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introdução
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Este é um relatório sobre empreen-
der na Amazônia. 

Queremos mostrar não só os resulta-
dos que atingimos no 1º ano de AMAZ, 
mas também a diversidade de possibi-
lidades de se empreender a partir da 
sociobiodiversidade da Amazônia.

Somos uma aceleradora de impacto. 

Aceleramos com capacitações e in-
vestimento em negócios que impac-
tam positivamente a manutenção da 
floresta Amazônica em pé. Uma acele-
ração customizada, de modo a atender 
as reais necessidades do empreende-
dor que atua na Amazônia.

Desde 2018, atuamos, por meio do Ide-
sam, como Programa de Aceleração. 
Aceleramos 30 negócios e investimos 
em 12 deles.

Em 2021, deixamos de ser um progra-
ma e nos tornamos a AMAZ acelerado-
ra de impacto. 

A Amazônia precisa de modelos de 
negócios tão diversos quanto sua 
biodiversidade. Do extrativismo sus-
tentável até o metaverso, há muitos 
empreendedores aliando o impacto na 
conservação da floresta a uma diver-
sidade de modelos de negócios.

Com um fundo de capital misto (filan-
trópico e privado) de R$ 25 milhões, 
temos a meta de investir, entre 2021 e 
2030, em 30 negócios.

Fizemos a primeira Chamada de Negó-
cios da AMAZ em 2021 e selecionamos 
seis empreendimentos, já acelerados 
e investidos em 2022.

Este relatório traz as ações, resulta-
dos e impactos da AMAZ em seu pri-
meiro ano de funcionamento, e tam-
bém informações sobre os negócios 
que compõem o portfólio. 

*  Este relatório foi construído a partir de dados 
relativos ao ano de 2021
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como impactamos  
a amazônia?
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teoria da mudança 2021
5 milhões 
de hectares 
de floresta 
conservados

R$ 12 milhões 
investidos 
diretamente

30 negócios 
investidos

10 mil famílias 
beneficiadas

metas 
até 2030

impacto

re
su

lt
ad

os

intervenção

negócios sustentáveis gerando renda para populações e garantindo 
a conservação das florestas e da biodiversidade na amazônia

1 ano
negócios com melhor 
estrutura jurídica, 
contábil e comercial.

produtores inseridos 
nas práticas de 
governança dos 
negócios.

crescimento da rede de 
investidores de impacto, com 
acesso a maior diversidade 
de negócios sustentáveis.

6 meses
novos negócios com 
investimento de até 
R$ 600 mil.

empreendedores 
fortalecem seu 
modelo de negócios e 
impacto na Amazônia.

negócios com melhor 
acesso ao mercado.

empreendedores 
ampliam sua rede 
de conexões 
estratégicas.

mais visibilidade 
a novos modelos 
de negócio para 
a Amazônia.

2 anos
negócios com 
melhores estruturas 
de governança para 
a Amazônia.

mais consumidores 
valorizando e 
comprando produtos e 
serviços amazônicos.

comunidades locais 
com maior renda e 
capacidades

cadeias produtivas 
operando de modo 
mais sustentável e 
eficiente

mais investimentos 
direto em startups e 
empreendedores locais 
em diferentes estágios 
de crescimento.

investimento de capital 
semente para negócios 
inovadores.

aceleração 
especializada 
em negócios 
da Amazônia

articulação e 
conexão de rede de 
empreendedores, 
negócios e parceiros.

conexão de rodadas 
futuras com 
investidores e fundos 
parceiros.

eventos e encontros 
de articulação e 
mobilização

produção/
disseminação de 
conteúdo (técnico, 
analítico, par imprensa)
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jornada dos negócios
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Focamos na resolução das principais barreiras de se 
empreender na Amazônia, por isso os negócios do nosso 

programa passam por uma jornada que inclui: 

modelagem

nas nossas 
chamadas, 

os negócios 
finalistas 

realizam uma 
modelagem de 
seu potencial  

de crescimento  
e impacto

alavancagem

entre 3 a 4 
anos, apoio as 
necessidades 

estratégicas e 
de investimento 

do negócio, 
alavancando 

novas rodadas de 
investimento com 

parceiros

aceleração

investimento 
de até R$ 600 

mil e programa 
de aceleração 

completo durante 
6 meses, para 

as principais 
lacunas do 

negócio
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chamada de negócios 2021
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156 
negócios inscritos

R$7,2 
milhões  
valuation médio dos negócios 
selecionados

R$200mil  
ticket médio para investimento

R$1,2 
milhões  
a serem investidos  
em 2022 pela AMAZ

6 negócios receberam 
investimento  
em 2022 12 negócios na fase  

de pré-aceleração e 
modelagem de negócios



14Foto: David Greenwood-Haigha



15

programa amazônia em 
casa, floresta em pé
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O Programa Amazônia em casa, Floresta em pé é 
uma solução sistêmica, criada com o propósito 

de destravar o acesso a mercados para os produto-
res da sociobiodiversidade amazônica.

A iniciativa busca reunir atores estratégicos e agir 
de forma colaborativa para superar gargalos e au-
mentar as vendas e o acesso a mercados destes 
empreendimentos. 

De agosto de 2020 a setembro de 2021 foi realizada 
uma operação piloto para testar soluções inovado-
ras. Os resultados comprovam o potencial de esca-
lonamento da iniciativa:

• 17 empreendedores da sociobiodiversidade 
amazônica

• R$110K em capital semente
• R$400K em vendas geradas 
• 15 cadeias produtivas representadas
• 14.000 hectares de floresta conservada*
• 890 famílias impactadas*
• 60% de aumento de faturamento
• 10 parceiros implementadores

* impacto indireto

Resultados  
esperados:

Deste piloto emerge o 
Programa Amazônia em 
casa, Floresta em pé, 
por meio do qual Climate 
Ventures, Idesam e AMAZ 
pretendem, até 2023:

• Apoiar até 50 
empreendimentos

• Aumentar em 100% 
o faturamento do 
portfólio

• Reduzir em 50% o custo 
logístico

• Reunir mais de 20 
atores estratégicos.

