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Antes de Porto Velho embarcar no 
AMAZÔNIA+21, idealizado pela Agência 
de Desenvolvimento da cidade e pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
Rondônia, diversas reuniões e conversas 
foram realizadas no sentido de bem 
entendermos os benefícios de um projeto 
tão ousado como este para o município e 
seus cidadãos. 

Propor às cidades e estados amazônicos 
e aos demais países que compõem a região amazônica a criação de uma agenda 
comum, convergente com as necessidades da geração de renda e empregos, com o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui 
vivem nos pareceu uma missão árdua e complexa, que foi se mostrando possível à 
medida em que os diversos setores da sociedade se mostraram aderentes à iniciativa. 

Hoje, com a entrega do Fórum Mundial AMAZÔNIA+21, podemos sonhar juntos em 
construir um novo momento para a nossa região, unindo esforços dos governos, do setor 
produtivo e da sociedade, com base no conhecimento, na ciência e na inovação. Temos 
universidades e instituições de ensino de alto nível em nosso território e gente capaz, 
além de um ativo único, que é a floresta e todo o seu bioma e diversidade. 

Porto Velho se sente engrandecida por ter sido anfitriã de uma iniciativa tão 
importante para a Amazônia e para o País. Iniciativa que continua viva, pulsante, com 
as articulações, parcerias e os próximos passos, com a construção de projetos e ações 
para que essa agenda de curto, médio e longo prazo, seja consolidada e possamos 
comemorar os resultados desse esforço conjunto. 

Como lição, fica a determinação e o reconhecimento de que muita coisa pode ser feita 
quando fazemos juntos. Também as duas afirmações muito presentes no fórum: “a 
Amazônia tem pressa” e “a importância de trazermos os debates sobre a Amazônia para 
o nosso território, pois aqui vivem 24 milhões de brasileiros”. 

Por fim, o nosso agradecimento a todos os envolvidos e a certeza de que este foi apenas 
o começo de uma bela história. Nos sentimos gratos e honrados por fazermos parte do 
AMAZÔNIA+21 e podermos dividir com todos os bons resultados, até aqui obtidos. 

Hildon Chaves
Prefeito de Porto Velho

Palavra do Prefeito



Após um ano de muitas indefinições e dificuldades 

diante do desafio da COVID-19 fizemos a entrega 

do Fórum Mundial AMAZÔNIA+21 com excelência. 

Não pudemos aglomerar as 3 mil pessoas 

estimadas na versão presencial, prevista para  

maio de 2020, na cidade de Porto Velho, mas de 

forma virtual tivemos mais de 20 mil pessoas 

acompanhando os diálogos em tempo real e 

impactamos mais de 20 milhões de pessoas, com 

as matérias, reportagens, entrevistas, artigos de 

opinião e ações nas redes sociais. 

A qualidade dos painelistas, dos temas e debates e a adesão de mais de 100 instituições à iniciativa 

demonstram a importância de se elevar o nível das discussões sobre o desenvolvimento sustentável 

da região amazônica, com foco na geração de riquezas e com proteção ao bioma, trazendo o 

protagonismo da condução dos diálogos para a Amazônia. São 24 milhões de brasileiros, das 34 

milhões de pessoas que vivem na Pan Amazônia. O olhar para as pessoas e seu papel transformador 

foi um dos diferenciais do Amazônia+21, que trouxe cases e depoimentos de indígenas, ribeirinhos, 

quilombolas e de diversas cidades, demostrando toda a diversidade e um mundo de oportunidades 

que a região apresenta. 

Outro ponto de extrema importância para o sucesso do fórum foi a adesão do setor produtivo, 

principalmente da Confederação Nacional da Indústria – CNI. A  estrutura disponibilizada pela 

instituição, além da competência das suas áreas de comunicação, relações internacionais, meio 

ambiente e sustentabilidade demonstram que a CNI está sensível aos desafios e à necessidade de 

soluções rápidas para problemas relacionados à infraestrutura, educação, saúde, entre outras. O 

apoio das demais Federações de Indústrias, principalmente dos estados que compõem a Amazônia 

Legal foi imprescindível. A participação internacional foi relevante, com o envolvimento dos 

nove países amazônicos e também dos Estados Unidos, França, Holanda, Alemanha e Inglaterra, 

principalmente. 

Por fim,  ressalto que os próximos passos do AMAZÔNIA+21 abrangem uma devolutiva para a 

sociedade dos resultados do fórum realizado e um plano estratégico, a ser construído a muitas 

mãos, para legitimar o debate e apresentar uma agenda para o desenvolvimento socioeconômico da 

região, sempre com a premissa de que “a Amazônia tem pressa”. 

Agradeço aos participantes do fórum mundial e à equipe, aos patrocinadores, apoiadores e à 

sociedade em geral, que passa a ter uma ampla plataforma de diálogos de alto nível, não ideológica 

e apartidária, ouvindo as vozes dos governos, da academia, do setor produtivo, das instituições 

de fomento e da sociedade civil organizada, com o propósito de promover o desenvolvimento 

socioeconômico da região amazônica e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Marcelo Thomé S. de Almeida
Coordenador Geral do AMAZÔNIA+21

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia

Presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho

Palavra do Presidente
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Núm�os 
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“

O Fórum Mundial AMAZÔNIA+21 foi realizado entre 
os dias 04 e 06 de novembro, com alguns eventos 
prévios para a convergência de ideias, temas e 
proposições. Contou com a participação de governos, 
do setor produtivo, de cientistas e pesquisadores, de 
investidores e da sociedade.

Transmitido em tempo real, de forma 100% virtual, 
e nos idiomas português, inglês e espanhol, além 
de libras, foi assistido por mais de 25 mil pessoas em 
77 mil perfis, que acessaram os links diretamente 
no site do amazonia21.org ou nos canais da CNI e 
de parceiros, que ajudaram a construir e levar aos 
seus públicos todo conteúdo disponibilizado. Foram 
45 horas de transmissão e mais de 80 horas de 
conteúdos produzidos.

Se considerarmos as 337 matérias publicadas por 
113 veículos de imprensa do Brasil e do exterior, das 
quais 286 espontâneas, e as ações nas redes sociais, 
as mensagens do fórum sobre desenvolvimento 
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas que vivem na região amazônica impactaram 
mais de 20 milhões de pessoas.
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Às margens de uma das mais importantes 
hidrovias do país, a do Rio Madeira, a capital 
de Rondônia é uma cidade que investe no 
desenvolvimento sustentável e inovação. É o 
município brasileiro que mais gera energia limpa 
e o mais importante hub logístico da região, com 
uma posição estratégica para a América do Sul 
e capaz de permitir o acesso ao escoamento de 
produtos, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo 
Oceano Pacífico e assegurar o alcance às rotas 
comerciais do mercado mundial.   

Porto Velho, com seus 530 mil habitantes, teve 
um crescimento notável na sua economia 
nos últimos anos, vem aperfeiçoando sua 
infraestrutura, valorizando a qualificação de 
pessoas e preservando seus patrimônios cultural 
e ambiental. Possui um território superior a 34 
mil km2 e um produto interno bruto que supera 
R$ 16 bilhões. Abriga uma Universidade e um 
Instituto Federal, além de diversas instituições de 
ensino superior, com um ativo de mais de 25 mil 
estudantes matriculados no nível superior, nas 
diversas áreas do conhecimento.

