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APRESENTAÇÃO

É 
com grande satisfação que apresen-

tamos o primeiro boletim de impacto 

do Programa de Aceleração da Plata-

forma Parceiros pela Amazônia (PPA), 

uma iniciativa que, embora jovem, já conta com 

reconhecimento importante de empresas, or-

ganizações da sociedade civil, poder público e 

ecossistema de negócios de impacto. 

Esse boletim marca o primeiro ano de atividade 

do Programa trazendo os resultados mais signi-

ficativos. Destacam-se aqui as parcerias entre os 

negócios acelerados, o investimento, por meio 

de rodadas de negócio, de 1,1 milhão em quatro 

startups e o Prêmio Empreendedor PPA, que dis-

tribuiu R$ 60 mil entre outras quatro. 

Cerca de 873 mil hectares de floresta Amazônica 

foram conservados, dos quais 128 mil atualmen-

te estão sob manejo/produção sustentável, e 110 

comunidades foram impactadas positivamente 

pelos negócios participantes do Programa, com 

1667 famílias  atuando como fornecedores sus-

tentáveis de matéria-prima.

Outro ponto a se destacar é a inovação no  

financiamento, ao trazer, com o chamado  

blended finance, opções customizadas e adap-

tadas aos diversos tipos de negócios de impac-

to, unindo diversidade de fontes (capital priva-

do e filantrópico) e de mecanismos financeiros 

em acordo com os diferentes estágios e neces-

sidades dos empreendimentos.

O momento de celebração dos resultados é 

também o de mirar os próximos horizontes do 

Programa. Uma nova turma de 15 startups - se-

lecionadas pela Chamada de Negócios 2019 

dentre 201 inscritas – começa sua jornada em 

2020. Em permanente processo de cocriação, o 

Programa se desenvolve em diálogo constante 

com os empreendedores, buscando incorporar 

suas demandas e pontuações. É desse modo 

que ele se tornará, cada vez mais, talhado sob 

medida para as startups amazônicas, fomen-

tando ainda a criação de uma rede de empre-

endedores da floresta que se reconhece e se 

fortalece.

Importante mencionar que já em 2019 o Programa 

de Aceleração da PPA foi escolhido pela Associa-

ção Nacional de Entidades Promotoras de Empre-

endimentos Inovadores (Anprotec) como um dos 

cinco melhores do Brasil, o que demonstra que 

essa jornada é reconhecidamente acertada. 

Esse Boletim de Impacto – que evoluirá em bre-

ve para um relatório – é para o Programa uma 

ferramenta de transparência, responsabilidade 

e medição do progresso e evolução de sua traje-

tória. É uma forma não só de mostrar os resulta-

dos, mas também de proporcionar que parceiros 

e atores da iniciativa privada, do ecossistema de 

negócios de impacto, de organizações da socie-

dade civil, governos e todas as pessoas interes-

sadas em fomentar um desenvolvimento mais 

sustentável para a Amazônia percebam que 

esse caminho já é realidade e possam, cada vez 

mais, estar em nossa companhia nessa direção.

Coordenação do Programa de 

Aceleração da PPA
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INDICADORES

E
ste boletim, assim como futuros relatórios 

anuais, é baseado em um conjunto de in-

dicadores utilizados para acompanhar a 

evolução do Programa de Aceleração da 

PPA. Esses indicadores foram desenvolvidos através 

de uma colaboração com a Move Social e o Sen-

se-Lab, duas consultorias socioambientais e par-

ceiras responsáveis por moderar a construção da 

estratégia de mensuração e avaliação de impacto 

do Programa, assim como apoiar os empreende-

dores na construção de seus modelos de negócio  

e teoria de mudança.

O conjunto de indicadores atualmente é 

composto por 36 itens sob quatro eixos: 

impacto socioambiental, evolução do ne-

gócio, gestão e governança e capacidade 

financeira. Os dados são majoritariamen-

te autodeclaratórios, com algumas exce-

ções coletados por meio de entrevistas. 

