,
incluindo Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS),
Reservas Extrativistas (Resex) e Terras Indígenas (TIs)
Parceiros estratégicos: USAID, PPA, NESsT, Clua, WWF,
Ikea Foundation, Erol Foundation e Cisco Foundation
Duração: Outubro de 2021 a Dezembro de 2024
Linhas de ação:
> Fortalecimento operacional e financeiro de negócios socioambientais da floresta
> Melhorar a renda e os meios de subsistência para populações excluídas da Amazônia
> Melhorar a visibilidade e a participação das mulheres nos
negócios da floresta
> Melhorar a preservação da floresta

Qualidade materiais

Atuação na etapa de
encerramento do projeto

Tempo Resposta

Atuação na etapa de
monitoramento de projeto

Atuação na etapa
de elaboração

Atuação na oficina
de setup

Destaques
> Parceria iniciada em outubro de 2021 com a aprovação
da proposta completa do projeto.

Os parceiros trouxeram como destaques a capacidade analítica dos projetos, o engajamento,
comprometimento e responsabilidade da equipe, a atuação com flexibilidade e compreensão da realidade,
a intermediação entre parceiros e a boa organização do trabalho. E como recomendações foram trazidas
as necessidades de ajustes nas planilhas dos relatórios trimestrais e na planilha do plano de trabalho, a
flexibilidade na prestação de contas e nos prazos de relatórios.
A implementação do sistema de gestão para o gerenciamento dos projetos do portfólio da PPA foi
iniciada em 2021 e será concluída em 2022 com a migração de todos os projetos do portfólio para o sistema.
Esse sistema de gestão automatizado, acessível e visual, busca fortalecer as interdependências entre áreas
para o atingimento dos objetivos dos projetos integrados ao ambiente tático e estratégico da organização,
aumentando a confiabilidade e transparência das informações compartilhadas e possibilitando a tomada de
decisão com base na análise dos dados de projetos.
Outro ponto de destaque em 2021 foi a integração das áreas de Comunicação e Engajamento à área de
Projetos, por meio das oficinas de set up do projeto com os parceiros implementadores, bem como as reuniões
mensais com cada um dos projetos do portfólio e os alinhamentos internos, para desenvolvimento de uma
estratégia conjunta que proporcionem um aprendizado e evolução contínuos à Plataforma.
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PPA SOLIDARIEDADE
Após mais de um ano de trabalho para enfrentar a pandemia de COVID-19, parceiros que se uniram à PPA
Solidariedade concluíram em 2021 as atividades da primeira fase da iniciativa.
A iniciativa “PPA Solidariedade: Resposta à Covid-19 na Amazônia” foi criada pela USAID/Brasil, em
parceria com a Palladium New Partnerships Initiative for Better Health (NPI Expand), Plataforma Parceiros
pela Amazônia (PPA) e SITAWI Finanças do Bem. O programa engajou o setor privado em ações estratégicas
para alavancar soluções inovadoras e escaláveis visando fortalecer a resposta ao combate à pandemia do
coronavírus na região amazônica.

Como meio de potencializar o alcance e publicizar os resultados da iniciativa, foram realizados dois eventos
virtuais. O Encontro de Implementadores recebeu colaboradores da Agenda Pública, Instituto Beraca, Instituto
Juruti Sustentável (IJUS), Fundação Vale e Rede Asta e objetivou apresentar histórias de sucesso e resultados
parciais do programa, além de promover trocas de experiências entre implementadores e participantes da rede.
Já o Evento de Encerramento da 1ª Fase teve cerca de 130 visualizações e tratou do engajamento do
setor privado no combate à Covid-19 na Amazônia e contou com a participação dos parceiros Hydro, Grupo
+Unidos, Ecam, Instituto Alcoa e Beraca, além de uma apresentação sobre os principais resultados alcançados
pela iniciativa. Em seguida, foi lançada a 2ª Fase do programa, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação
contra a Covid-19 e fortalecer o sistema de saúde da região. Assista aos eventos em:

Na primeira fase, o programa trabalhou com parceiros da sociedade civil e do setor privado em quatro
linhas de ação. São elas:

1.

2.

Mobilizar campanhas de comunicação
sobre os riscos e o engajamento das
comunidades em medidas de mitigação
e proteção para enfrentar a Covid-19 e
capacitar as comunidades vulneráveis
e/ou isoladas para proteger-se contra a
exposição e transmissão do vírus

Apoiar empreendedores, pequenos
negócios de impacto social e startups,
grupos de produtores e cooperativas com
pequenos aportes financeiros, serviços de
assessoria empresarial e acesso a
empréstimos a juros baixos ou microcrédito

3.

