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A USAID tem um longo histórico de trabalho voltado à  conservação da biodiversidade 

da Amazônia brasileira por meio de parcerias com o governo e a sociedade civil. A 

Amazônia é fundamental para o planeta devido à sua grande 

concentração florestal e de biodiversidade. Ela fornece 20% do oxigênio 

da Terra e 16% de sua água doce; garante a subsistência das 30 milhões 

de pessoas que vivem na região; e contribui com cerca de 75% do PIB do 

continente. Em colaboração com parceiros brasileiros, a USAID trabalha para a 

conservação da biodiversidade e das florestas, reforçando a gestão de áreas protegidas 

e fortalecendo os meios de subsistência e as cadeias  de valor. À medida em que as 

ameaças aumentam, fica claro que somente essas duas estratégias não bastam para lidar 

com o crescente desmatamento, em parte porque a conservação e a prosperidade das 

comunidades não são suficientemente apoiadas por caminhos econômicos legais, viáveis 

e sustentáveis. A maioria das atividades econômicas e cadeias de valor favoráveis à 

biodiversidade não estão adequadamente conectadas ao mercado; elas estão longe de 

serem economicamente competitivas com a extração ilegal de madeira e a minérios, ou 

com o uso excessivo e a expansão da pecuária e da agricultura. São necessárias novas 

soluções.

CATALISANDO SOLUÇÕES 
COM O SETOR PRIVADO PARA A 
CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE 
NA AMAZÔNIA

Em 2014, a USAID/Brasil abandonou seu papel de doador tradicional voltado à 

assistência ao desenvolvimento e transformou-se em uma missão de “Parce-

rias Estratégicas”. Desde então, tem catalisado parcerias transformado-

ras. A USAID tem um longo histórico de colaboração com o setor privado, intensifica-

da em 2006 por meio da Plataforma Mais Unidos. Essa Plataforma reuniu empresas 

norte-americanas para colaborar em projetos de Investimento Social Corporativo (ISC) 

visando transformar o setor de educação e tecnologia. As mais de 100 empresas do 

Grupo Mais Unidos são agora uma plataforma autossustentada, um legado de ação 

coletiva da USAID, que continua a produzir resultados de desenvolvimento. Ao longo 

dos anos, essa experiência aumentou nossa colaboração com atores do setor privado. 

O modelo inicial evoluiu para Parcerias Público-Privadas (PPPs) cujo propósito é 

fortalecer as cadeias de valor e o bem-estar das comunidades. Entre as empresas 

envolvidas nesse processo, encontram-se Google, Coca-Cola, Natura, AMBEV e 

Mineração Rio Norte (MRN). Cada vez mais, o setor privado vê a USAID como uma 

instituição que pode ser fonte de orientação e parcerias. A partir dessa convergência, a 

USAID lançou a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), nossa principal plataforma 

colaborativa. Em 2018, com base em suas experiências e lições aprendidas, a USAID 

elaborou sua estratégia de Engajamento com o Setor Privado.

USAID/BRASIL: 
A PRIMEIRA MISSÃO DE 
“PARCERIA ESTRATÉGICA” 
DA AGÊNCIA
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Nosso objetivo é catalisar uma economia amazônica que 
fomente comunidades autônomas e sustentáveis e 
conserve a biodiversidade, as florestas e os recursos 
naturais.
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A USAID, por meio da PPA, busca identificar melhores práticas e modelos 

inovadores que ofereçam novos caminhos econômicos replicáveis e 

viáveis para a conservação das florestas e da biodiversidade. Um exemplo 

é o Programa Territórios Sustentáveis (PTS), o primeiro modelo de desenvolvimento 

regional integrado promovido por uma empresa de mineração (a MRN) que fortalece 

a governança municipal, constrói capital social (comunidades e associações) e 

diversifica alternativas econômicas sustentáveis. O PTS atua em parceria com três 

municípios e três ONGs, abrangendo oito territórios tradicionais quilombolas e duas 

áreas protegidas. A MRN comprometeu US$ 14 milhões em investimentos 

voluntários ao longo de 15 anos para implantar metas estabelecidas de 

desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade. Isso inclui a 

incorporação de tecnologias para o gerenciamento do território, redirecionando 

diretamente às comunidades, pela primeira vez, os royalties e multas ambientais a 

serem pagos. A PPA também oferece suporte a iniciativas de investimento de impacto 

e incubação de empresas. Por exemplo, na Amazônia, Natura e Coca-Cola estão 

investindo na melhoria da produção e processamento do açaí e de óleos essenciais, 

adquiridos pelas empresas, bem como outros produtos florestais que podem 

aumentar o bem-estar e gerar renda para as comunidades.

Várias ferramentas robustas de monitoramento estão sendo introduzidas 

periodicamente, o que dará à USAID uma melhor compreensão do processo e seus 

impactos:

A USAID está fortalecendo e testando o PTS, o Médio Juruá e outras PPPs usando 

como referência essas ferramentas, além de empreender ações de monitoramento 

regular usando o IPS.

ANÁLISE DE REDES SOCIAIS PARA ENTENDER A DENSIDADE E QUALIDADE DA 

PARTICIPAÇÃO, PARCERIAS E RELAÇÕES NA PPA.

ÍNDICE DE PROGRESSO SOCIAL (IPS), IMPLEMENTADO POR MEIO DA COLETA DE 

DADOS PRIMÁRIOS EM NÍVEL DOMICILIAR E UTILIZADO PARA COMPREENDER 

MUDANÇAS DE BEM-ESTAR MEDIANTE UM INSTRUMENTO ROBUSTO TESTADO 

GLOBALMENTE.