Esses indicadores serão periodicamente 

revisados, continuamente expandidos e 

disseminados entre os participantes. A 

lista completa se encontra ao final desta 

publicação.
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FORTALECENDO O ECOSSISTEMA DE 
NEGÓCIOS DE IMPACTO NA AMAZÔNIA

O 
Programa de Acele-

ração da PPA se des-

taca por estar 100% 

dedicado ao em-

preendedor que atua na floresta 

Amazônica, às suas demandas e 

realidades regionais. Além do pro-

cesso de incubação e aceleração 

dos negócios, o programa ofere-

ce oportunidades de cooperação, 

networking e a criação de uma 

comunidade de negócios susten-

táveis interconectados.

http://aceleracao.ppa.org.br/
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“Juntar esses 15 empreendedores da 

Amazônia foi uma ideia genial, pois a troca 

que temos com eles faz todo o sentido. Todo 

esse processo está contribuindo demais 

para a nossa empresa. Ao respirar esse ar 

de Amazônia constantemente, a gente 

não desfoca. Apesar de sermos negócios 

bem diferentes entre si, os problemas que 

enfrentamos muitas vezes são os mesmos, e 

as demandas muito parecidas.”

Glinnis da Rocha 

Tipiti

PERFIL DOS NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS 2019

81 INSCRITOS 
15 SELECIONADOS

SEM FATURAMENTO ...........................6 

ATÉ R$50MIL  ............................................. 4 

ATÉ R$100MIL  ............................................1

ATÉ R$500MIL ...........................................2

ATÉ R$1MILHÃO ........................................1 

R$2MILHÕES OU MAIS ......................1 

MANAUS / AM

BELÉM / PA

BREVES / PA

BOA VISTA DO RAMOS / AM

CASTANHAL / PA

SANTA BÁRBARA / PA

SANTARÉM / PA

 PRESIDENTE FIGUEIREDO / AM

VALIDAÇÃO  
DA IDEIA

ORGANIZAÇÃO 
DO NEGÓCIO

PROTÓTIPO

PILOTO

MVP

TRAÇÃO

PRÉ-ESCALA

ESCALA

5

4

1

FASE DOS 

SELECIONADOS

4

1

14

1

1

2

1

CONSTRUINDO UMA REDE DE EMPREENDEDORES DE IMPACTO NA FLORESTA AMAZÔNICA



EVOLUÇÃO DOS 
NEGÓCIOS PARTICIPANTES VOLUME TOTAL DE VENDAS   

DOS NEGÓCIOS:  

Realização de 4 workshops presenciais, com apoio logístico 
a empreendedores e contratação de 7 facilitadores

Assessorias Jurídica, Contábil e de Marca

18 Bolsas de Estudos disponibilizadas aos empreendedores

Espaços de Coworking para 4 startups

Estruturação de website e estratégia de comunicação

Estruturação da Teoria da Mudança e Plano de 
Monitoramento de Indicadores

Estruturação do Programa de Aceleração da PPA e 
captação de investidores e apoiadores

Realização da Chamada PPA 2018: divulgação, avaliação e 
seleção dos negócios finalistas

873 mil hectares de floresta 
Amazônica preservados, 

restaurados e/ou sob 
manejo sustentável

USAID/PPA:  R$500.000,00  
+ garantia de R$ 85.000,00 

Conexsus:  R$165.000,00

Denis Minev:  R$200.000,00

NESst:  R$150.000,00

SITAWI:  R$85.000,00

Novas  
Parcerias: 28

Novos 
Canais 
de Venda: 11

Novos 
Mercados: 14

Novas Fontes 
de Receita: 8

Novos 
Contratos 
Fornecedores 
(Comunidades & 
Produtores  
Rurais): 88

INVESTIMENTO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO PPA:  
R$1.870.000,00

INVESTIMENTO DIRETO NAS 
STARTUPS:  R$1.100.000,00

Diferença positiva 
de preço pago 
ao produtor em 
relação ao mercado 
convencional (média)

R$ 800.576

Número de famílias 
produzindo/ 
fornecendo de 
forma sustentável 1667
Faturamento familiar com 
a produção sustentável 
(média  
mensal) R$ 720,13

98,1%
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“O Programa de Aceleração nos traz essa 

oportunidade de revermos muita coisa 

no planejamento da nossa cooperativa, 

visando melhorar várias etapas do nosso 

negócio, como a produção, escoamento, 

mercado e parcerias.”