 
Gerando assim um 
impacto indireto de:
• 35 mil hectares de 

floresta conservada
• Geração de renda para  

5 mil famílias.

https://amazoniaemcasa.org.br/
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comunicação
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A AMAZ, em pouco tempo, e a partir 
da expertise consolidada anterior-

mente enquanto programa, se con-
solidou como uma das maiores ace-
leradoras de negócios de impacto da 
sociobiodiversidade amazônica.

A rede de relacionamento, parcerias e 
conexões com atores do campo, for-
madores de opinião e comunicadores 
tem contribuído para gerar visibilida-
de e reconhecimento às suas ações.

Desde o início de suas atividades, em 
abril de 2021, até abril de 2022, a AMAZ 
foi abordada em cerca de 80 matérias/
conteúdos de imprensa, em veículos de 
diferentes abrangências e localidades.

Mais do que o resultado quantitativo, 
o relacionamento estabelecido com 
boa parte dos formadores de opinião 
tem sido um ponto forte no sentido 
de manter espaços abertos à acele-
radora para a divulgação de chama-
das, portfólio e resultados.

Formalmente lançada em um webi-
nar em parceria com o projeto Um só 
Planeta – pool de veículos da editora 

Globo focado na questão ambiental 
-, a AMAZ tem sido abordada em ma-
térias em veículos como Época Negó-
cios, Exame, Capital Reset, Estado de 
S.Paulo, Folha de S.Paulo, Revista Pá-
gina 22, Aupa, dentre outros.

Além disso, uma rede de comunicação 
foi formada junto aos fundadores e 
parceiros estratégicos, que têm acio-
nado suas redes e estruturas para po-
tencializar e ampliar o alcance da divul-
gação das informações sobre a AMAZ.

Atores do ecossistema de impacto na 
Amazônia têm também se conectado 
com a aceleradora, contribuindo para 
ampliar o alcance das oportunidades e 
conteúdos, como também promovendo 
ações conjuntas e buscando desenvol-
ver e fomentar esse ecossistema. 

Do mesmo modo, empreendedores 
e empreendedoras do portfólio se 
mantêm conectados, promovendo 
troca e colaboração entre si e muitas 
vezes mobilizando outros negócios 
para participação em chamadas e ou-
tras oportunidades proporcionadas 
pela AMAZ.
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A AMAZ aplica em sua jornada de aceleração o 
Modelo C e aplica a categorização dos negócios 
por Mecanismos Receita + Impacto, entendendo-
se a dinâmica com a qual a organização interage 
com seus clientes e públicos impactados para a 
geração de resultado financeiro e impacto.

Esses mecanismos ilustram em qual ponto da 
cadeia de valor do negócio se encontra o impacto 
a ser gerado. 

Para facilitar o entendimento, reproduzimos aqui as 
definições dos Mecanismos Receita + Impacto. São 
4 tipos, com suas respectivas variações.

mecanismos receita 
+ impacto
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mecanismo 1

Impacto no Cliente:
O impacto é gerado no cliente ou 
pelo cliente do negócio.

Variações:

Impacto por Intermediário 
a organização não interage diretamente com 
o público impactado. O cliente compra uma 
solução do negócio, que o habilita a gerar im-
pacto em uma população vulnerável. 

Redução no Custo de Transação
a organização cria uma forma de dar acesso 
ao público impactado a um produto ou serviço 
que já existe, mas que tem sua viabilidade de 
acesso comprometida, seja por questões de 
custo, geografia, logística ou desinformação. 

Desenvolvimento por Microcrédito
a organização atua emprestando dinheiro 
para o público impactado a taxas de juros 
bem menores daquelas praticadas pelos ban-
cos tradicionais.

mecanismo 2

Impacto na Cadeia:
O impacto é gerado em seus forne-
cedores, ou por meio deles, ou ainda 
dentro da própria organização.

Variações:

Valorização de Atributos Locais
O valor gerado é inerente a uma po-
pulação ou geografia específica e o 
negócio desenvolve formas de poten-
cializar esse valor com comunicação, 
canais de vendas e capacitação.

Impacto na Operação
Foca na inserção do beneficiário na 
própria operação da organização.
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mecanismo 3

Impacto como Serviço:
O impacto é gerado direta-
mente pelo produto ou servi-
ço prestado, mas o cliente não 
é o público impactado nem  
o agente que gera o impacto.

Variações:

Serviços Ambientais
O negócio tem como objetivo primário de seu 
impacto o meio ambiente. Exemplos típicos são 
preservação de áreas florestais, redução na 
geração de resíduos e aumento da reciclagem, 
combate às mudanças climáticas, entre outros. 

Valor Indireto
A organização aplica uma intervenção junto 
ao público impactado, que por razões diver-
sas gera um valor atrativo para um cliente. 

Circuito Fechado
A organização vende para o cliente um pro-
duto ou serviço que é a intervenção que será 
aplicada junto ao público impactado.

mecanismo 4

Impacto como Subsídio:
O público ou foco do impacto 
não participa diretamente 
da Cadeia de Valor prin-
cipal do negócio, sendo 
um ente externo ao fluxo 
comercial que o sustenta.

Variações:

Subsídio Cruzado Indireto
A organização não se relaciona diretamen-
te com o público impactado, mas o faz via 
um intermediário ou agente do impacto.

Subsídio Cruzado Parcial
Tanto público impactado quanto clien-
te adquirem o produto ou serviço na 
mesma qualidade, porém pagando pre-
ços distintos. O que pode mudar para 
o público impactado, até para garantir 
o acesso deste a um menor preço, são 
questões secundárias, por exemplo, 
uma embalagem mais simples ou até 
mesmo ausência deste material.

