


Dias 13 e 14 de novembro 
acontecerá o

I Fórum sobre Investimentos de 
Impacto e Negócios 

Sustentáveis da Amazônia.

O evento é um novo espaço 
de diálogo e troca entre as 

startups inovadoras 
amazônicas e os potenciais 

investidores, nacionais e 
internacionais. 

Irá debater o estado da arte das 
finanças sociais e investimentos 
de impacto na Amazônia, e quais 

os desafios para o 
desenvolvimento de negócios e 

empreendedores locais.

O Evento



Quem estará?

Empresas e 
membros

da PPA

Público esperado ~250 participantes

Bancos e 
agências 

financeiras de 
investimento

Incubadoras e 
aceleradoras 

de investimento 
de impacto

Investidores 
locais, 

nacionais e 
internacionais

Organizações 
não 

governamentais

Empreendedores 
da região 

amazônica

Universidades 
federais, 

estaduais e 
privadas da 
Amazônia

Câmaras de 
comércio, 

federação das 
indústrias e 

órgãos setoriais



Criar uma agenda e um espaço 
que permita a conexão entre 
diferentes atores, com foco em 
gerar novos negócios, parcerias 
e fortalecer o ecossistema de 
investimentos de impacto e 
negócios sustentáveis na 
Amazônia

Conceito & 
Proposta do 
Fórum



ALMOÇO13h00

PAINEL I  Como atrair financiamento e investidores de impacto para 
negócios sustentáveis na Amazônia?

COFFEEBREAK

PAINEL II Desafios e lições aprendidas de casos de sucesso que estão 
gerando impacto socioambiental positivo

Networking, Feira de Negócios E Produtos Amazônicos

9h00 ABERTURA  E BOAS VINDAS

10h10

11h20

11h50

Programação - Dia 1

8h00 Registro e recepção 

9h30 PAINEL DE ABERTURA  Setting the stage: Desafios para desenvolver um 
ecossistema de negócios sustentáveis na Amazônia



14h20
SALA I  
Rodada de Pitchs - 
finalistas da Chamada 
para o Prêmio PPA

SALA II  
Caminhos para o investimento
sustentável na Amazônia

Negócios sustentáveis e 
atividade agropecuária na 
Amazônia

SALA III  

15h30
SALA I  
Rodada de Pitchs - 
finalistas da Chamada 
para o Prêmio PPA

SALA II  
O papel das aceleradoras e incubadoras no 
fortalecimento do ecossistema de investimento 
de impacto e negócios sustentáveis

Negócios de impacto, 
economia da floresta e 
comunidades extrativistas na 
Amazônia

SALA III  

16h45

17h15
SALA I  
O papel do Governo no fortalecimento dos 
negócios de impacto na Amazônia

SALA II  
As atuações das organizações não governamentais no 
ecossistema de impacto e negócios sustentáveis

Programação - Dia 1

SALA I  
Negócios de Impacto: 
aprenda com os cases de 
maior sucesso no Brasil

SALA II  
Negócios de Impacto e o contexto das mudanças 
climáticas e serviços ambientais

O papel da gastronomia 
local como fomentador de 
negócios sustentáveis

SALA III  

COFFEE BREAK



PAINEL II O papel das grandes empresas no investimento de 
impacto

COFFEE BREAK

Mensuração de impacto em investimentos sustentáveis/de 
impacto (ambiental, social e econômico)

ABERTURA  E BOAS VINDAS

10h00

11h00

11h30

Programação - Dia 2

8h30 CAFÉ DA MANHÃ

9h00 PAINEL I De ONG a negócios sustentáveis: modelos inovadores de 
atuação no terceiro setor

RODADA DE 
INVESTIMENTOS



COQUETEL E SHOW MUSICAL18h20

PREMIAÇÃO PPA Entrega do “Prêmio PPA Empreendedores da Amazônia”

13h10

17h50

18h10

Programação - Dia 2

ALMOÇO Almoço + Conexões

Rodada de Pitchs c/ 
finalistas da Chamada 

para o Prêmio PPA

15h40

14h40

COFFEE BREAK16h40

PAINEL FINAL 
Principais insights e novos caminhos para avançarmos o campo 
na Amazônia

SALA I  
O papel do Governo no fortalecimento dos 
negócios de impacto na Amazônia

SALA II  
As atuações das organizações não governamentais no 
ecossistema de impacto e negócios sustentáveis

SALA I  
O papel das fundações e 
institutos para fortalecer o 
ecossistema de investimentos 
de impacto na Amazônia

SALA II  
Oficina prática para empreendedores, em 
temas relevantes para o desenvolvimento 
de negócios

Roda de conversa 1 - 
aprofundando em temas 
específicos

SALA III  

Rodada de Pitchs c/ 
finalistas da Chamada 

para o Prêmio PPA

SALA I  
O papel do Governo no fortalecimento dos 
negócios de impacto na Amazônia

SALA II  
As atuações das organizações não governamentais no 
ecossistema de impacto e negócios sustentáveis

SALA I  
O papel do Governo no 
fortalecimento dos negócios 
de impacto na Amazônia

SALA II  
Oficina prática para empreendedores, em 
temas relevantes para o desenvolvimento 
de negócios

SALA III  
Roda de conversa 1 - 
aprofundando em temas 
específicos



Servir como vitrine de negócios 
amazônicos inovadores e 
sustentáveis

Stands de exibição e comercialização 
de produtos sustentáveis e display de 
casos de sucesso.

Castanha, café, culinária local, etc.

Feira de Produtos e Negócios



Premiações & 
Rodada de 
Investimentos



Prêmio empreendedor PPA

Entre junho e julho, esteve aberta a Chamada de 
Negócios PPA, buscando empreendedores, 
startups ou instituições que estejam 
desenvolvimento negócios de impacto social e 
ambiental na Amazônia, voltados a conservação da 
biodiversidade e desenvolvimento socioambiental 
da região. 

Serão selecionadas 
4 iniciativas, que farão 
suas apresentações em 
formato pitch durante o 
evento e concorrerão a 

prêmios no valor total de 
até 

R$ 40 mil.  
Os vencedores serão 

anunciados ao final do 
Fórum.

Chamada 



Programa de incubação & Aceleração PPA

Além de concorrerem ao Prêmio, todas as iniciativas selecionadas participarão do Programa de 

Incubação e Aceleração da PPA, que prevê:

#1 
Mentorias 

personalizadas

#2
Viabilização de 

coworking

#3
Assessoria 

jurídica, contábil 
e de marketing

#4 
Networking com redes 

diversas e fundos de 
investimento 



Rodada de Investimentos
(em modelo semelhante ao “Shark Tank”)

Além do Prêmio, quatro iniciativas promissoras 
participarão da Rodada de Investimentos, no 
modelo “Shark Tank”, durante o Fórum. Cada 
iniciativa fará uma apresentação para uma 
banca de investidores, com a possibilidade de 
receberem aportes financeiros dos “tubarões”.



Resultados esperados

Ao menos dois 
investimentos 
fechados entre 
empreendedore
s e investidores 

de impacto

Quatro 
startups 

premiadas 
pela PPA e 
parceiros

Visibilidade 
às startups 
amazônicas 
sustentáveis

Presença de 
ao menos 10 

diferentes 
investidores 
nacionais e 

internacionais

Presença de 
ao menos 

25 
empreendedores 

amazônicos