4.

Apoiar o sistema de saúde local
(hospitais, postos de saúde e unidades/
serviços de saúde comunitários) para
responder e controlar a Covid-19 por
meio de serviços de saúde e vigilância

Promover medidas de prevenção e
controle de infecções em instalações
de saúde e nas comunidades

Assista na íntegra > Encontro de Implementadores
PPA Solidariedade: Resposta à Covid-19 na Amazônia

Assista na íntegra > Evento de Encerramento PPA Solidariedade: Resposta à Covid-19 na Amazônia

PPA SOLIDARIEDADE EM NÚMEROS

R$10,6 milhões
investidos pela iniciativa

R$18,2 milhões

em co-investimentos para ajudar populações
vulneráveis na região da Amazônia Legal

59 mil famílias

receberam doações de cestas básicas e kits de higiene

No total, mais de 1,2 milhão de máscaras de proteção
pessoal e 20 mil cestas básicas e kits de higiene foram
distribuídos pelo projeto, sendo que mais de 1,5 milhão de
pessoas receberam informações de prevenção.
Além disso, 38 serviços de saúde pública foram
beneficiados com doações. Entre esses casos estão os sistemas
de saúde de três municípios da Calha Norte Paraense - Faro,
Terra Santa e Oriximiná - e serviços em municípios do interior
do Amazonas - Tabatinga, Tefé, Manacapuru e Humaitá. Nestes
locais foram, respectivamente, entregues concentradores de
oxigênio, equipamentos médicos-hospitalares e de proteção
individual para profissionais de saúde e doados leitos de
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI).
Ao todo, a PPA Solidariedade mobilizou cerca de R$
18,2 milhões em co-investimentos nos projetos por parceiros
estratégicos, catalisando ações do setor privado na região.
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360 profissionais
de saúde capacitados

308 mil máscaras

feitas por costureiras locais doadas

720 empreendedores e 24 empreendimentos locais
apoiados com serviços de assessoria financeira e de gestão

+ R$ 1,5 milhão
emprestado para negócios

+ de 1,5 milhão de pessoas

recebendo informações mensagens educativas e de prevenção

PLATAFORMA PARCEIROS PELA AMAZÔNIA
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Mapa de atuação do PPA Solidariedade na Amazônia brasileira.

Legenda
PPA Solidariedade
Unidade de Conservação
Terras Indígenas
Amazônia Legal

Fonte: Elaborado por Beatriz Sanches – Aliança Bioversity e CIAT (2021)

Saiba mais sobre os projetos e implementadores da iniciativa em: ppa.org.br/ppa-solidariedade
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4
CAPÍTULO QUATRO

ENGAJAMENTO
42
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EVENTOS
Em 2021, a área de Engajamento foi responsável por conduzir atividades-chave ligadas aos
relacionamentos com a rede da PPA. Entre as iniciativas estiveram a coordenação dos Grupos Temáticos, o
apoio ao desenvolvimento de eventos institucionais e de suas moderações, o suporte para encontros bilaterais
com atuais membros e com organizações interessadas em se associar, além de esforços relacionados a avanços
no modelo de governança da Plataforma.

Um destaque especial deste ano foi o lançamento de duas categorias de eventos - PPA Talks e Diálogos em
Rede - que priorizam apresentações, depoimentos e trocas entre convidados. Nas ocasiões, houve interações
tanto entre pessoas e iniciativas presentes no portfólio de projetos com a PPA, como com referências do
ecossistema de impacto Amazônico mapeadas junto de parceiros da Plataforma.