Fonte:  Inovação em Modelos de Negócio de Impacto - um guia prático para conciliar receita e impacto.
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mecanismo negócio investido portfólio 2018-2020 aceleração 2022

Impacto no Cliente
(UFER et al., 2019, p. 17)

Prátika Engenharia

Impacto por Intermediário
(UFER et al., 2019, p. 18) 

Navegam

Impacto na Cadeia 
(UFER et al., 2019, p. 23) 

Academia Amazônia Ensina
Amazonique

Onisafra
Ração Mais

Matha

Soul Brasil

Valorização de Atributos 
Locais

(UFER et al., 2019, p. 24) 

Manioca
Na Floresta

Tucum
Vivalá

Impacto na Operação
(UFER et al., 2019, p. 25) 

Coex Carajás
Peabiru 
Seringô

Floresta S/A

Inocas

Serviços Ambientais
(UFER et al., 2019, p. 30) 

BR Cabon
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resultados do portfólio  
2018-2020 
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12 negócios de 
impacto na 
Amazônia

Por meio dos variados modelos de impacto e 
receita, os negócios do portfólio contribuí-
ram em 2021 para a conservação de:

• 400 mil hectares de florestas conservados 
diretamente1

• 3,2 milhões de hectares de floresta 
conservados indiretamente 

1 Unidades de conservação e Territórios Indígenas

Por meio da capacitação e compra de produ-
tos manejados de forma sustentável da socio-
biodiversidade amazônica, contribuíram com:
 
R$ 1,3 milhões em renda gerada a
• 6 mil indivíduos
• 700 famílias
• 200 comunidades

5 novas 
rodadas de 
investimento 

negociadas, sendo 
2 internacionais

50% 
de aumento de 
faturamento em 
relação a 2020

R$1,8  milhões 
investidos

R$6 
milhões em 
faturamento 
total

R$1,4 
milhões captados 
pelos negócios em 
novas rodadas

geral

2021

Impacto na Floresta e comunidades
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AC 

Comunidades 4

Indivíduos 150

Hectares 18.171

Comunidades 27

Indivíduos 250

Hectares 42.335

Comunidades 6

Indivíduos 87

Hectares 125.641

Comunidades 19

Indivíduos 332

Hectares 36.665

Comunidades 109

Indivíduos 4402

Hectares 3.009.018

Comunidades 47

Indivíduos 806

Hectares 371.995

AM

MT

PA

TORO
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negócios 2021
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Co
ex

 C
ar

aj
ás

Mecanismo
Impacto na Operação 

Ano de Fundação  2011
 
Fundadores 
Ana Paula Ferreira Nascimento
Edilson Pereira da Costa 
Gilberto Gonzaga Araújo

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 413.414,00

Fase do Negócio  Operação 

Sede  Parauapebas - PA

1 erradição  
da pobreza

15vida 
terrestre12 consumo  

e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Empresa e Público Impactado 
O público impactado são as comunida-
des extrativistas dos próprios coopera-
dos, fazendo parte do próprio negócio.

O impacto é através do extrativis-
mo vegetal sustentável da cadeia do 
Jaborandi, que contribui para a pre-
servação da Floresta Nacional de Ca-
rajás e áreas florestais na Amazônia, 
reduzindo as taxas de desmatamento 
e gerando renda para famílias.
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Cliente / Mercado 
Sementes florestais fornecidas para empre-
sas e terceirizadas e folhas de jaborandi for-
necidas para empresa produtora de extratos 
botânicos, óleos e ativos isolados para a in-
dústria farmacêutica. 

Local de Impacto 
Floresta nacional do Carajás, Pará.

Indicadores 
• 160 famílias foram impactadas com a 

comercialização da folha do jaborandi e 
sementes nativas

• Ao total foram repassados R$ 1.043.674,94 
aos cooperados da COEX

• 391.263,04 hectares foram preservados 
indiretamente, área equivalente à Floresta 
Nacional do Carajás

• Foram reflorestados diretamente  
80,4 hectares utilizando sementes nativas

Resumo
A extração e comercialização da folha do 
jaborandi é a principal atividade da Coex Ca-
rajás (Cooperativa dos Extrativistas da Flona 
de Carajás).

Originalmente criada em 2006 com o nome de 
Cooperativa Jaborandi, a Coex Carajás mudou 
de nome em 2011, e é hoje a única cooperati-
va de extrativismo pautada pela conservação 
ambiental da região.

Das folhas de jaborandi são produzidos remé-
dios para glaucoma e câncer. A cooperativa 
comercializa a matéria-prima sem beneficia-
mento, como também sementes de outras es-
pécies, muito utilizadas para reflorestamento. 
O trabalho contribui para a preservação de 
áreas de floresta da Amazônia na Floresta Na-
cional de Carajás, gera renda para as comuni-
dades locais e reduz taxas de desmatamento 
e perda da biodiversidade.

Co
ex

 C
ar

aj
ás
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Mecanismo
Valorização de Atributos Locais 

Ano de Fundação  2014
 
Fundadores 
Joanna Martins 
Paulo Monteiro dos Reis

Ano de Entrada no Programa  2019

Valor Investido  R$ 451.880,00

Fase do Negócio  Escala  

Sede  Belém - PA

1 erradição  
da pobreza

15vida 
terrestre12 consumo  

e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Público Impactado 
Geração de renda a comunidades ru-
rais e ribeirinhas, produtores de ingre-
dientes regionais. 

Desenvolvimento da cadeia produtiva 
por meio do comércio justo. 

Empresa 
Conecta pessoas à Amazônia através 
da culinária Paraense. 

Produz itens alimentícios com ingre-
dientes da Amazônia – geleias, fari-
nhas, granolas, molhos e temperos.
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Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): Food Services e 
pontos de venda de varejo com foco nos esta-
dos de SP, PR, PA, RJ, DF e PE.. 

Local de Impacto 
Comunidades no Estado do Pará.

Indicadores 
• 160 indivíduos produtores rurais foram 

impactados através da compra de 
matéria prima destinada aos produtos 
desenvolvidos pelo negócio

• R$ 87.163,00, repassados aos produtores 
rurais. Em média, isto equivale R$ 2.355,75 
repassados a 37 famílias

• 18% de aumento estimado na renda anual 
das famílias

• 66 hectares, conservados diretamente 
através de atividades extrativistas em áreas 
sem desmatamento

• 337 hectares, indiretamente preservados 
através do apoio e capacitação de 
produtores rurais. 

Resumo
A Manioca conecta pessoas à Amazônia, por 
meio de alimentos criativos e naturais elabo-
rados a partir de três princípios: trabalho com 
ingredientes da região, criação de produtos 
100% naturais e promoção do comércio justo 
com produtores, comunidades, cozinheiros 
que são a base da culinária paraense.