O PortAL da  
Amazônia
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             Porto Velho teve um  

Crescimento  

notável na sua economia nos últimos anos,  

vem aperfeiçoando sua infraestrutura, valorizando 

a qualificação de pessoas e preservando seus 

patrimônios cultural e ambiental.“



Como chegar?

WWW.PORTOVELHO.RO.GOV.BR

No seu tecido econômico 
prevalecem a produção de grãos 
e bovinos, para leite e corte, a 
piscicultura e aquiculturas com 
forte tendência de crescimento, 
além de um cinturão verde 
hortifrutigranjeiro com pequenos 
produtores e agricultura familiar. 
Atividades da nova economia 
também estão presentes, fruto do 
trabalho de instituições de pesquisa 
de alto nível, como FIOCRUZ, 
EMBRAPA e Rede SENAI de 
Tecnologia e Inovação, entre outros, 
juntamente com as iniciativas do 
setor produtivo, academia e da 
sociedade civil organizada para 
avanços na biociência, biotecnologia, 
bioeconomia, energias renováveis 
e outros setores com alto 
valor agregado.

Outro setor que avança e oferece 
oportunidades é o turismo 
sustentável: contemplativo, com 
museus e espaços culturais que 
contam a história da cidade e da 
região, e também de experiências, 
com passeios de barco, pesca 
esportiva, trilhas e a relação do 
homem com a natureza e a floresta, 
seus povos indígenas, ribeirinhos e 
quilombolas. A rica gastronomia é 
um atrativo à parte, de toda região, 
que tem rompido as fronteiras do 
estado e do país. 

Por fim, sua rica história, 
diversidade do seu povo e as muitas 
oportunidades tornam Porto Velho 
uma cidade acolhedora, atrativa para 
novos negócios e pronta para os 
desafios deste século.

20. AMAZÔNIA+21 PORTO VELHO .21

BRASÍLIA:          2486 KM          1907 KM

BELO HORIZONTE:          2995 KM          2479 KM

CUIABÁ:          459 KM          1139 KM  

MANAUS:          890 KM          761 KM

SÃO PAULO:          2985 KM          2466 KM
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Nove estados, 772 municípios, cerca de 
24 milhões de habitantes e uma extensão 
territorial de mais de 5 milhões de quilômetros 
quadrados. A concepção da Amazônia Legal, 
que abarca 61% de todo o território brasileiro, 
remete a uma longa história de esforços 
governamentais em prol do desenvolvimento 
regional e da integração ao país desta que é a 
maior floresta tropical do mundo. 

Para enterder um pouco da história, em 9 
de outubro de 1953, pelo decreto 35.600, 
é aprovado o regulamento do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), 
delimitando a área. Em 1966, pela Lei 5173 
de 27 de outubro de 1966, extinguiu-se a 
SPVEA e criou-se a SUDAM, fruto de um 
conceito geopolítico e econômico e não de um 
imperativo geográfico, ou seja, da necessidade 
do governo de planejar e promover o 
desenvolvimento da região.

Já são décadas de iniciativas da mais alta  
complexidade, em múltiplas frentes 
e a partir de abordagens estratégicas 
diversas, articulando a União e os entes 
federativos da região — hoje, integrada 
pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão, para o 
desenvolvimento socioeconômico.

A difícil missão de desenvolver e incluir a 
Amazônia permanece em marcha, mas esta 
trajetória já legou um consistente arcabouço 
de conhecimentos sobre as melhores práticas, 
técnicas, políticas e modelos para a região. 
Esta inteligência, que poderíamos distinguir 
como um saber amazônico, conecta o ideal 
de desenvolvimento às oportunidades 
representadas pelos recursos naturais 
inestimáveis e pela diversidade sociocultural 
inigualável da Amazônia Legal — uma 
potencial referência de desenvolvimento 
sustentável para o mundo.

Considerando a complexidade do 
bioma amazônico, principalmente no 
que tange aos aspectos geográficos, 
biológicos e socioeconômicos, 
o Fórum Amazônia+21 trouxe 
novas perspectivas e vem sendo 
um catalisador de iniciativas, 
experiências, conhecimentos 
e informações a serem 
compartilhadas, reunindo cientistas, 
pesquisadores, lideranças, negócios,  
financiadores, empreendedores, 
poder público e pessoas interessadas 
nos temas no âmbito do 
território amazônico. 

A mobilização e participação do 
público-alvo no fórum incluiu não 
apenas os nove estados brasileiros 
que integram a Amazônia Legal, 
mas também os outros países 
amazônicos que fazem divisa com 
o Brasil: Bolívia, Peru, Equador, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Guiana Francesa e Suriname — 
representando a região amazônica, 

com uma população total de 34 
milhões de pessoas e mais de 7 
milhões de quilômetros quadrados 
de área.
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A maior  
floresta  
tropical do 
mundo

“Não basta  
somente reprimir 
ilícitos na 
Amazônia.  
É preciso criar um 
novo modelo de 
desenvolvimento 
para a região, 
baseado na 
ciência, pesquisa e 
inovação, para  
a bioeconomia.” 
General Hamilton Mourão  
Vice-Presidente da República 
Presidente do Conselho Nacional 
da Amazônia Legal



O fórum foi estruturado na Amazônia, 
com base nas reflexões e debates 
realizados com os mais diversos 
públicos e segmentos da região 
amazônica, a partir da percepção de 
soluções para a geração de riquezas, 
empregos e renda, fugindo dos 
modelos tradicionais de abordagem 
e intervenção, historicamente 
empregados, com decisões 
tomadas sem que as partes afetadas  
fossem ouvidas. 

A consolidação desta iniciativa 
poderá ser validada na medida 
em que os projetos avancem e  
investimentos sejam efetuados 
em toda a região e os negócios 
sustentáveis de alto valor agregado 
prosperem, melhorando a qualidade 
de vida dos povos tradicionais e dos 
habitantes das cidades amazônicas.

 A  Sudam  participa do 

Fórum Mundial Amazônia+21 porque 

acreditamos que, além de ser um evento 

de negócios e parcerias, é um espaço 

aberto para discutir o desenvolvimento 

da Amazônia e esse é o negócio da 

Sudam: levar qualidade de vida para as 

pessoas que vivem aqui, incluir e integrar 

com sustentabilidade

Louise Caroline Campos Löw
Superintendente da SUDAM

“
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  Contribuições  
  da sociedade  
para os diálogos

Artigos



“

O aumento cada vez maior do aquecimento global 
tem levado as nações a buscarem formas variadas 
para mitigar as mudanças climáticas mundo afora. 
Umas das principais alternativas neste sentido são os 
investimentos em bioeconomia, modelo de produção 
industrial que se vale da ciência e da tecnologia para 
desenvolver produtos inovadores, como alimentos, 
remédios, cosméticos, biocombustíveis e tantos outros, 
a   partir das propriedades de plantas, animais, micro-
organismos e demais recursos biológicos. 

De acordo com o BNDES, o Brasil movimenta, 
atualmente, cerca de US$ 326 bilhões nessa área. É 
ainda muito pouco, se considerarmos que, de acordo 
com os últimos dados disponíveis, já em 2015 a União 
Europeia movimentava 2 trilhões de euros, com geração 
de 18 milhões de empregos. Projeções da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) indicam que, em uma década, a bioeconomia 
deverá representar 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) 
dos países mais ricos.