20 eventos promovidos
20 encontros promovidos pelos Grupos Temáticos
+ de 20 eventos institucionais abertos à rede da PPA
+ de 10 representações da PPA em eventos

PPA Talks

Diálogos em Rede

Eventos com foco no público interno, que preconizam
o engajamento de parceiros chave da rede PPA, para
compartilhar cases e boas práticas identificadas na
Plataforma e nas iniciativas de seu portfólio

Eventos com foco no público externo, com o objetivo
de ouvir mais sobre as organizações que endereçam
soluções sustentáveis para o desenvolvimento da Amazônia, com temas comuns à PPA, voltados às principais
questões socioambientais da região

PPA Talks 30/04 - Fundo Conexsus e
PPA Solidariedade

PPA Talks 27/10 - GT Empreendedorismo

externos de parceiros

PPA Talks 30/04 - Fundo Conexsus e PPA Solidariedade
Assista na íntegra > PPA Talks | Conexsus apresenta:
Fundo Socioambiental e Plano de Resposta à Covid-19

Diálogos em Rede 15/07 - GT Bioeconomia
com Concertação & SEDECTI/AM
Assista na íntegra > Diálogos em Rede | GT Bioeconomia: painel de debates de mecanismos e arranjos da
Bioeconomia na Amazônia
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Assista na íntegra > PPA Talks | GT Empreendedorismo dialoga: 4 iniciativas de fomento ao
ecossistema de impacto da Amazônia

Diálogos em Rede 15/09 - GT Mercados
com Rede de Cantinas da Terra do Meio &
Tecê-AGIR
Assista na íntegra > Diálogos em Rede | GT Mercados:
Diversidade, Inclusão e Acesso a Mercados
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GRUPOS TEMÁTICOS
O ano de 2021 foi marcado por uma transição no modelo de atuação com os GTs na PPA. A coordenação
desses grupos, agora realizada pela Secretaria Executiva, focou na promoção de encontros que possibilitam
conexões e partilhas de cunho coletivo. O objetivo foi de fortalecer a condição para network qualificado a partir
da Plataforma, com convites, consultas e devolutivas que aprofundassem algumas discussões e identificassem
linhas de conectividade com outros grupos no ecossistema.

CONTRIBUIÇÕES E PARTICIPAÇÕES
Alguns destaques da área foram as aproximações com os GTs Bioeconomia e Sociobioeconomia da
Floresta, da Concertação pela Amazônia e do Fórum Amazônia Sustentável, respectivamente. Com encontros
regulares e muitas trocas entre parceiros novos e conhecidos, distintas possibilidades para mais atuações
conjuntas e colaborativas emergiram, com foco no engajamento de atores para o desenvolvimento sustentável
da Amazônia.
Além disso, a PPA foi convidada para contribuir em alguns eventos promovidos por instituições reconhecidas
pela atuação em rede:

Festival ODS

F2iBAM

Webinar

Empreendedorismo feminino e sua relevância na Amazônia Legal, realizado
pela Agenda Pública em 26/05

Fórum de Inovação em Investimento na
Bioeconomia Amazônica, promovido pela
iniciativa Uma Concertação pela Amazônia e pelo Consórcio Interestadual da
Amazônia Legal em 24/06

“Financiamento para Ação Climática
Local na Amazônia”, realizado por ICLEI
América do Sul e Instituto Clima e Sociedade (iCS) em 01/07
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5
CAPÍTULO CINCO

COMUNICAÇÃO
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CAMPANHAS DE MÍDIA
Mosaico Diverso

O ano de 2021 foi muito importante para a consolidação das ações e do departamento de comunicação
da PPA. Além das ações correntes (redes sociais e newsletter) e emissão de Relatórios Periódicos, a
Plataforma desenvolveu duas campanhas institucionais. Abaixo, confira a seguir indicadores de alguns
dos resultados alcançados:

Entre abril e junho de 2021, a PPA realizou a
sua primeira campanha institucional, denominada
“Mosaico Diverso”, em seus canais digitais. A
campanha debateu o papel e a importância do setor
privado na conservação da sociobiodiversidade
amazônica. Além de dar visibilidade às boas
práticas e disseminar dados relevantes sobre as
cadeias de valor amazônicas, a Mosaico Diverso
promoveu diálogos e trocas de experiências entre
líderes empresariais e atores locais.

+ de 85%
de crescimento dos seguidores nas redes sociais (média)

+ de 100.000 visualizações
de crescimento dos seguidores nas redes sociais (média)

Para mais informações, acesse: ppa.org.br/
mosaicodiverso
Confira também o relatório completo da
campanha aqui.