Produz produz itens como as geleias de pi-
menta de cheiro, de priprioca e de taperebá; 
o doce de cupuaçu; o molho de tucupi pre-
to e o tucupi temperado; o licor de flor de 
jambu e o feijão manteiguinha, dentre outros 
itens que são beneficiados e comercializa-
dos pela Manioca. 

Além de valorizar os produtos da Amazônia 
paraense, o negócio contribui para o de-
senvolvimento da cadeia produtiva local, a 
biodiversidade e a agricultura familiar, de 
modo a promover desenvolvimento regional 
sustentável, valorizando os atrativos que a 
floresta oferece.

M
an

io
ca
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Mecanismo
Impacto por Intermediário 

Ano de Fundação  2019
 
Fundadores 
Geferson Oliveira 
Jorge Alves  
Hélio Souza

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 812.550,00

Fase do Negócio  Escala  

Sede  Manaus-AM

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Negócio
Otimizar o transporte fluvial na região 
Amazônia, facilitando o acesso a in-
formações sobre frete e transporte de 
passageiros, é o foco da NavegAM

O Negócio opera um Sistema de venda 
e gerenciamento de passagens online, 
monitoramento de posição de embarca-
ções e sistema de Transporte de cargas. 

Cliente e Intermediário 
B2B2C (Empresa para Empresa para 
Consumidor):

Os clientes principais são as embarca-
ções de passageiros e cargas que ope-
ram nas linhas fluviais da Amazônia. 
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Cliente / Mercado 
Por meio do sistema, o negócio gera impac-
to em facilitar o acesso ao sistema de trans-
portes fluviais na região e acesso a produ-
tos aos municípios do interior.

Ainda em validação, o foco principal do ne-
gócio é gerar impacto às cadeias produtivas 
da Amazônia, para que elas consigam atra-
vés do sistema, vender e negociar os produ-
tos da bioeconomia com clientes da capital, 
ao mesmo tempo que reserva a data e o es-
paço que será entregue nas embarcações. 

Indicadores 
• 120 vendedores de passagens fluviais 

foram incorporados à plataforma, 
gerando um aumento de renda para  
os mesmos

• 15 Municípios do interior do estado sendo 
atendidos com entregas de Ponta a Ponta

• 60.806 Passagens emitidas utilizando a 
plataforma Navegam Passagens

• + 120 mil volumes transportados em 
transporte terrestre e fluvial.

Resumo
Otimizar o transporte fluvial na região Amazô-
nia, facilitando o acesso a informações sobre 
frete e transporte de passageiros, é o foco da 
NavegAM. Fundada em 2019, a startup desen-
volve uma plataforma de gestão de dados e 
informações logísticas variadas, como quanti-
dade de pessoas, preços, vendas por agência, 
controles de lotação, etc. A solução é focada 
no transporte fluvial na Amazônia, mas tam-
bém apresenta funcionalidades para trans-
porte rodoviário da região. 

A iniciativa consiste em um módulo interno 
para embarcações gerenciarem informações 
sobre venda de passagens e um aplicativo 
para efetuar as vendas, tanto na própria em-
barcação quanto nas agências que oferecem 
essas passagens. Atualmente, atende oito 
embarcações de locomoção e uma de trans-
porte de carga, número que deve aumentar em 
curto e médio prazo.

Local de Impacto 
Municípios do estado do Amazonas.

N
av

eg
am
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Mecanismo
Impacto na Operação 

Ano de Fundação  2017
 
Fundadores 
Hermógenes Sá  
Instituto Peabiru

Ano de Entrada no Programa  2019

Valor Investido  R$ 100.000,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio   

Sede  Belém - PA

1 erradição  
da pobreza

15vida 
terrestre12 consumo  

e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Empresa e Público Impactado 
Como parte do Instituto Peabiru, a loja 
faz parte da estratégia de trazer ren-
da para populações rurais, associada a 
uma maior polinização para agroflores-
tal e restauração ecológica, diminuin-
do o desmatamento.

Promove capacitação e acompanha-
mento direto com os produtores que 
trabalham na conservação da Amazônia.
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Cliente / Mercado 
B2B2C (Empresa para Empresa para 
Consumidor): Comercializa para lojas e 
distribuidores parceiros. Comercializa 
diretamente para o consumidor, atra-
vés de loja física e virtual própria. 

Indicadores 
Por meio do manejo sustentável da 
meliponicultura e da comercialização 
do mel de abelha sem ferrão:
• 28 famílias impactadas;
• R$ 7.000,00 repassados aos 

produtores; 
• 3,5 hectares preservados e 

reflorestados indiretamente, pela 
atividade de meliponicultura

Resumo
A Loja Peabiru Produtos da Floresta, é uma 
iniciativa do Instituto Peabiru, que através da 
cadeia produtiva do mel de abelha sem ferrão, 
busca trazer renda para populações rurais, es-
pecialmente para mulheres e jovens, associa-
da a uma maior polinização para agroflorestal 
e restauração ecológica, diminuindo o desma-
tamento. Promove capacitação e acompanha-
mento direto com os produtores que traba-
lham na conversação da Amazônia.
 
Como Loja, o negócio compra mel de agricul-
tores familiares, cuidando da logística, be-
neficiamento, Selo de Inspeção Federal (SIF), 
venda e pós-venda. O mel comercializado é um 
dos poucos no Brasil com o SIF, o que possi-
bilita a venda em todo o território nacional e 
também a exportação.

Local de Impacto 
Baixo Acará.
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Mecanismo
Impacto na Operação

Ano de Fundação  1994
 
Fundadores 
Francisco Samonek  
Maria Zelia Machado 
Damasceno

Ano de Entrada no Programa  2019

Valor Investido  R$ 300.000,00

Fase do Negócio  Tração  

Sede  Castanhal - PA

15vida 
terrestre

12 consumo  
e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Empresa e Público Impactado 
A COOPERECO busca a revitalização da 
borracha na Amazônia, gerando renda, 
inclusão e autonomia aos produtores 
familiares seringueiros, além de evitar o 
desmatamento.