Por tudo isso, e muito mais, acreditamos que a 
bioeconomia deve ser a grande aposta que o Brasil 
deve fazer para viabilizar o desenvolvimento sustentável 
da Amazônia, que concentra a mais rica biodiversidade 
e influencia o clima de todo o planeta. A aprovação, 
pelo Congresso Nacional, do marco regulatório da 
biodiversidade, que definiu regras para o acesso e o uso 
do patrimônio genético, foi um passo muito importante 
nessa direção. É fundamental que, agora, seja 
construída uma política nacional, com objetivos claros, 
instrumentos adequados ao alcance das metas e com 
regras estáveis, que criem um ambiente seguro para 
investidores que desejem aportar recursos nessa área. 

 

Como o conhecimento é a base da bioeconomia, uma 
política nacional para a área deve ter como prioridade 
a expansão da rede de inovação, e a integração de 
diversas atividades para a produção de tecnologias e de 
bens de alto valor agregado. Isso requer investimentos 
robustos e permanentes em pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e qualificação de mão de obra. É essencial, 
também, a criação de linhas de financiamento, com 
garantias, taxas de juros e prazos compatíveis com a 
inovação, assim como o incentivo ao capital de risco 
para empreendimentos que fazem uso sustentável dos 
recursos biológicos, a valorização dos instrumentos de 
proteção à propriedade intelectual e a aceleração dos 
processos de concessões de patentes.

Outro ponto decisivo para avançarmos nessa agenda é 
a interação entre centros de conhecimento e empresas, 
para facilitar a criação de produtos e processos que 
atendam às necessidades do mercado. É preciso, ainda, 
definir uma governança capaz de coordenar e garantir 
a eficácia das iniciativas de governos, empresas, 
academia e de outros setores da sociedade, para 
viabilizar ações que favoreçam o aproveitamento justo e 
sustentável da rica biodiversidade da Amazônia.

Importante ressaltar que, apesar de ocupar mais da 
metade do território brasileiro e de concentrar cerca 
de um quinto das espécies e da água doce do planeta, 
a região amazônica tem ainda uma participação 
muito pequena na economia do país e oferece poucas 
oportunidades de emprego e renda para os mais 
de 23 milhões de pessoas que vivem lá. Por isso, é 
fundamental construir um modelo consistente de 
desenvolvimento que mantenha a floresta em pé e, ao 
mesmo tempo, promova o crescimento econômico e 
social da região. Trata-se de um desafio complexo, que 
precisa ser enfrentado com urgência. 

O primeiro passo nessa direção é o combate ao 
desmatamento ilegal e o controle das queimadas. 
Ações efetivas contra essas práticas são decisivas para 
ajudar o Brasil a atender aos compromissos de redução 
das emissões de gases do efeito estufa, assumidos no 
Acordo de Paris. Também contribuirão para melhorar 
a imagem externa do Brasil, ampliar os negócios das 
empresas brasileiras e garantir o avanço de tratados 
comerciais relevantes, como o do Mercosul com a 
União Europeia.

Para o país se tornar referência global no uso eficiente 
dos recursos naturais e na oferta de produtos da 
biodiversidade, é imprescindível a ampliação dos 
investimentos públicos e privados em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. A expansão de setores 
industriais ligados à produção de cosméticos, 
fármacos, alimentos, energia renovável e móveis, 
entre outros, vai acelerar o crescimento econômico 
e a geração de empregos e renda na Amazônia. O 
avanço da bioeconomia depende, ainda, do acesso a 
financiamentos e da criação de um ambiente mais 
propício aos investimentos, com regras claras, estáveis e 
sintonizadas com a agenda da sustentabilidade.  

Entre as medidas capazes de melhorar as condições 
na região está a integração das ações da União, dos 
estados e dos municípios que integram a Amazônia 
Legal. O trabalho articulado do poder público é 
crucial para racionalizar os recursos e aumentar a 
eficácia e o alcance das iniciativas governamentais. 
O fortalecimento de parcerias com o setor privado 
também terá impacto positivo nas ações na região.    

É importante, ainda, concentrar esforços em 
mecanismos que assegurem o cumprimento das leis, 
combatam a grilagem de terras e tragam segurança 
jurídica aos produtores rurais e aos investidores. Isso 
inclui a regularização fundiária. Atualmente, a Amazônia 
tem quase 65 milhões de hectares de florestas públicas 
sem destinação. Determinar os usos possíveis para 
as diferentes parcelas dessa área e conceder títulos 
de terras a quem tem direito legal ajudará a resolver 
conflitos, evitar ocupações irregulares e gerar emprego 
e renda para a população.  

Além disso, é preciso reforçar os instrumentos de 
ordenamento e planejamento territorial. A integração 
dos Zoneamentos Ecológicos-Econômicos estaduais 
facilitará a classificação dos diferentes usos da terra, de 
acordo com o potencial produtivo, e ajudará a definir as 
áreas fundamentais para conservação. Isso vai acelerar 
os processos de licenciamento ambiental das atividades 
econômicas, favorecendo os investimentos na região. 

O Brasil também deve fortalecer a política de 
concessões florestais. Ao outorgar à iniciativa privada 
o direito de manejar as florestas de forma sustentável, 
a União, os estados e os municípios terão melhores 
condições de administrar o patrimônio público, 
estimular as boas práticas econômicas e evitar a 
exploração predatória dos recursos naturais.  

Essas medidas terão mais efetividade se forem 
complementadas com a aplicação de dados científicos 
no monitoramento e na fiscalização de atividades 
na floresta. A integração dos sistemas federal e 
estaduais de gestão florestal e o uso de tecnologias 
avançadas de sensoriamento remoto aperfeiçoarão a 
vigilância necessária.

É preciso, ainda, assegurar a rastreabilidade das 
cadeias produtivas, processo que identifica todas 
as etapas percorridas por uma mercadoria, desde a 
origem da matéria-prima até o produto final, e atende 
às exigências dos consumidores que, cada vez mais, 
buscam produtos sustentáveis. Além disso, aumenta 
as condições da indústria brasileira enfrentar a 
concorrência no mercado internacional.

 O desenvolvimento sustentável da Amazônia também 
depende de pesados investimentos em infraestrutura 
e saneamento básico. A região tem a pior rede de 
distribuição de água e de coleta de esgotos do país. 
Apenas 57,3% da população têm acesso à água potável 
e só 17,4% dos esgotos são tratados. Fundamentais para 
melhorar a qualidade de vida da população e proteger 
o ecossistema, as ações voltadas ao saneamento 
demandam coordenação e planejamento, e devem 
contar com a participação do setor privado, que foi 
facilitado com a recente aprovação, pelo Congresso 
Nacional, de um marco legal para essa área. 

Os debates realizados durante o Fórum Mundial 
Amazônia+21 jogaram luz sobre todos estes aspectos e, 
doravante, certamente serão uma referência obrigatória 
nessa área. A indústria brasileira apoia e participa desta 
discussão, por considerar que a construção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável para a região 
– capaz de conservar a floresta e, ao mesmo tempo, 
melhorar as condições de vida dos amazônidas – só 
se viabilizará com muito diálogo e atuação articulada 
de governos, empresas, academia e outros segmentos 
da sociedade. 

