IDESAM

ENGAJAMENTO COM O SETOR PRIVADO:
PLATAFORMA PARCEIROS PELA AMAZÔNIA (PPA)
Como a USAID mobiliza ações coletivas lideradas pelo setor privado
para promover a conservação da biodiversidade da Amazônia brasileira
por meio de modelos econômicos sustentáveis, inovações e parcerias:
O caso da PPA.
A Amazônia Legal representa cerca de 60% do território brasileiro, mais da metade de todo o
remanescente de florestas tropicais do planeta e concentra uma biodiversidade de importância global.
Ainda assim, a região gera menos de 8% do PIB do Brasil, criando pressões sobre seus recursos naturais.
Apesar da existência de recursos filantrópicos significativos para o desenvolvimento sustentável na
Amazônia, as ameaças à biodiversidade continuam ou estão aumentando. Sem melhores modelos
econômicos baseados no uso legal e sustentável dos recursos naturais - que também beneficiem as
comunidades locais - conservar a Amazônia será cada vez mais difícil. Empresas privadas desempenham
um papel-chave nestas parcerias, trazendo ideias, tecnologia, e investimento em soluções inovadoras por
meio de alianças estratégicas.

A PLATAFORMA PARCEIROS PELA AMAZÔNIA
A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) é uma plataforma de ação coletiva orgânica em expansão,
liderada por empresas do setor privado cujo objetivo é “desenvolver e identificar soluções tangiveis e
inovadoras para o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade, florestas e recursos
naturais da Amazônia”. A Plataforma trabalha para alavancar investimentos, compartilhar boas práticas e
experiências, fomentar parcerias e apoiar outros parceiros do setor privado a gerar soluções inovadoras
para o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade da região. Mais de 30 empresas
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nacionais e internacionais de setores diversos já fazem parte da PPA, uma aliança promissora que está
em pleno crescimento. Seus membros assinam um documento que reitera seu compromisso como
atores social e ambientalmente responsáveis.
Fundada em 2017, seus objetivos são: 1) Alavancar investimentos sociais e ambientais; 2) Compartilhar
experiências e melhores práticas na área de desenvolvimento socioeconômico sustentável e
conservação da biodiversidade na região amazônica; 3) Oferecer apoio e coordenação aos parceiros do
setor privado, para que eles possam liderar a geração de soluções inovadoras para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável e a conservação da biodiversidade da Amazônia; e 4) Fomentar o
desenvolvimento de parcerias.
Em seu primeiro ano, a PPA realizou o primeiro Fórum de Investimentos de Impacto e Negócios
Sustentáveis da Amazônia (FIINSA) em Manaus, no qual mobilizou investimentos de mais de R$ 1 milhão
direcionados ao crescimento de quatro start-ups, o seja negócios sustentáveis da região. A PPA identifica
e acelera negócios sustentáveis na Amazônia por meio do Programa de Aceleração da PPA, que inclui
start-ups relacionadas ao beneficiamento de açaí, mel, borracha, moda sustentável, valorização de
produtos alimentícios amazônicos, entre outros setores. A PPA atua em várias prioridades a medida em
que se expande, desde o fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis de produtos da floresta de
pequenos produtores e populações tradicionais à abordagens inovadoras e regionais, com o
engajamento de municípios e comunidades em gestão territorial integrada. A PPA reporta seu impacto
anualmente.

O PAPEL DA USAID/ BRASIL NA PPA
O engajamento com o setor privado é uma abordagem estratégica de desenvolvimento internacional na
qual a USAID cria, implementa e avalia iniciativas de desenvolvimento com o setor privado para ampliar
sua escala, sustentabilidade e eficácia das prioridades conjuntas de conservação da biodiversidade e
desenvolvimento sustentável na região. Buscamos criar exemplos e aprender juntos por meio de
parcerias inovadoras, construindo relacionamentos e confiança e propondo novos modelos de
desenvolvimento econômico sustentável. Esses modelos unem comunidades e atores-chave para que
que combinem conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioeconômico com geração de
renda por meio da criação de oportunidades de negócios e empreendedorismo. Para realizar este
objetivo, a USAID/Brasil catalisou a criação da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) na qual
desempenha atualmente o papel de facilitação, de convocação e engajamento de novos parceiros, apoia
com consultorias técnicas para os parceiros e realiza avaliações de longo prazo para aprender como a
PPA pode alavancar impacto positivo adicional na Amazônia. A coordenação da PPA é realizada por
lideranças empresariais com o apoio da USAID, do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
e de três organizações brasileiras: IDESAM, ECAM, e Instituto Peabiru.
A PPA é parte da Parceria para Conservação da Biodiversidade na Amazônia (PCAB) - um acordo
bilateral com o governo brasileiro no período compreendido entre 2014 e 2024, com teto de $80
milhões. Todas as atividades da PCAB seguem a Política de Biodiversidade e o Código de
Biodiversidade da USAID. O sucesso de longo prazo da PPA depende inteiramente do
comprometimento de lideranças do setor privado e parceiros.
A USAID contribui no desenvolvimento da PPA baseada na experiência da parceria Mais Unidos. O
Programa Mais Unidos está em operação há 13 anos, e já atua de forma independente, sem apoio
financeiro da USAID.
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