Impacto na geração de renda (01 a 02 
salários mínimos por família). Melhoria 
na qualidade de vida. Diversificação de 
fonte de renda (complementar ao açaí ́ ). 
Capacitações e treinamentos. Para cada 
quilo de borracha produzido, 01 hecta-
res de floresta é preservado.
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Cliente / Mercado 
B2B2C (Empresa para Empresa para 
Consumidor): Comercializa para lojas e 
distribuidores parceiros. 

Indicadores 
• 25 comunidades impactadas pela 

cadeia produtiva da borracha 
natural;

• 421 famílias de extrativistas 
seringueiros;

• 2.586 indivíduos impactados 
de famílias de extrativistas 
seringueiros.

• 32 mil hectares conservados 
diretamente, pelo manejo 
sustentável da cadeia da borracha. 

Resumo
Conhecida antes como ``Encauchados’’, a Serin-
gô é a nova marca da cooperativa COOPERECO.

Promover a revitalização da borracha na Ama-
zônia, gerando renda com inclusão, evitando o 
desmatamento e resgatando a identidade se-
ringueira é o que move o trabalho da Seringô.

Por meio do extrativismo sustentável orgânico 
do látex nativo, utilizando tecnologia social e 
envolvendo povos indígenas, seringueiros, ri-
beirinhos, quilombolas e assentados da refor-
ma agrária, são produzidos chinelos orgânicos 
de borracha nativa e fibras vegetais, além de 
utensílios, biojóias, acessórios e embalagens.

Local de Impacto 
Comunidades de municípios do Estado do Pará.
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Mecanismo
Valorização de Atributos Locais 

Ano de Fundação  2013
 
Fundadores 
Amanda Santana  
Fernando Niemeyer

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 371.472,00

Fase do Negócio  Tração  

Sede  Teresópolis - RJ

12 consumo  
e produção 
responsáveis

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Público Impactado 
Associações e Artesãos indígenas de 
Reservas Sustentáveis e Territórios 
Indígenas.

Impacto por meio do comércio justo 
de artesanato indígena, com precifi-
cação transparente e constante ca-
pacitações e formações de gestão 
para as associações. 

Empresa 
Promove o acesso de artesãs, arte-
sãos e artistas indígenas ao mercado 
consumidor

10 redução das 
desigualdades

5 igualdade 
de gênero



42

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): 
E-commerce, marketplace e lojas 
parceiras.

Indicadores 
• 3008 artesãos e artesãs 

impactados;
• 27 organizações indígenas;
• 151 comunidades indígenas 

impactadas;
• 3,2 milhões de hectares 

conservados indiretamente, 
considerando apenas as áreas 
proporcionais ao número de 
artesãos das terras indígenas.

Resumo
Tucum é um negócio de impacto que promove o 
encontro das pessoas dos centros urbanos com 
os povos da floresta por meio de sua arte e ma-
nifestações estéticas. 

Promove o acesso de artesãs, artesãos e artis-
tas indígenas ao mercado consumidor por meio 
de uma plataforma de marketplace, e-commer-
ce e lojas parceiras, comercializando itens para 
o corpo, casa, além de arte e artefatos, de de-
zenas de povos indígenas brasileiros. O trabalho 
possui o selo Origens Brasil.   

Gera renda de forma sustentável, promove va-
lorização da cultura, empoderamento das mu-
lheres e circulação pelo território, sendo um 
contraponto ao envolvimento com atividades 
ilícitas, como garimpo e madeira.

Local de Impacto 
Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Tocantins.
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Mecanismo
Valorização de Atributos Locais 

Ano de Fundação  2013
 
Fundadores 
 Artur Coimbra

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 497.458,00

Fase do Negócio  Escala  

Sede  Manaus - AM

1 erradição  
da pobreza

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Público Impactado 
Comunidades ribeirinhas agroextrati-
vistas na cadeia produtiva do cacau 
Amazônico.

Impacto através da geração de renda 
às comunidades e desenvolvimento 
da cadeia produtiva por meio do co-
mércio justo. 

Empresa 
Valorização do cacau nativo da Amazô-
nia, através da produção de chocolates 
a partir de cacau selvagem amazônico.10 redução das 

desigualdades



44

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): Os 
chocolates são comercializados 
em 14 estados brasileiros, 5 paí-
ses e 200 pontos de vendas.

Indicadores 
Através do manejo sustentável 
do cacau selvagem para 
produção de chocolates:
• 19 comunidades;
• 71 famílias;
• 233 indivíduos;
• R$ 129 mil repassados a 

produtores;
• 255 hectares conservados 

diretamente;
• 93 hectares reflorestados.  

Resumo
A valorização do cacau nativo da Amazônia e 
o envolvimento de comunidades ribeirinhas 
agroextrativistas na cadeia produtiva do 
chocolate são pontos fortes da Na Flores-
ta, empresa de impacto socioambiental cujo 
produto principal – o chocolate Na’kau – já é 
bastante conhecido.

A empresa foi criada em 2013 com o espírito 
de conservar a floresta e levar sustentabili-
dade econômica para seus povos por meio do 
fornecimento de alimentos éticos e íntegros.

Muito além do comércio justo, a empresa 
mantém contato próximo com as comunida-
des, com constantes capacitações para me-
lhor aproveitamento e expansão da cadeia 
produtiva.

Local de Impacto 
Comunidades produtoras de Cacau no Rio 
Madeira, afluente no Estado do Amazonas.
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Mecanismo
Impacto na Cadeia 

Ano de Fundação  2018
 
Fundadores 
João Tezza Neto  
Maria Eugênia Tezza

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 149.764,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Manaus - AM

1 erradição  
da pobreza

ODS

Impacto no Fornecedor 
Geração de renda às Comunidades ribei-
rinhas do Amazonas, como prestadores 
de serviço das expedições. 

Empresa 
Valorização da Amazônia e das Comuni-
dades Ribeirinhas.

11  cidades e 
comunidades 
sustentáveis

4 educação  
de qualidade
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Cliente / Mercado 
B2C (Empresa para Consumidor): 
Venda das expedições direta-
mente pelo site e redes sociais.