Vale reiterar que o destino desse patrimônio de 
inestimável valor para o futuro do Brasil e do mundo 
depende das decisões que tomarmos agora. Não há 
mais tempo a perder.

Investimento em 
bioeconomia é crucial  
para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia

Robson Braga de Andrade
Empresário e presidente da Confederação  
Nacional da Indústria (CNI)



A cada ano que passa, a atmosfera fica mais quente 
e o clima muda um pouco mais. Dos oito milhões de 
espécies que habitam o planeta, um milhão corre o 
risco de extinção. As florestas e os oceanos estão a ser 
poluídos e destruídos. Sentimos as alterações climáticas 
na agricultura com a queda das safras; nas florestas, 
onde cada vez mais as árvores são devoradas por 
fogos e doenças; na energia, nos transportes. Os fluxos 
migratórios devidos a secas, conflitos entre povos 
pela terra, demonstram que os efeitos das alterações 
climáticas já não se sentem só na economia.

 A pandemia tem vindo a acentuar a nossa fragilidade. 
No entanto, o aquecimento global é mais difícil de se 
enfrentar do que a pandemia da Covid-19. Não haverá 
vacina contra as mudanças climáticas e seus impactos 
devastadores. Devemos adotar, juntos, uma ação 
climática ousada e corajosa. A recuperação econômica 
da Covid-19 deve servir para acelerar a transição para 
um futuro mais seguro e resiliente.

 As escolhas que fazemos hoje definirão o futuro de 
amanhã. Nos próximos dois anos, governos, estados 
e cidades em todo o mundo irão gastar cerca de 
10 trilhões de euros (quase 60 trilhões de reais) 
emprestados às gerações futuras para renovar as 
suas economias. A recuperação proporciona uma 
oportunidade única para reconstruir as economias 
de forma melhor e mais voltada para as exigências 
do futuro.

A UE coletivamente e os Estados Membros 
individualmente colocaram a sustentabilidade no 
centro das suas políticas de recuperação. O Pacto 
Ecológico Europeu adotado em dezembro de 2019 
constitui o Norte para este objetivo. Trata-se de uma 
nova estratégia de crescimento que visa transformar a 
UE numa sociedade equitativa e próspera, dotada de 
uma economia moderna, eficiente na utilização dos 
recursos e competitiva.

O Pacto pretende igualmente proteger, conservar e 
reforçar o capital natural da UE e proteger a saúde e 
o bem-estar dos cidadãos contra riscos e impactos 

relacionados com o ambiente. Ao mesmo tempo, a 
aposta será equitativa e inclusiva, para não deixar 
ninguém para trás. A ambição é de alcançar zero 
emissões de gases com efeito de estufa até 2050. A 
estratégia faz parte do conceito de que o crescimento 
econômico e a proteção do meio ambiente se podem 
reforçar mutuamente. Investimentos orientados para 
a sustentabilidade representam um investimento 
no futuro.

 A Biodiversidade faz parte deste empenho. Para 2030, 
a UE assume grandes compromissos em proteger 
e restaurar os seus ecossistemas e está pronta para 
liderar esforços para chegar a um ambicioso novo 
quadro global de biodiversidade para pós-2020 na 
próxima COP15 sobre Diversidade Biológica.

O nosso objetivo é fortalecer o Acordo de Paris e 
aumentar gradualmente o nível coletivo de ambição 
climática. Porque a mudança climática é um problema 
global que requer respostas globais. As ações das 
grandes economias e das economias emergentes 
podem trazer um grande contributo à redução de 
emissões de Gases de Efeito Estufa e iniciativas de 
carbono neutro.

No Brasil, a bioeconomia da Amazônia tem 
demonstrado que desenvolvimento econômico de 
comunidades locais e a preservação da natureza 
podem coexistir. A União Europeia coopera com o 
Brasil para fortalecer a utilização sustentável de terras 
e a promoção de cadeias de valor sustentáveis na 
Amazônia e em outros biomas brasileiros.

O percurso do Brasil na área de tecnologias 
voltadas para o futuro, como as energias renováveis, 
demonstra o empenho do país. A UE está apoiando o 
desenvolvimento de energias renováveis e de eficiência 
energética no Brasil e está pronta para empenhar-
se mais com o Brasil e os estados do Brasil, em 
compartilhar conhecimentos, experiências práticas, 
em construir um caminho para a recuperação e 
transformação das nossas economias mais sustentáveis.

Ignacio Ybáñez
Embaixador da União Europeia no Brasil

Cooperação Internacional, 
Recuperação Econômica e 

Sustentabilidade
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Recursos, conhecimento e compromisso. É com esta soma 
de fatores que o Banco da Amazônia (Basa) trabalha há 78 
anos na região mais rica e observada do planeta para levar 
desenvolvimento sustentável e impactar positivamente 
a vida de centenas de milhares de pessoas que moram, 
trabalham e sobrevivem no chão da região amazônica.

O time de colaboradores do Banco da Amazônia se orgulha 
de trabalhar dia após dia para levar crédito e soluções 
eficazes para os mais diversos empreendedores da 
Amazônia, sempre com o olhar de quem mora na região. 
A equipe é conhecedora da realidade amazônica, por isso, 
respeita e se preocupa com a perenidade de recursos 
naturais, com a biodiversidade única da região, tomando 
como base as vertentes social, econômica, ambiental.

O Basa tem um papel de liderança no crédito de 
fomento na região amazônica, sendo o responsá-vel por 
cerca de 64% deste mercado. Dentro dos recursos de 
fomento, a Instituição opera com o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO), que, neste ano, 
disponibilizou R$ 10 bilhões para serem aplicados de 
maneira dividida em seis diferentes programas para 
atender diversos públicos, desde o mini e pequeno 
agricultor familiar e empreendedor até o maior empresário 
de grandes setores de infraestrutura que se instalam na 
Amazônia, passando pela geração de energia renovável 
e linhas para micro e pequenas empresas e Microcrédito 
Produtivo Orientado.

Estes programas estão no site institucional do Banco 
(bancoamazonia.com.br) e visam a atender os setores 
de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca 
e aquicultura; indústrias extrativas; indústrias de 
transformação; eletricidade e gás; água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos e descontaminação;  comércio; 
transporte e armazenagem; alojamento e alimentação; 
informação e comunicação; atividades profissionais, 
científicas e técnicas; educação; saúde humana e serviços 
sociais; artes, cultura, esporte e recreação; atividades 
administrativas e serviços complementares; e construção.

Como uma estatal, braço do governo federal na região 
amazônica, o Banco procura atuar de modo cada vez mais 
eficiente, expandindo o crédito e criando canais digitais 
para propiciar que a população e empreendedores da 

Amazônia tenham acesso a esse crédito de forma mais 
rápida e simplificada. No entanto, ao conceder este crédito, 
o Banco possui um processo de análise dos itens de 
verificação de sustentabilidade muito rigoroso, com uma 
equipe especializada que verifica se o projeto ou empresa 
não pratica o desmatamento, não tem trabalho escravo e 
outras questões que são extremamente prejudiciais para o 
futuro da região. 