Jair Arruda  

Coopmel

CONSTRUINDO UMA REDE DE EMPREENDEDORES DE IMPACTO NA FLORESTA AMAZÔNICA
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NOVAS PARCERIAS PROGRAMA DE ACELERAÇÃO PPA 2019

NEGÓCIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO PPA

FinanceiraTécnicaCooperaçãoComercialização/
Marketing

Parceria em 
construção

NEGÓCIOS SELECIONADOS PARA 
RECEBER INVESTIMENTO DIRETO EMPRESAS / MEMBROS DA PPA

Encauchados Manioca Amazon  
Hub

DeMendes

Natura

Onisafra

Cidades 
Florestais

100% 
Amazônia

Awi 
Superfoods

GIZRação + Impact  
Hub

Coopmel

IDESAM

Tipiti

Café Apuí

Da TribuSustente

Peabiru
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O 
objetivo final do Programa de Aceleração 

da PPA é a preservação da Floresta Amazô-

nica. O fomento de negócios que valorizam 

a sociobiodiversidade é um dos caminhos 

mais efetivos para atingir esse propósito, porque leva em 

consideração o capital humano e a saúde financeira das 

comunidades locais no manejo da floresta. O desenvolvi-

mento sustentável da Amazônia somente será realidade 

quando fatores econômicos, ambientais e sociais forem 

interconectados e igualmente considerados. Os resulta-

dos da primeira edição do Programa apresentados neste 

boletim são uma amostra desse comprometimento dos 

membros da PPA e dos negócios selecionados. 

“O trabalho na fábrica gera esse impacto na 

Amazônia, e poder ser um agente disso me 

faz sentir totalmente realizado. Eu me sinto 

bem trazendo perspectivas novas tanto para 

as comunidades tradicionais como para as 

pessoas que não tinham consciência de toda 

essa riqueza que a Amazônia proporciona e 

pode proporcionar ainda mais.”

Mateus Mendes  

Chocolate De Mendes

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

 5 estados
e

873 MIL  
HECTARES15 negócios ambientais 110  comunidades 

beneficiadas

Floresta 
sob manejo/
produção 
sustentável:

 128 mil 
hectares

Floresta  
restaurada/

reflorestada:
  316 

hectares

Floresta 
preservada: 

429 
mil hectares

impactados 
positivamente

43  
municípios
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A dimensão social da sustentabilidade diz respeito ao impacto 

do Programa nos sistemas sociais em que opera. Durante a pri-

meira edição, 15 negócios foram selecionados em diferentes fases 

de desenvolvimento, e com eles, 251 colaboradores foram impac-

tados. Uma equipe mais qualificada aumenta o capital humano 

do negócio, tem melhor desempenho e contribui para a satisfa-

ção dos colaboradores. Com isso em mente, quatro workshops 

foram oferecidos durante 2019:

WORKSHOP I 16 PARTICIPANTES APLICABILIDADE 
SEGUNDO OS PARTICIPANTES

Oficina de Inovação em 
Modelos de Negócio 
e Construção de 
Indicadores de Impacto

38% mulheres

62% homens

94% liderança

64% alta
29% total

WORKSHOP III 22 PARTICIPANTES APLICABILIDADE 
SEGUNDO OS PARTICIPANTES

Ferramentas de gestão

41% mulheres

59% homens

77% liderança

43% alta
21% total

WORKSHOP II 23 PARTICIPANTES APLICABILIDADE 
SEGUNDO OS PARTICIPANTES

Estratégias de  
mercado, comunicação 
e marketing

30% mulheres

70% homens

61% liderança

57% alta
29% total

WORKSHOP IV 20 PARTICIPANTES APLICABILIDADE 
SEGUNDO OS PARTICIPANTES

Storytelling e 
negociações  
de sucesso

40% mulheres

60% homens

80% liderança

Indisponível 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

“Essa questão da gente ter parado e 

estudado o Modelo C* (nos workshops) e 

essa visão da necessidade dos indicadores 

socioambientais foi um fortalecimento 

muito grande para o negócio. Apesar do 

coração da empresa já vir a partir dessas 

preocupações, a gente não tinha esses dados 

para poder mostrar de forma muito clara.”