Metas e Desafios para 
2023  
• Retomar as expedições 

nacionais e internacionais que 
foram paralisadas devido a 
pandemia do covid-19 

• Organizar a estrutura de 
gestão interna da empresa: 
financeira, recursos humanos e 
comercial 

• Realizar uma expedição 
internacional 

Resumo
A AAE oferece as Expedições Amazônia 21, 
formações imersivas desenvolvidas para di-
fundir e debater temas relacionados à sus-
tentabilidade da Amazônia. As expedições 
são de formação, complemento e imersão 
para auxiliar estudantes em suas jornadas 
acadêmicas, mas também aproximar essas 
pessoas da Amazônia, incluindo meio ambien-
te, cultura, economia e oportunidades volta-
das à promoção da sustentabilidade..
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Ano de Fundação  2018
 
Fundadores 
Paulo Roberto Araújo Júnior

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 169.379,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Ananindeua - PA

12 consumo  
e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

ODS

Impacto no Fornecedor 
Promove uma cadeia de valor susten-
tável, capacita e prepara os produto-
res de polpas de fruta para adoção de 
sistemas agroflorestais, gerando ren-
da a áreas antes destinadas para pas-
to ou impróprias para o plantio. 

Empresa 
Produção de sucos e bebidas nutriti-
vas e máximo naturais com frutas tro-
picais e amazônicas.

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

9  inovação, 
indústria e 
infraestrutura

Mecanismo
Impacto na Cadeia 
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Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): 
Venda para mercados e super-
mercados da Região Metropolita-
na de Belém.

Metas e Desafios para 
2023  
• Lançar a nova marca e novas 

linhas de sucos
• Revitalizar e desenvolver áreas 

de produção agroflorestal 
desses municípios de Terra 
Alta e Augusto Correia. 
Atualmente, compra polpas de 
dez pequenos agricultores da 
associação ANPROTERRA.

Resumo
Anteriormente como Oka, a Amazonique é a 
nova repaginação da marca de sucos. A em-
presa atua na produção de alimentos asso-
ciados à conservação da floresta amazônica. 

Hoje, produz sucos de frutas tropicais e 
amazônicas como acerola, goiaba, abacaxi, 
cupuaçu, taperebá, bacuri e buriti, comer-
cializados em embalagens de 300ml e 900ml 
em 70 pontos de venda, com abrangência na 
Grande Belém (PA).  
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Ano de Fundação  2016
 
Fundadores 
Macaulay Souza
Rafael Kultemberg 
Daniel Bandeira.

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 351.880,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Manaus - AM

ODS

Impacto no Fornecedor
Agrega valor a produtos da agricultu-
ra familiar regional (Manaus e entorno), 
produção agroecológica e proximidade 
do produtor/cliente. Gera de 30% a 40% 
de aumento na venda do agricultor fa-
miliar e previsibilidade. 

Empresa 
Aplicativo e e-commerce que une o con-
sumidor e o agricultor, comercializando 
safras de produtos regionais.

12 consumo  
e produção 
responsáveis

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

Mecanismo
Impacto na Cadeia 
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Resumo
A Onisafra é uma plataforma que gerencia a co-
nexão dos agricultores com o consumidor final 
e possibilita também a criação de multilojas. 
Qualquer grupo de agricultores ou organiza-
ções que ajudam agricultores podem criar sua 
própria loja dentro da plataforma, e o consumi-
dor consegue comprar diretamente deles.

Cliente / Mercado 
B2B2C (Empresa para Empresa 
para Consumidor): Ao comprar 
pela Onisafra, o consumidor tem 
uma economia de 10% a 20%.

Metas e Desafios para 
2023  
• Aprofundamento das 

estratégias de marketing 
visando captação de novos 
assinantes, projeta-se a 
captação de novos 500 
clientes na plataforma; 

• Contratação de recursos 
humanos destinados a ações 
de marketing e publicidade;

• Aumento da taxa de retenção 
de novos clientes, atingindo 5% 
do tráfego total do site.

O
ni

sa
fr

a



51

Pr
át

ik
a 

En
ge

nh
ar

ia

Mecanismo
Impacto no Cliente 

Ano de Fundação  2019
 
Fundadores 
Adriano Pantoja  
Geovani Cordeiro

Ano de Entrada no Programa  2020

Valor Investido  R$ 413.105,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Alto Trombetas, 
Oriximiná – PA e Manaus – AM

12 consumo  
e produção 
responsáveis

ODS

Empresa 
Venda e instalação acessível de painéis 
solares tradicionais para produção de 
energia elétrica.

7 energia limpa 
eacessível 11  cidades e 

comunidades 
sustentáveis
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Resumo
Criada em 2019, a empresa busca reduzir os 
impactos ambientais da produção de energia 
elétrica em comunidades indígenas e quilom-
bolas isoladas na Calha Norte do estado do 
Pará, substituindo a utilização de geradores 
elétricos movidos a diesel (combustível fóssil 
caro e muito poluente) por painéis solares. Para 
atender às populações locais, o parcelamento 
do pagamento do produto é frequente e bas-
tante amigável. Os beneficiados têm o retorno 
do investimento em cerca de 14 meses.

Impacto no Cliente 
Leva acesso à produção de ener-
gia solar em comunidades qui-
lombolas, ribeirinhas e indígenas 
isoladas da Amazônia, como for-
ma de substituição dos gerado-
res de energia movidos a diesel.

Metas e Desafios para 
2023  
• Desenvolvimento de novas 

embarcações movidas a 
energia solar;

• Aumento das vendas de placas 
solares para comunidades 
rurais. 
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Mecanismo
Impacto na Cadeia

Ano de Fundação  2014
 
Fundadores 
Ronaldo Santana de Almeida

Ano de Entrada no Programa  2019

Valor Investido  R$ 400.000,00

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede   
Presidente Figueiredo- AM

12 consumo  
e produção 
responsáveis

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

Impacto no Fornecedor 
Gera um impacto ambiental e social, ao 
aumentar a renda para pequenos pro-
dutores e associações, utilizando subs-
tratos finais de cadeias produtivas que 
normalmente seriam descartadas. 

Empresa 
Fabrica e comercializa rações altamente 
nutritivas para peixes, com composição 
de 40% a 70% de matérias primas locais 
e orgânicas.