Orientado por esses conceitos, o Banco da Amazônia 
oferece a seus clientes um portfólio de produtos orientados 
para a conservação, preservação e recuperação de áreas 
degradadas, que contribuam para a redução da emissão 
de poluentes e para o uso sustentável de recursos 
naturais. Estimula projetos destinados à preservação 
da biodiversidade amazônica, com ênfase na atividade 
florestal. Incentiva empreendimentos que praticam a 
agricultura de baixo carbono e que adotam técnicas 
agrícolas sustentáveis visando reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa e, em decorrência, os impactos do 
aquecimento global.

O Basa entende que pela dimensão da Amazônia, há uma 
grande heterogeneidade, diversas Amazônias dentro de 
uma Amazônia, e por isso, o Banco procura lidar com cada 
uma de suas realidades, trabalhando com parceiros que 
também atuam na região. Assim, trabalha em projetos que 
possam garantir que os produtos gerados na região possam 
ser competitivos com o que é produzido no restante do 
país.

Por isso, incentivamos que empreendedores, empresas 
externas e multinacionais que querem o bem da Amazônia, 
venham e se instalem na região, gerando emprego e renda 
e aumentando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
para o povo amazônida. Trabalhamos de mãos dadas com 
entidades como Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) e várias outras que operam na região 
para trazer desenvolvimento sustentável.

Parabenizamos a organização do Fórum Amazônia + 21 por 
proporcionar a busca de soluções para temas relacionados 
ao desenvolvimento da região amazônica e melhoria da 
qualidade de vida dos mais de 20 milhões de cidadãos que 
vivem na Amazônia Legal.

Trabalho intenso 
para bem 
desenvolver a 
Amazônia

Valdecir Tose
Presidente do Banco da Amazônia (Basa)
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A chamada transição energética que prevê a participação 
massiva das fontes renováveis já não é uma tendência 
futura, é a realidade atual aqui e mundo afora. Nessa 
trajetória, para que o planeta caminhe na direção de 
uma matriz de energia limpa, estima-se investimentos 
dedicados a fontes renováveis em escala de bilhões 
de dólares nos próximos 30 anos. No Brasil, temos o 
privilégio de ter uma das matrizes energéticas mais limpas 
do mundo e a nossa Amazônia é protagonista. Nesse 
contexto, a Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau oferece uma 
inestimável contribuição para frear os efeitos indesejáveis 
associados ao aquecimento global. Além disso, o legado 
é amplo e abrange questões ambientais, sociais e 
econômicas, oferecendo ganho para toda a sociedade. 

Desde 2013, a UHE Jirau está registrada na Organização 
das Nações Unidas (ONU) como um Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), por evitar a emissão 
de seis milhões de toneladas de carbono por ano. Esse 
volume é suficiente para compensar as emissões de Gases 
do Efeito Estufa (GEE) de todos os voos internacionais do 
transporte aéreo brasileiro. Tal contribuição levou a ONU 
a reconhecer a Hidrelétrica Jirau como a maior geradora 
de energia renovável do mundo na redução de emissões 
de GEE. Dessa forma, já foi possível a doação de créditos 
de carbono para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016 e para o Rio Open 2020, maior evento de tênis da 
América do Sul. 

Alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS’s) da ONU, a UHE Jirau já investiu R$ 1,2 bilhão no 
desenvolvimento de 34 programas socioambientais, cujos 
resultados trouxeram um marco de transformação positiva 
na região onde está localizada. Um deles é a cooperativa 
de pequenos produtores focados na agricultura familiar, 
Coopprojirau, que completou dez anos com expressivas 
demonstrações de um desenvolvimento alicerçado na 
sustentabilidade. Já são quase 200 cooperados cuidando 
de duas agroindústrias, uma de farinha de mandioca e 
uma de açaí, além do cultivo de hortaliças que abastece o 
comércio local. Entre outras atividades, como recuperação 
de áreas degradadas, trabalho que já recuperou pelo 
menos 900 hectares, psicultura, cultivares experimentais, 
além de projetos em parceria com a Embrapa. 

Todo esse desenvolvimento tem sido possível a partir da 
implantação de uma grande hidrelétrica na Amazônia, 
que fornece energia limpa e renovável para o Brasil, 
trazendo ao mesmo tempo melhoria na qualidade de 
vida de milhares de famílias na área de influência do 
empreendimento. A principal localidade é Nova Mutum 
Paraná, cidade distante 120 km da capital Porto Velho, 
RO, construída e entregue para a Prefeitura em 2011 com 
1.600 casas e toda a infraestrutura, como energia elétrica, 
saneamento, água potável, projetos de geração de renda 
e incentivo da Hidrelétrica Jirau para novos negócios. A 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos (CFURH), conhecida como royalties, também é 
uma contribuição importante para o desenvolvimento 
da região. Somente em 2020 já foram repassados ao 
município de Porto Velho, Estado de Rondônia e ao 
Governo Federal, R$ 75 milhões. Se somados desde 2013, 
ultrapassam os R$ 500 milhões. 

E estes são apenas alguns exemplos do que foi realizado 
no âmbito do licenciamento ambiental. Algumas 
iniciativas, contudo, extrapolam essas obrigações, como 
a instalação da quinta unidade da escola Sesi e a rede de 
internet fibra óptica em Nova Mutum Paraná. 

Nessa trajetória, que começou há 12 anos, reafirmamos 
nosso otimismo para o futuro sustentável da Amazônia, 
pois acreditamos ser possível replicar histórias de sucesso, 
tais como a de Jirau.

Sobre a Energia Sustentável do Brasil
É constituída como uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE), com quatro acionistas e respectivas 
participações no negócio: ENGIE (40%), Eletrobras 
CGT Eletrosul (20%), Eletrobras Chesf (20%) e Mizha 
Participações S.A. (20%), subsidiária da Mitsui & CO., LTD.

A Usina Hidrelétrica Jirau está instalada no Rio Madeira, 
a 120 km da capital Porto Velho, RO. Com 3.750 MW de 
capacidade instalada, completou sete anos de operação 
comercial em 2020. Nesse período, gerou 86 bilhões 
de kWh de energia, contribuindo para a   segurança 
energética do país* e para o desenvolvimento sustentável 
na região Amazônica. Saiba mais em www.esbr.com.br 

Com energia limpa e 
renovável, apostamos num 
futuro mais sustentável  
para a Amazônia

Edson Silva
Diretor-Presidente da Energia Sustentável do Brasil,  
Concessionária da Usina Hidrelétrica Jirau

*Em 2020, de acordo com dados coletados no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), até 8/12/2020, 
a geração da UHE Jirau representou 3,16% da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Usina Hidrelétrica Jirau

Nova Mutum Paraná
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O AMAZÔNIA+21 surgiu a partir dos estudos 
socioeconômicos para a região, realizados pela Prefeitura 
Municipal, através da Agência de Desenvolvimento 
de Porto Velho, onde se  identificou a necessidade e 
a oportunidade de se avançar de forma sistêmica e 
cooperada, elevando-se o patamar dos diálogos sobre 
temas de extrema relevância para a geração de riquezas, 
como inovação, sustentabilidade, novos modelos de 
negócios, geração de empregos e renda para os povos 
tradicionais e comunidade amazônicas, a fim de se zelar 
pela proteção e conservação do bioma.