Joanna Martins   

Manioca 

*Sobre o modelo C, acesse  www.cmodel.co

15 negócios selecionados 
pelo Programa de 

Aceleração PPA 2019

PRESENÇA DE 
PRÁTICAS DE GESTÃO

67% com mulheres  
na liderança

Toma decisões com 
base na avaliação 

de indicadores

Possui matriz 
de avaliação

Monitora 
indicadores 

definidos

Possui  
indicadores 

definidos

251 empregos diretos

13

8

8

7
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O PROGRAMA NA MÍDIA: RECONHECIMENTO NACIONAL

Número de inserções na  

mídia durante a primeira  

edição do Programa de 

Aceleração da PPA:  135

O Programa de Aceleração foi destaque em veículos de mídia 

nacionais, regionais e locais, buscando ativar os diversos públi-

cos de interesse, entre eles na Folha de São Paulo em setembro 

de 2019 e na edição de outubro da Revista Pequenas Empresas 

Grandes Negócios. O Programa foi também amplamente noti-

ciado nos canais de parceiros e atores do ecossistema de ne-

gócios de impacto, sendo reconhecido nacionalmente por sua 

relevância na Amazônia.

FÓRUM DE INVESTIMENTO DE IMPACTO E 
NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA 
(FIINSA) 2018 50 notícias

CHAMADAS 2018/19  68 notícias

 
PROGRAMA  
EM GERAL 2019 17 notícias 



“Esse suporte na parte de comunicação 

para a empresa tem sido de extrema 

importância para o negócio. A gente que 

está imerso no negócio diariamente e 

conhece muito bem o que faz, muitas vezes 

ao nos comunicar achamos que mandamos 

a mensagem correta, mas na verdade 

muitas vezes não estamos conversando com 

o público. Toda a construção que foi feita 

no programa, mostrando como trabalhar 

melhor nosso marketing, tem nos ajudado 

bastante.”

Glauco Aguiar   

Manaostech

O PROGRAMA NA MÍDIA: RECONHECIMENTO NACIONAL
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2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 

VENCEDOR DO 4º DESAFIO DE INCUBAÇÃO E 

ACELERAÇÃO DE IMPACTO DA ANPROTEC

O Programa de Aceleração da PPA foi escolhido como um 

dos cinco melhores do Brasil em premiação da Associa-

ção Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (Anprotec). 

Entre 30 candidatos, o Programa foi considerado como o me-

lhor da região norte e premiado com a participação em uma 

Missão Internacional para ecossistemas relevantes na temáti-

ca de impacto, mentoria dos associados do ICE e inscrição na 

Conferência Anprotec 2020. 

2º LUGAR NA CHAMADA DE SOLUÇÕES INOVADORAS 

SDSN (SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL) 

Chamada de seleção das melhores iniciativas inscritas da Amé-

rica Latina que contribuem para alcançar os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações 

Unidas. Além de atender ao máximo os ODS das Nações Uni-

das, foram avaliados relevância, caráter inovador, viabilidade 

financeira, escalabilidade e impacto atual ou em potencial. 

PARTICIPAÇÃO DA 1ª MOSTRA GIFE DE INOVAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Aceleração integrou a 1ª Mostra GIFE de Ino-

vação Social, que reuniu centenas de pessoas em São Paulo 

e iluminou a multiplicidade de contribuições geradas ou im-

pulsionadas por organizações da sociedade civil, filantropia e 

investimento social privado na busca de soluções para os de-

safios socioambientais brasileiros. 

Acesse aqui a 

sistematização  

do Encontro 

de fazedores: 

ambiente e 

sustentabilidade 

da Mostra GIFE

REFERÊNCIA NA AMAZÔNIA
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“O Programa da PPA fortalece muito 

os laços entre as pessoas que atuam 

na Amazônia e todos juntos vamos 

muito mais longe e mais fortes.”