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

6 água potável  
e saneamento

9  inovação, 
indústria e 
infraestrutura
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Resumo
Fabricar e comercializar ração para peixes a 
partir de matérias primas locais, reaprovei-
tando parte de resíduos orgânicos gerados 
por outras cadeias produtivas e gerando 
acesso a um produto com preço competitivo 
ao pequeno agricultor familiar 

Local de Impacto 
Comunidades produtoras de Cacau no Rio 
Madeira, afluente no Estado do Amazonas.

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): O 
público de interesse é o pequeno 
produtor de tambaqui na região.

Metas e Desafios para 
2023  
• Legalizar e formalizar o 

negócio no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA)

• Organização para a 
comercialização da ração: 
marca, precificação e pontos 
de venda. Ra
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negócios selecionados 
para aceleração em 2022
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Mecanismo
Serviços Ambientais 

Ano de Fundação  2020
 
Fundadores 
Bruno Brazil

Fase do Negócio  Tração   

Sede  Piracicaba - SP

1 erradição  
da pobreza

ODS Impacto Socioambiental 
Desenvolve projetos de carbono em 
parceria com os proprietários de ter-
ra especialmente na região amazônica. 
Escopo de conservação das áreas com 
melhoria de condições para as comuni-
dades residentes. 

Empresa 
Implementa projetos de carbono nas 
mais diversas modalidades, especial-
mente no uso da terra e florestas na re-
gião amazônica.

10 redução das 
desigualdades

14vida na 
água 15vida 

terrestre

3 saúde e  
bem estar

7 energia limpa 
eacessível

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

6 água potável  
e saneamento4 educação  

de qualidade

13 ação contra 
a mudança 
global do clima
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Resumo
A BRCarbon (BRC) é uma Climate Tech Bra-
sileira criada para fomentar ações de con-
servação florestal e restauração ecológica. 
Trabalha com fluxos financeiros oriundos do 
mercado de carbono para promoção de solu-
ções climáticas naturais. Atua com estraté-
gias inovadoras e através da adoção de tec-
nologias de ponta para acelerar, multiplicar e 
consolidar projetos de carbono no Brasil. 

Cliente / Mercado 
Mercado de crédito de carbono.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• 150 mil hectares de floresta 

conservadas em Sena 
Madureira, no Acre. 

Intermediários / Finais
• Projeção de 1,5 milhão de 

hectares conservados;
• Beneficiar 450 famílias através 

da construção de infraestrutura 
nas comunidades: água potável, 
energia elétrica, internet e 
saúde 
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Mecanismo
Impacto na Operação

Ano de Fundação  2021
 
Fundadores 
Gilberto Derze

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Iracema - RR

15vida 
terrestre

12 consumo  
e produção 
responsáveis

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

Empresa e Público Impactado 
Implementa sistemas agroflorestais 
(SAF) regenerativos, em áreas impro-
dutivas e desmatadas.

Através de parcerias, gera renda aos 
produtores rurais, dividindo a receita 
gerada com as vendas dos produtos 
agroflorestais.

O negócio capta recursos com inves-
tidores pessoa física, interessados em 
investir em ativos da floresta, dividin-
do a receita com as vendas dos produ-
tos agroflorestais.

ODS

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

6 água potável  
e saneamento

11  cidades e 
comunidades 
sustentáveis
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Resumo
Floresta S/A é um spin-off da empresa Radix 
Investimentos Florestais, lançado no início 
de 2021, a partir da necessidade de criar um 
modelo regenerativo agroflorestal. O objetivo 
é construir uma agrofloresta com silvicultura 
mista - consórcio de cacau, açaí, banana da 
terra com freijó, mogno africano, teca e pau-
-rainha, por exemplo - e transformar ativos 
florestais em ativos financeiros.

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): Pro-
dução e Venda de produtos agro-
florestais, para a fabricação de pro-
dutos alimentícios e madeireiros.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• Reflorestamento de 60 hectares 

de SAF em silvicultura mista . 
Intermediários / Finais
• Meta de reflorestar 500 hectares 

utilizando sistemas de SAF
• Impactar 50 famílias através de 

capacitação técnica e fomento 
para implantação de SAF`s Fl
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Mecanismo
Impacto na Operação

Ano de Fundação  2014
 
Fundadores 
Johannes Zimpel
Marco Curatella
Vitor Salomão

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  Patos de Minas - MG

10 redução das 
desigualdades

7 energia limpa 
eacessível

17 parcerias  
e meios de  
implementação

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

Empresa e Público Impactado 
Implementa sistemas agroflorestais 
(SAF) regenerativos, em áreas impro-
dutivas e desmatadas. Tem como prin-
cipal produto o óleo da Macaúba, pal-
meiro presente na Amazônia de menor 
impacto ambiental em relação ao óleo 
de palma.

Através de parcerias, gera renda aos 
produtores rurais, dividindo a receita 
gerada com as vendas dos produtos 
agroflorestais.
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Resumo
A INOCAS (Innovative Oil and Carbon Solutions) 
é uma empresa que tem como objeto social 
o desenvolvimento científico, técnico e tec-
nológico de soluções inovadoras para a pro-
dução sustentável de matérias-primas e ex-
tratos vegetais capazes de contribuir para a 
redução de emissões de CO2. Através da co-
leta de macaúba nativa (extrativismo) e do 
cultivo de oleaginosas de lavoura permanente 
mediante celebração de contratos de parceria 
agrícola com pequenos agricultores, a INOCAS, 
no âmbito do Projeto Macaúba, presta assis-
tência técnica e fornece serviços de apoio à 
agricultura e silvicultura com foco na região 
do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais.

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): Pro-
dução e Venda de produtos agro-
florestais, para a fabricação de 
produtos alimentícios.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• 1 mil hectares de SAF baseados 

em Macaúba. 
Intermediários / Finais
• 5 mil hectares de SAF
• Até 2025, 100 famílias de 

produtores rurais serão 
beneficiadas com o fomento para 
plantio de 2 mil hectares  

In
oc

as



63

M
ah

ta

Ano de Fundação  2020
 
Fundadores 
Edgar Gabriel Calfat  
Maximiliano Petrucci

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  São Paulo - SP

15vida 
terrestre

12 consumo  
e produção 
responsáveis

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

Impacto no Fornecedor 
Geração de renda a associações e coo-
perativas extrativistas de produtos da 
floresta.