ANÁLISE GEOESPACIAL DO DESMATAMENTO E DA DEGRADAÇÃO FLORESTAL 

UTILIZANDO IMAGENS DE SATÉLITE E ANÁLISES DE ÁREAS ESPECÍFICAS.

TESTE E DIMENSIONAMENTO 
DE NOVOS MODELOS ECONÔMICOS

COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

USAM TECNOLOGIAS PARA 

GERENCIAMENTO TERRITORIAL
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Lançada em 2017, a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), é o 

primeiro exemplo na Amazônia de uma plataforma colaborativa 

capitaneada pelo setor privado. Ela promove ações coletivas em busca de 

soluções conjuntas de desenvolvimento e conservação. É um modelo singular que 

reconhece e fortalece as empresas como grandes impulsionadoras do 

desenvolvimento regional, pois essas frequentemente dispõem de soluções 

inovadoras em ciência e tecnologia. A PPA representa atores do setor privado em 

busca de novas formas de fazer negócios que aumentem a sustentabilidade e a 

conservação da biodiversidade. A Missão da PPA é “Estabelecer parcerias 

com empresas privadas para desenvolver e identificar soluções 

inovadoras para o desenvolvimento sustentável e a conservação da 

biodiversidade da Amazônia.”

Já em seu primeiro ano, a PPA ganhou força e atraiu atenção, expandiu sua 

cobertura e participação e contribuiu para resultados tangíveis de conservação da 

biodiversidade.

O estudo “Caminhos para o Investimento Sustentável na Amazônia” é o primeiro 

promovido pela PPA com o objetivo de investigar e estimular oportunidades de 

negócios para o setor privado na Amazônia. A segunda publicação, lançada no 

mesmo ano,  identifica mecanismos de investimento, tipos de empreendimento, 

cadeias de valor, obstáculos e oportunidades ao investimento na região.

PROMOÇÃO DE AÇÃO 
COLETIVA E LIDERANÇA

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 GERAR SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA 

AMAZÔNIA

4 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS

OBJETIVOS DA PPA

PUBLICAÇÕES:  

" INVESTIMENTO DE IMPACTO 

NA AMAZÔNIA :  CAMINHOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL"  E  "CAMINHOS 

PARA O INVESTIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA 

AMAZÔNIA" .



MOBILIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS E INOVAÇÃO

FÓRUM DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO 
E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA

O terceiro pilar da nossa estratégia é a mobilização de investimentos e negócios  de impacto. 

Por meio da PPA, a USAID vem buscando soluções para a lacuna de financiamento, 

um dos maiores desafios para as crescentes cadeias de valor e oportunidades 

econômicas que valorizam a floresta e a biodiversidade. A maioria das atividades 

de fortalecimento de cadeias de valor, por exemplo, concentra-se principalmente no lado da 

oferta, ou seja, com comunidades e associações na melhoria da produção, consolidação e 

armazenamento de produtos ou  certificações e outros materiais originais para agregar valor. 

Em quase todos os casos, estão muito longe de serem comercialmente viáveis. Há desafios 

significativos relacionados ao mercado, desde a logística até a falta de financiamento, crédito 

e investimentos de impacto. O hiato resultante pode ser considerado tanto uma lacuna de 

financiamento quanto de empreendedorismo. Sua eliminação permitiria que as 

oportunidades de investimento fossem incubadas e aceleradas, podendo, então, atrair 

financiamento. Em seu primeiro ano, a PPA já alcançou resultados positivos em 

relação ao último aspecto mediante uma chamada de propostas de 

start-ups. Foram recebidas e analisadas 81 propostas, das quais 15 foram 

selecionadas para incubação e aceleração. Destas, quatro receberam investimentos 

de impacto direto anunciados durante o Fórum de Investimentos de Impacto e Negócios 

Sustentáveis na Amazônia, primeiro evento deste tipo na Amazônia, organizado pela PPA em 

novembro de 2018.

4 NEGÓCIOS

FECHARAM INVESTIMENTOS
NO VALOR TOTAL DE: 

R$ 1,1 MILHÃO

11 EXPOSITORES

VENDERAM PRODUTOS
TOTALIZANDO CERCA DE:

R$ 14 MIL

PALESTRANTES
& MODERADORES

64

RECEBIDOS POR
4 NEGÓCIOS

MIL60R$

PARTICIPANTES

252

NEGÓCIOS EM
PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO

15



A USAID está desenvolvendo um projeto-piloto mais amplo que usará capital semente  e/ou 

ferramentas de redução de risco como garantias para criar o primeiro Fundo de 

Investimento de Impacto na Biodiversidade da Amazônia, catalisando até US$ 100 

milhões em investimentos de impacto privados no período de 10 a 12 anos. É muito 

importante lançar e avaliar mecanismos como esse e como o fundo de investimento empresarial 

da PPA no ambiente econômico desafiador e ecologicamente frágil da Amazônia, de forma a 

garantir soluções de longo prazo para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento 

sustentável.

INVESTIMENTO EM SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS DE LONGO PRAZO

FUNDO DE INVESTIMENTO DE IMPACTO 
NA BIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (ABII)

FUNÇÕES CIAT/PPA:

Networking

Parcerias estruturadas 
entre compradores e 
vendedores

Co-investimento  e 
incubação de empresas

FUNÇÕES DA USAID:

US$ 12 milhões de 
capital semente para 
capitalizar o fundo

Garantia DCA

Colaboração e conexão

Incubação de empresas

Fundo de Investimento 
para uma Amazônia 

Sustentável
US$ 100 milhões

INVESTIMENTOS

Empreendedores e cadeias de valor baseadas na Amazônia que 
aumentam o valor das florestas em pé e dos produtos da 

biodiversidade, reduzem as ameaças de desmatamento e/ou 
recuperam terras degradadas.

INVESTIDORES

GESTOR

DO FUNDO
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