+ de 24.000 acessos
ao website PPA

Caminhos para a Amazônia
Entre outubro e dezembro de 2021,
destaca-se o lançamento da campanha Caminhos
para a Amazônia, em que foram realizados uma
série de eventos com o objetivo de fortalecer o
ecossistema amazônico de negócios de impacto,
reforçando o papel da PPA como plataforma
para alavancagem de oportunidades e promoção
de programas de aceleração na região. Além da
divulgação da Tese de Aceleração, a campanha
promoveu duas lives, quatro podcasts, duas
entrevistas, além do Workshop anteriormente
mencionado. Ao todo, foram 15 parceiros
de divulgação e 22 convidados de diferentes
setores, entre investidores, dinamizadores e
empreendedores atuantes na Amazônia.
Para mais informações, acesse: ppa.org.br/
caminhosamazonia
Confira também o relatório completo da
campanha aqui.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
52
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LIÇÕES APRENDIDAS EM 2021
E PERSPECTIVAS PARA 2022

CONSELHO DELIBERATIVO

Mensagem do Secretário Executivo
O ato de empreender, sem exceções, considera como um diferencial positivo as diversas experiências e
aprendizados da trilha de desenvolvimento do negócio. A resiliência é uma das virtudes mais importantes
para seguir acreditando no modelo, aprimorar a ideia, torná-la factível e madura. Quando se empreende
com impacto, as lições aprendidas e a capacidade de persistir são ainda mais determinantes. Interpretar os
desafios socioambientais com a devida sutileza em conjunto com a necessidade de se propor soluções viáveis,
requer um amplo conhecimento do contexto, além de uma proposta de intervenção coerente e inovadora.
Buscando o seu desenvolvimento, ao longo do ano de 2021, a PPA consolidou um robusto portfólio de
programas e projetos que visam apoiar o empreendedor de impacto da Amazônia a superar desafios, no
sentido de consolidar um bom número de empreendimentos sustentáveis na floresta.
Acreditamos que, ao se aliar o conhecimento de campo à capacitação técnica, é possível enxergar além
do óbvio. Por este motivo, concebemos parcerias importantes com organizações de reconhecida excelência,
capazes de compartilhar importantes ferramentas com empreendedores Amazônidas. Hoje, considerando
todo o portfólio da PPA, já foi possível apoiar (com recursos, treinamentos e mentorias) 112 negócios da
Amazônia. De cooperativas a startups de tecnologia, do pequeno ao grande porte e – sempre – entendendo as
diferentes nuances das redes de produção da floresta, estabelecemos relações de valor com empreendimentos
na maioria dos estados da Amazônia brasileira. Como plataforma, a PPA procura assumir um papel de
fomentador de ecossistema, criando pontes e catalisando oportunidades para a atração de capital e o seu
direcionamento estratégico.
Para trazer consistência e fundamento à missão de apoiar o ecossistema de impacto da Amazônia, a
PPA lançou em 2021 a sua Tese de Aceleração. O documento, que traz uma profunda análise de contexto
baseada em uma ampla escuta da comunidade, aponta possibilidades e recomendações para ações que
possam fortalecer os negócios de impacto socioambiental. Esse é o primeiro passo para que seja possível
estabelecer parcerias ainda mais estratégicas e conectadas com as necessidades do território.
Olhar para o ecossistema não significa deixar de enxergar a heterogeneidade da Amazônia. Sob essa
premissa, a PPA também celebrou a criação de projetos focados em desenvolvimento local, beneficiando
regiões como do Médio Juruá (AM), de Juruti e de Barcarena (PA) e o Mosaico de Terras Indígenas (RO).
Trazendo as diversas experiências colhidas no portfólio de programas, projetos e empreendimentos
apoiados pela PPA, estamos trabalhando para oferecer possibilidades cada vez mais assertivas para nossos
stakeholders. A PPA se apoia na competência e conhecimento de seus parceiros para também evoluir. A
partir dos aprendizados, estamos trabalhando para construir uma estrutura sólida, capaz de propiciar mais
oportunidades para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Agradecemos a todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada colaborativa em 2021.
Para o ano que se segue, a PPA quer estimular ainda mais o desenvolvimento do ecossistema de
impacto da Amazônia. Trabalharemos ainda mais para conectar as diversas oportunidades existentes no
território no sentido de propor trilhas de progresso para os diferentes negócios de impacto da região. Nos
esforçaremos para fortalecer a teia de atores, no sentido de trazer mais consistência para os programas de
apoio a empreendedores. Para tal, contamos com o apoio de toda a rede da PPA para juntos fazermos muito
mais em 2022.

Augusto Corrêa
Secretário Executivo PPA
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ww.ppa.org.br

contato@ppa.org.br
/parceirospelaamazonia
@parceirosamazonia
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