Desenvolvimento da cadeia produtiva 
por meio do comércio justo.

Empresa 
Propósito de implementar uma Nutrição 
Regenerativa: uma alimentação alta-
mente nutritiva alinhada à conservação 
da Amazônia.

Produz suplementos e produtos de alto 
valor nutricional com ingredientes de 
cadeias sustentáveis da Amazônia.

ODS

3 saúde e  
bem estar

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

9  inovação, 
indústria e 
infraestrutura

Mecanismo
Impacto na Cadeia
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Resumo
A Matha é uma foodtech na área de suplemen-
tos alimentares com ingredientes da Floresta 
Amazônica, fornecidos por comunidades lo-
cais. O produto inicial é um mix de ingredien-
tes em pó, altamente nutritivo, com castanha, 
cumaru, cacau, cupuaçu, açaí, babaçu e ou-
tros ingredientes a ser consumido como shake 
ou aplicado em receitas. O foco é ter produtos 
com multi-ingredientes, de 10 a 50 por for-
mulação e desenvolver ingredientes a partir 
das 227 espécies vegetais hiper-dominantes, 
agregando modelos de Serviços Ecossistêmi-
cos aos produtos e processos.

Cliente / Mercado 
B2C (Empresa para Consumidor): 
Venda direta ao consumidor por 
meio de site e redes sociais.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• 75 mil repassado a comunidades 

tradicionais na amazônia 
• 2013 famílias impactadas direta 

e indiretamente. 
Intermediários / Finais
• Até 2025 impactar  direta e 

indiretamente 500 mil famílias e 
1500 indivíduos. 

• Até 2025 garantir que 80% dos 
insumos utilizados pelo negócio 
sejam oriundos da Amazônia.
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Ano de Fundação  2019
 
Fundadores 
Ana Leticia  
Peter Feddersen 

Fase do Negócio   
Organização do negócio  

Sede  São Paulo - SP

12 consumo  
e produção 
responsáveis

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

ODS

3 saúde e  
bem estar2  fome zero e 

agricultura 
sustentável

9  inovação, 
indústria e 
infraestrutura

11  cidades e 
comunidades 
sustentáveis

17 parcerias  
e meios de  
implementação

Mecanismo
Impacto na Cadeia

Impacto no Fornecedor 
Geração de renda a comunidades rurais, 
produtores de ingredientes regionais. 

Desenvolvimento da cadeia produtiva 
por meio do comércio justo.

Empresa 
Conecta pessoas à Amazônia através da 
culinária Paraense. 

Produz itens alimentícios com ingre-
dientes da Amazônia – geleias, farinhas, 
granolas, molhos e temperos.
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Resumo
A Soul Brasil Cuisine é uma startup que vem 
com a missão de apresentar produtos com in-
gredientes da biodiversidade brasileira, sus-
tentáveis, orgânicos, veganos e livres de qual-
quer substância artificial para o Brasil e para 
o mundo.

Cliente / Mercado 
B2B (Empresa para Empresa): Pon-
tos de venda de varejo com foco 
no Sudeste Brasileiro e exportação 
para a Europa.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• 25 fornecedores indígenas e 

extrativistas, do rio negro e 
calha norte, de matéria prima 
envolvidos em relação comercial; 

• Iniciando processo de 
exportação para Europa, América 
Latina e Ásia. So
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Mecanismo
Valorização de Atributos Locais 

Ano de Fundação  2017
 
Fundadores 
Daniel Cabrera  
Pedro Gayotto

Fase do Negócio   
Organização interna  

Sede  São Paulo - SP

12 consumo  
e produção 
responsáveis

8  trabalho digno 
e crescimento 
econômico

Público Impactado 
Injeção de capital direto em povos e 
comunidades tradicionais de unida-
des de conservação, tendo eles como 
principais fornecedores turísticos das 
expedições. 

Desenvolvimento sustentável das Uni-
dades de conservação do Brasil. 

Empresa 
Expedições de turismo de base co-
munitária (volunturismo, ecoturismo 
e turismo de aventura) em unidades 
de conservação em diferentes biomas 
brasileiros, principalmente amazônicos.

ODS

10 redução das 
desigualdades

2  fome zero e 
agricultura 
sustentável

4 educação  
de qualidade

13 ação contra 
a mudança 
global do clima

5 igualdade 
de gênero

11  cidades e 
comunidades 
sustentáveis

17 parcerias  
e meios de  
implementação
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Resumo
A Vivalá é um negócio social 
que desenvolve Turismo Sus-
tentável no Brasil. A empresa 
realiza expedições em uni-
dades de conservação brasi-
leiras, através do turismo de 
base comunitária e sempre 
realizando voluntariado duran-
te a viagem. 

Cliente / Mercado 
B2C (Empresa para Consumidor): Venda das expe-
dições diretamente ao consumidor por meio de 
site e redes sociais.

Resultados esperados  
Resultados Iniciais
• Injetou 1 milhão em comunidades tradicionais 

através de repasses a fornecedores;
• Mais de 400 pessoas em comunidades 

ribeirinhas capacitadas em gestão de 
pequenos negócios;

• Mais de 6 mil horas de voluntariado de 
educação gestão de pequenos negócios em 
expedições de volunturismo; 

Intermediários / Finais
• Profissionalização do turismo comunitário 

brasileiro
• R$ 10,3 milhões injetados em povos tradicionais
• 300 famílias fornecedoras 
• 61 mil horas de voluntariado
• Presença em 27 unidades de conservação  

no Brasil 
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Diretoria Executiva
Mariano Cenamo

Seleção e Aceleração de Negócios
Ana Carolina Bastida
Gabriela Souza
Rafael Moreira

Gestão de Portfólio
Rafael Gomes
João Gabriel
Omar Velasquez

Amazônia em Casa Floresta em Pé
Guilherme Faleiros
Aida Lins

Comunicação e Relacionamento
Mônica C. Ribeiro

Finanças
Ana Gama
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coordenação

parceiros estratégicos e fundadores

parceiros

CONEXSUS
CONEXÕES SUSTENTÁVEIS