As adesões da Federação das Indústrias do Estado de 
Rondônia (FIERO) e, posteriormente, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), trouxeram componentes 
adicionais ao projeto, pela competência em temas 
afins e capilaridade junto aos demais estados da região 
amazônica, que se integraram ao processo de construção 
das diretrizes, temas relevantes e painelistas, de forma 
que os resultados das reflexões impactassem nas 
estratégias para o desenvolvimento e reposicionamento 
da indústria e da matriz econômica de toda região.

É importante ressaltar que no processo de construção 
dos diálogos para o fórum e sobre a nova economia e 
geração de valor, os modelos industriais tradicionais 
também foram inseridos e considerados, sobretudo pela 
revolução em seus conceitos e métodos, com a indústria 
4.0, inspirando novos negócios sustentáveis e com 
elevados investimentos em qualificação e tecnologia.

Assim se consolidou a Missão, Visão e Valores do 
AMAZÔNIA+21, tendo como o seu primeiro produto a 
convergência para os diálogos de interesse comum e o 
Fórum Mundial.
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EMPRESÁRIOS

ESPECIALISTAS PESQUISADORES

EMPREENDEDORES
ÓRGÃOS DE FOMENTO

FORMADORES DE OPINIÃO

Sociedade Civil

CIENTISTAS

GOVERNOS
CHEFES DE ESTADO INVESTIDORES

Público-alvo

Missão

Visão

Contexto

Objetivo

Criar, articular e mobilizar comunidades capazes de 
transformar positivamente o ambiente amazônico 
promovendo a geração de novos negócios e o 
desenvolvimento sustentável da região.

Ser o principal fórum de diálogos de transformação 
econômica sustentável e valorização cultural da 
Região Amazônica até 2040.

Materialização de um fórum internacional 
permanente de diálogos, em favor da busca e 
fortalecimento de uma identidade cultural e 
econômica com novos modelos de desenvolvimento 
regional sustentáveis para a região amazônica, em 
caráter nacional e internacional.

Fortalecimento da identidade cultural e do 
desenvolvimento econômico da Amazônia.

Criação de novos modelos sustentáveis de 
desenvolvimento para a Região Amazônica, 
em caráter nacional e internacional.

Articulação colaborativa – governos, 
setor produtivo, academia, sociedade civil 
organizada e instituições de fomento.

Implantação de um fórum internacional 
permanente, periodicidade bianual.
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A cultura é base do desenvolvimento 
sustentável e fator de vantagem 
competitiva e a Amazônia é um 
vasto manancial de matéria-prima 
cultural. A diversidade, criatividade 
e disposição para compartilhar são 
traços distintivos, reconhecidos e 
valorizados mundialmente.

Quando se fala em cultura, dois 
aspectos devem ser considerados: a 
produção cultural material e a que 
nos identifica como um grupo de 
pessoas com valores compartilhados. 
A cultura interage com outros setores, 
como turismo, economia, sociedade e 
meio ambiente.

Este imenso potencial pode ser 
transformado em resultados 
econômicos. Para isso, é preciso 
reconhecer a cultura em sua 
forma mais ampla, multifacetada e 
insubstituível, porque é essa riqueza 
de traços que faz dela o centro do 
desenvolvimento econômico.

As principais instituições de 
fomento estão representadas 
no AMAZÔNIA+21. Investidores 
nacionais e internacionais, 
venture capital, private equity, 
bootstrapping, crowdfunding, 
aceleradoras e outras formas de 
financiamento estão disponíveis 
para parcerias e oportunidades 
de negócios.

A disponibilidade de recursos 
é condição essencial para a 
consolidação de soluções e 
negócios sustentáveis, com a 
magnitude que a região exige. 
Estimular projetos de todos os 
formatos, com o aporte de recursos 
variados é missão da plataforma e 
garantia de sucesso com a geração 
de riquezas para a região e a 
melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da região.

Novos modelos de desenvolvimento 
para a Amazônia, com negócios 
efetivamente sustentáveis, exigem forte 
interação entre os agentes econômicos 
e os avanços em ciência, tecnologia 
e inovação. O uso de insumos do 
complexo bioma amazônico por 
meio de novas tecnologias pode 
abrir perspectivas de uma ocupação 
mais produtiva ao mesmo tempo 
em que garante a inclusão social e a 
conservação ambiental.

O Amazônia+21 promove o encontro 
entre empreendedores e cientistas com 
os saberes locais e da floresta, com o 
objetivo de propor negócios inovadores, 
capazes de gerar riquezas e renda em 
benefício sobretudo da população 
local, sem prejuízo ao meio ambiente e 
com grande potencial para reduzir as 
desigualdades regionais.

Estimular novos modelos de negócios 
para o desenvolvimento sustentável 
e valorizar os negócios já existentes, 
geração de riquezas, renda e autonomia 
das comunidades, integrando 
aspectos sociais, econômicos, éticos 
e ambientais.

Empresários, pesquisadores e 
investidores com visão ampla e 
múltipla dos contextos macro e 
microeconômicos da região e a 
oportunidade de modelar estratégias 
de negócios sustentáveis e de alto valor 
agregado, interagindo com a academia 
e a ciência e com políticas públicas 
formuladas especificamente para o 
desenvolvimento regional.
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O Fórum Amazônia+21 nasceu da visão 

dos seus idealizadores convencidos 

da ideia de que uma Amazônia 

rica e próspera seria possível, 

sem com isso colocar em risco a 

diversidade e riqueza do seu bioma 

e extraordinárias reservas naturais.  

Estudos e debates preliminares 

envolvendo os mais diversos públicos 

e segmentos da região, contribuíram 

para cristalizar a convicção de que 

soluções economicamente viáveis e coerentes com as caraterísticas culturais 

e naturais amazônicas poderiam se constituir nas forças motrizes do 

desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo e inovação que 

privilegie a bioeconomia como diretriz estratégica na atração e fomento de 

atividades produtivas.   

Com o propósito funcionar como catalisador de iniciativas, experiências, 

casos reais, conhecimentos, informações, atores públicos e da academia 

científica e pessoas em geral, reunindo lideranças, negócios, pesquisadores, 

financiadores, empreendedores, poder público e interessados na criação, 

estruturação e viabilização de empresas sustentáveis no âmbito amazônico 

e seus requisitos, imperativos e restrições, o fórum deveria incluir não 

apenas os nove estados brasileiros que integram a Amazônia Legal (Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Rio Branco e parte 

do Maranhão), mas também os países lindeiros com o Brasil, sendo a Bolívia, 

Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, 

área que equivale a 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. 

Mais de 60% dessa área está no Brasil. Em termos de biogeografia, temos 

cerrados, campos, terra firme, alagados, cidades, metrópoles, vilas, pequenas 

comunidades, nove países e três idiomas, além das línguas indígenas.   

Ao reunir pessoas e lideranças interessadas na Amazônia e seu 

desenvolvimento sustentável, o Fórum Amazônia+21 almeja contribuir para 

 Proposta de Valor 

Marcos Mueller Schlemm 
Coordenador de Conteúdo do Fórum Mundial Amazônia+21

que as populações que ali habitam (mais de 30 milhões de pessoas) possam 

obter sustento e avançar na vida social e profissional, sem interferir de forma 

irreparável e destrutiva na floresta, ou depredar a riqueza e diversidade do 

bioma amazônico. Sua proposta é estimular atividades economicamente 

viáveis e sustentáveis  adicionando valor aos recursos naturais da região e 

gerando emprego e renda. A premissa é que pessoas com espírito de liderança 

e influência de diferentes vertentes, experiências e regiões, reunidas em torno 

de propósitos comuns, são capazes de desencadear mudanças positivas 

no mundo.