Joziane Alves   

100% Amazônia

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 

PORTFOLIO DE NEGÓCIOS 2019

DESAFIOS

PORTFOLIO DE NEGÓCIOS 2020

100% Amazônia

Awí Frutas da 
Amazônia

Broto

Chocolates De 
Mendes

Coopmel

Da Tribu

Ecopainéis

Encauchados

Manaós Tech

Manioca

Onisafra

Peabiru

Ração+

Sustente

Tipiti

Nossa Fruits 

Oka Juice

ONF Brasil

Prátika 
Engenharia 

Serras 
Guerreiras de 
Tapuruquara 

Taberna da 
Amazônia

Tucum

Academia 
Amazônia 

Ensina

Cacauway 

Coex Carajás 

CODAEMJ

Instituto 
Ouro Verde 

Maneje Bem

Na Floresta

NavegAM

O 
Programa de Aceleração da PPA foi con-

cebido de modo a ser coparticipativo 

e em permanente cocriação entre seus 

membros e portfólio de negócios, visan-

do aprimoramento a cada edição. A demanda por um 

acompanhamento e cronograma de atividades mais es-

truturado, com um punho levemente mais forte na meto-

dologia, foi ouvida e será levada em consideração para a 

próxima edição. O desenvolvimento do Modelo C e asses-

soria em marketing & comunicação foram bem recebi-

dos e devem ser continuados, assim como maior ênfase 

em vendas e uso de ferramentas tecnológicas durante os 

workshops oferecidos deverão acontecer em 2020. 



TEORIA DE MUDANÇA INDICADORES 2019

PROGRAMA
DE ACELERAÇÃO
E INVESTIMENTO

DE IMPACTO

TEORIA 
DE 

MUDANÇA 
2019

5 MILHÕES 
DE HECTARES 
DE FLORESTA 
CONSERVADOS

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS GERANDO RENDA PARA 
POPULAÇÕES LOCAIS E GARANTINDO A CONSERVAÇÃO 
DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA

R$40 MILHÕES 
INVESTIDOS

10 MIL FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS

50 NEGÓCIOS 
APOIADOSMETAS 1 2 3 4

IMPACTO

INTERVENÇÃO

RE
SU

LT
A

D
O

S

G
overnab

ilid
ad

e d
o Program

a
1 ano/ 

1 ano e meio
maior

9  
meses

3  
meses

0

Negócios com 
maior receita e 

sustentabilidade 
financeira

Negócios jurídico 
e contabilmente 

estruturados

INVESTIMENTO 
FINANCEIRO EM 
PARCERIA COM 
SETOR PRIVADO

CAPACITAÇÕES, 
MENTORIAS E 

ASSESSORIAS A 
EMPREENDEDORES 

DE IMPACTO

MAPEAMENTO 
E SELEÇÃO DE 
NEGÓCIOS DE 

IMPACTO

PRODUÇÃO/ 
DISSEMINAÇÃO 
DE CONTEÚDO 

(TÉCNICO, ANALÍTICO, 
PARA IMPRENSA

EVENTOS E 
ENCONTROS DE 
ARTICULAÇÃO 

E MOBILIZAÇÃO 
(FÓRUM, ROAD SHOWS, 

REUNIÕES

Empreendedores 
gerenciando melhor 

seu negócio

Produtores mobilizados 
para a conservação da 

biodiversidade

Investidores com 
acesso a mais 

negócios sustentáveis 

Negócios com 
melhor acesso 

a mercados 

Empreendedores e 
empresas da PPA 

colaborando entre si

Mais visibilidade para 
negócios de impacto 

da PPA

Investidores e 
financiadores 

engajados com a PPA

Empreendedores ampliam 
sua rede de conexões 

estratégicas

Empreendedores 
 fortalecem seu modelo 

de negócios

Negócios recebem 
aportes de investimento

*número restrito selecionado  
em etapa inicial

Comunidades 
locais com 

maior renda e 
capacidades

Mais consumidores 
valorizando e 

comprando produtos e 
serviços amazônicos

Atores das cadeias 
produtivas operando 

de modo mais 
sustentável e eficiente

Mais investimentos 
direto em startups 
e empreendedores 

locais

Negócios 
medindo e 

comunicando 
impacto

menor
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TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO/
VALORES

Gestão do 
Programa

GP 1 Número de negócios inscritos PÁG. 04

GP 2
Número de negócios selecionados 

de acordo com faturamento 
discriminado

PÁG. 04

GP 3 Distribuição regional (cidade/estado) 
dos negócios do portfólio atual PÁG. 04

GP 4 Número de negócios do portfólio com 
mulheres na liderança PÁG. 09

GP 5 Número de negócios selecionados 
por fase da jornada PÁG. 04

GP 6
Volume em reais investido/aportado 
pelo programa através do IDESAM/

PPA
R$187.000,00

GP 7 Número de investidores/doadores 4

GP 8 Ticket de investimento médio por 
investidor R$150.000,00 

GP 9 Ticket de investimento médio por 
negócio R$275.000,00 

GP 10 Total de recursos financeiros  
investidos nos negócios PÁG. 06

GP 11
Custo por negócio no programa  
(orçamento anual / número de 

negócios)
R$124.667,00

GP 12 Número de inserções em mídia do 
Programa PÁG. 10

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO/
VALORES

Impacto NO 
Negócio

INN 9b Aplicabilidade dos conteúdos 
trabalhados nos workshops PÁG. 09

INN 10
Número de parcerias (por tipo) 

criadas entre os próprios negócios do 
portfólio

PÁG. 07

INN 11
Número de parcerias (por tipo) 

criadas entre negócios do portfólio e 
parceiros/membros PPA 

PÁG. 07

INN 12 Nível de colaboração entre 
empreendedores PÁG. 07

INN 13
Número de inserções em mídias pós 
entrada no programa (percepção 

dos participantes)
15

INN 14 Diversificação dos canais de vendas PÁG. 05

INN 15
Acesso a novos mercados (novos 

pontos de vendas, parcerias 
comerciais)

PÁG. 05

INN 16
Valor captado pelos negócios 

durante o programa (direta ou 
indiretamente)

PÁG. 05

INN 17 Volume de venda em valores (R$) PÁG. 05

INN 18 Diversificação de fontes de receita PÁG. 05

INN 19 Presença de práticas de A&M PÁG. 09

INDICADORES 2019



TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO/
VALORES

Impacto DO 
Negócio

IDN 20 Número de hectares de floresta 
preservados PÁG. 08

IDN 21 Número de hectares restaurados/
reflorestados PÁG. 08

IDN 22
Número de hectares sob manejo/

produção sustentável (agricultura, 
manejo, extrativismo)

PÁG. 08

IDN 23 Número de municípios/estados 
impactados positivamente PÁG. 05

IDN 24 Número de comunidades 
impactadas positivamente PÁG. 08

IDN 25 Faturamento familiar com a 
produção sustentável PÁG. 05

IDN 26
Diferença (em porcentagem) de 

preço pago ao produtor em relação 
ao mercado convencional

PÁG. 05

IDN 27
Número de famílias 

produzindo|fornecendo de forma 
sustentável

PÁG. 05

IDN 28
Número de novos contratos firmados 

com fornecedores (comunidades / 
produtores rurais)

PÁG. 05

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO/
VALORES

Impactos 
gerais do 
Programa

IGP 30 Número de novos negócios 
ambientais na região PÁG. 08

IGP 31 Representação (em %) da região 
Amazônica no PIB nacional 8,6%

IGP 32 Volume de recursos financeiros 
investidos em iniciativas amazônicas PÁG. 05

IGP 33
Número de novos negócios por 

setores dos negócios apoiados pelo 
programa

 Agricultura e 
Pecuária Sustentável 

6 
 

Manejo e Produção 
Florestal Sustentável 

e Produtos de 
Sociobiodiversidade 

8 

Educação e Bem 
Estar Aliados a 

Conservação do 
Meio Ambiente 

1

IGP 34
Volume financeiro movimentado por 
setores dos negócios apoiados pelo 

programa
R$297,8 BILHÕES

INDICADORES 2019
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Plataforma Parceiros Pela Amazônia (PPA). 
Criada em 2017, é uma plataforma de ação co-
letiva, liderada pelo setor privado, que busca 
a construção de soluções inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável, conservação da 
biodiversidade, florestas e dos recursos naturais 
da Amazônia.

PPA
GT 3 Cadeias de valor  

da Amazônia

GT 1
Empreendedorismo, 
negócios sustentáveis 
e investimentos de 
impacto

PROGRAMA 
DE 

ACELERAÇÃO

GT2 Bioeconomia

GT 4
Gestão Territorial, 
conservação e 
comunidades
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