Outra proposta de valor é a conscientização e a cooperação, por meio da 

congregação de lideranças de comunidades locais, governos, empresários, 

pesquisadores, inovadores, sociedade civil e das novas gerações de jovens 

engajados, para que juntos busquem objetivos e ações que ajudem a construir 

as bases para um desenvolvimento sustentável e ao progresso econômico. 

A expectativa é que projetos e colaborações iniciadas ou inspiradas pelos 

debates, exposições e negociações facilitadas pelo fórum tenham impacto na 

qualidade de vida dos milhões de habitantes na região e tragam benefícios não 

apenas para a Amazônia, mas ia vida no planeta.

Os resultados serão multifacetados, com impactos sobre boas práticas 

empresariais, a criação e execução de projetos e programas públicos e privados 

e definição e desenho de políticas públicas, de forma a conscientizar e formar a 

opinião pública sobre os verdadeiros problemas e desafios da Amazônia.

Esta proposta se concretizará quando a injeção de recursos financeiros for 

viabilizada, seja para a criação e sustentação dos negócios, seja para a atração e 

capacitação das pessoas locais. Para que um ecossistema empreendedor tenha 

na inovação a sua sustentação futura, faz-se necessário trazer ao entendimento 

dos atores locais e regionais a importância de cultivar o espírito e habilidades 

empreendedoras, assim como para capacitá-las a desempenhar alguma 

atividade voltada à pesquisa, o ensino, a produção e a comercialização. Num 

ecossistema em que produção, empreendedorismo e inovação são esperados, 

torna-se essencial a presença e dinâmica articulada dos stakeholders que 

atuam em alguma das áreas e âmbitos destes quatro eixos temáticos. 
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Conheça  
   os Painéis

Realizados

19.ago

26.ago

23.SET

14.OUT

TEMA PAINELISTAS MODERADOR

Os	Desafios	e	Caminhos	 para	a	Regularização	
Fundiária	 e	o	Desenvolvimento	da	Amazônia

• Luiz	Nabhan Garcia
• Bastiaan Philip	 Reydon
• Petrus Emile	Abi-Abib
• André	Lima
• Fernando	Schwanke

Davi	Bomtempo
CNI

Os	Desafios	de	Infraestrutura	Básica	e	
Tecnológica	na	Amazônia:	Saneamento,	

Logística	e	Conectividade

• Olivier	Girard
• Thiago	Caldeira
• Claudio	 Frischtak
• Ernesto	Monter

José	Carlos	Martins
CBIC

Infraestrutura,	Energia	Limpa	e	a	Matriz	
Energética	Brasileira:	Investimentos	 e	o	

Desenvolvimento	da	Amazônia

• Ricardo	Botelho
• Edson	Luiz	da	Silva
• Marcelo	Moraes
• Fernando	Vernalha
• Márcio	Takata
• Hélvio Neves	Guerra

Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
FIERO	/	ADPVH

TEMA PAINELISTAS MODERADOR

Um	Pouco	Sobre	a	História	e	a	Vida	na	
Amazônia:	a	Diversidade	dos	Povos	 e	os	

Desafios	da	Floresta

• Cacique	Almir	Surui
• Janete	Surui
• Marcio	Souza
• Gustavo	Gurgel

Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
FIERO	/	ADPVH

AMAZONIATIVA:	Conectando	Pessoas,	 Floresta	
e	Mercados

• Maria	Jaqueline	 Freire
• Savio	Gomes
• Paulo	César	Nunes
• Beto	Mesquita

Mário	Cardoso
CNI

O	Papel	das	Cidades	na	Promoção	do	
Desenvolvimento	 Sustentável	da	Amazônia

• Nicole	Stopfer
• Henrique	Pereira
• Teresa	Surita
• Elkin Velásquez
• Anuska Soares
• Clecio Vieira
• Hildon Chaves
• Sérgio	Margulis
• Gilberto	Perre
• Victor	Ferraz
• Ivonne Rodriguez

Rodrigo	Corradi
ICLEI

TEMA PAINELISTAS MODERADOR

Alternativas	de	Funding para	Negócios	e	
Projetos	de	Alto	Impacto	na	Amazônia

• Alexis	Bastos
• Eugênio	Pantoja
• Victor	Salviati
• Julia	Ambrosano
• Gabriel	Azevedo

Marcelo	Thomé	S.	de	
Almeida

FIERO	/	ADPVH

Cooperação	Internacional,	Fomento	 e	
Mecanismos	de	Alavancagem	para	o	

Desenvolvimento	 da	Região	Amazônica

• Igor	Calvet
• Petrônio	Duarte	Cançado
• Morgan	Doyle
• Ignacio Ybáñez

Marcelo	Thomé	S.	de	
Almeida

FIERO	/	ADPVH

TEMA PAINELISTAS MODERADOR

Visão de	futuro,	oportunidades	 e	desafios	
para	a	região amazônica

• General	Hamilton	Mourão
• Robson	Braga	de	Andrade
• Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
• Hildon Chaves

Marcello	D’Angelo
BANDNEWS	TV
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TEMA PAINELISTAS MODERADOR

ABERTURA	OFICIAL	

• Robson	Braga	de	Andrade
• Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
• Joaquim	Álvaro	Pereira	Leite
• Carlos	Melles
• Marcos	José	Rocha	dos	Santos
• Autoridades

Leandro	de	Souza
BAND	NEWS

A	AGENDA	DO	MEIO	AMBIENTE	E	O	
DESENVOLVIMENTO	DA	AMAZÔNIA • Joaquim	Álvaro	Pereira	Leite Leandro	de	Souza

BAND	NEWS

A	AGENDA	DO	AGRONEGÓCIO	E	O	
DESENVOLVIMENTO	DA	AMAZÔNIA • Fernando	Schwanke

Leandro	de	Souza
BAND	NEWS

PLANOS	E	PROGRAMAS	PARA	O	
DESENVOLVIMENTO	DA	AMAZÔNIA

• Túlio	Barata
• Narda Gomes	de	Souza
• Marcos	Pontes
• Marcelo	Morales
• Manoel	Fernandes	Amaral	Filho
• Tiago	Queiroz

Louise	 Caroline	Campos	 Löw
SUDAM

FÓRUM	DE	CIDADES	PAN-AMAZÔNICAS

• Anuska Soares
• Henrique	Pereira
• Rodrigo	Perpétuo
• Álvaro	Luiz	Mendonça
• Denise	Hamú
• Robert	Pascual	Gabriel
• Arthur	Virgílio
• Hildon Chaves
• Rodrigo	Corradi

Rachel	Mello
FSB

CAPITAL	HUMANO	E	AS	NOVAS	DEMANDAS	DA	
ECONOMIA	SUSTENTÁVEL	E	DA	BIOECONOMIA

• Cláudio	Moura	Castro
• Claudia	Costin
• Flávia	Valente
• Rafael	Lucchesi
• Paulo	Sergio	Muçouçah

Marcelo	Thomé	S.	Almeida
FIERO	/	ADPVH

ALAVANCANDO	NEGÓCIOS	INOVADORES	COM	
TECNOLOGIAS	AMBIENTALMENTE	

SUSTENTÁVEIS

• Douglas	Santos
• Leandro	Moreira	Dill
• Magáli Coelho

Rodrigo	Lima
FINEP

INNOVATION	AND	DIGITAL	ACCELERATION	FOR	A	
POST-COVID	WORLD • Soumitra Dutta

Gianna Sagazio
CNI
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TEMA PAINELISTAS MODERADOR

FUTURO	DE	POSSIBILIDADES:	SISTEMAS	
INOVATIVOS	LOCAIS

• Ismael	Nobre
• Marcia	Fournier

Marcelo	Prim
SENAI

NEGÓCIOS	INOVADORES	NA	AMAZÔNIA

• Victoria	Mutran
• José	 Eduardo	Mendes	Camargo
• Carlos	Alberto	Brito	Soares
• Fernanda	Stefani

Maurílio	Santos
ABNC

ACELERANDO	NEGÓCIOS	NA	AMAZÔNIA

• Beto	Veríssimo
• Mariano	Cenamo
• Daniel	Contrucci
• Leonardo	Letelier

Sérgio	Gonçalves
SEDI/Governo	de	Rondônia

A	AMAZÔNIA	NA	VISÃO	DOS	BRASILEIROS

• Robson	Braga	de	Andrade
• Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
• Marcos	José	Rocha	dos	Santos
• Antonio Oliverio Garcia	de	Almeida

André	Martins
FSB

A	RIQUEZA	DA	BIOECONOMIA:	CIÊNCIA,	
TECNOLOGIA	E	INOVAÇÃO

• Carlos	Mussi
• Gonzalo	Enriquez
• Pedro	Alves	 Corrêa	Neto
• Marc	Jean	Dourojeanni

Thiago	Falda
ABBI

AMAZÔNIA	+	INOVADORA:	OPORTUNIDADES	PARA	
NEGÓCIOS	BASEADOS	NOS	ATIVOS	DA	FLORESTA

• Paulo	Renato
• Daniel	Pereira
• José	Alexandre	Da	Lamarta
• Fernanda	Stefani

Bruno	Quick
SEBRAE

O	QUE	A	CIÊNCIA	TEM	A	DIZER	SOBRE	A	
AMAZÔNIA

• Carlos	Nobre
• Mercedes	Bustamante

Marcelo	Prim
SENAI

A	AMAZÔNIA	NO	CONTEXTO	INTERNACIONAL
• Embaixador	Rubens	Barbosa
• Thomas	Lovejoy
• Embaixador	Carlos	Lazary

Carlos	Abijaodi
CNI

A	AGENDA	DE	INFRAESTRUTURA	E	O	
DESENVOLVIMENTO	DA	AMAZÔNIA • Marcello	da	Costa

João	Pimentel
CNI
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TEMA PAINELISTAS MODERADOR

BVRIO	DESIGN	E	MADEIRA	SUSTENTÁVEL
COOMFLONA	TAPAJÓS • Renato	Castro	Santos

Rachel	Mello
FSB

ECONOMIA	CIRCULAR	E	NEGÓCIOS	INOVADORES

• João	Tezza Neto
• Henrique	Mendes
• Marilia	de	Souza
• Marcelo	Ferronato
• Denise	Hills

Davi	Bomtempo
CNI

O	PAPEL	DO	SETOR	FINANCEIRO	NA	GESTÃO	DE	
RISCOS	FLORESTAIS	DAS	EMPRESAS	NO	BRASIL

• Lais Maciel
• Maria	Eugênia	Buosi
• Diogo	Falchano Bardal

Mário	Cardoso
CNI

AÇÕES	DO	BNDES	PARA	O	DESENVOLVIMENTO	DA	
AMAZÔNIA • Gustavo	Montezano AndrezzaOikawa

FINANCIAMENTO	DE	PROJETOS	PARA	A	
AMAZÔNIA

• Valdecir	Tose
• Kleber	Mourão
• Wanderley	Andrade
• Marcio	Sztutman

AndrezzaOikawa

OPORTUNIDADES	E	CASOS	DE	COOPERAÇÃO	
INTERNACIONAL	E	DESENVOLVIMENTO	
SUSTENTÁVEL	NOS	PAÍSES	AMAZÔNICOS

• Ronald	Hall
• Andrés	Vargas	Zurita
• Jaime	del Castillo
• Javier	Lossio Olavarria
• Silke Haarick
• Catalina Quintero	Bueno

Ludmila	Carvalho
CNI	

NEGÓCIOS	INTERNACIONAIS	COMO	VETOR	DO	
DESENVOLVIMENTO	SUSTENTÁVEL	NA	REGIÃO	

AMAZÔNICA

• Sergio	Segovia
• Carlo	Pereira
• Luciana	Ferreira	Centeno
• Daniel	Sabará

Essio Lanfredi
APEX	BRASIL

CREATING	A	NEW	AGE	OF	INCLUSIVE	PROSPERITY:	
THE	INNOVATION	AND	SUSTAINABILITY	

IMPERATIVE
• Deborah	Wince-Smith

Gianna Sagazio
CNI

APRESENTAÇÃO	DOS	RESULTADOS,	AVANÇOS,	
PROPOSTAS,	 PRÓXIMOS	PASSOS	 E	
CONTEXTUALIZAÇÕES	FINAIS

• Armando	Moreira	Filho
• Marcos	Mueller	Schlemm

Marcelo	Thomé	S.	de	Almeida
FIERO	/	ADPVH
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  Instituições Públicas  
    e Privadas*

100% AMAZÔNIA 
www.100amazonia.com.br

AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) 
www.abdi.com.br

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PORTO VELHO 
 ad.portovelho.ro.gov.br

AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACIÓN, APC-COLOMBIA 
www.apccolombia.gov.co

AMAZONIATIVA 
www.amazoniativa.com

APEX BRASIL 
portal.apexbrasil.com.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 
ELÉTRICA E ELETRÔNICA 
www.abinee.org.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
BIOINOVAÇÃO (ABBI) 
www.abbi.com.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOZES, 
CASTANHAS E FRUTAS SECAS 
www.abncnuts.org.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 
INVESTIDORES EM AUTOPRODUÇÃO DE 
ENERGIA 
abiape.com.br

BANCO DA AMAZÔNIA 
www.bancoamazonia.com.br

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO (BID) 
www.iadb.org/pt

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) 
www.bndes.gov.br

BERACA 
www.beraca.com

BERKELEY UNIVERSITY 
www.berkeley.edu

BVRIO 
www.bvrio.org

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO (CBIC) 
cbic.org.br

CDP 
la-pt.cdp.net

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO DA 
AMAZÔNIA 
centroamazonia.org.br

CENTRO DE ESTUDOS RIO TERRA 
rioterra.org.br/pt

CLIMATE BONDS INITIATIVE 
www.climatebonds.net

CLIMATE VENTURE 
www.climateventures.co

COALIZÃO BRASIL, CLIMA, FLORESTAS E 
AGRICULTURA /IFC 
www.coalizaobr.com.br/home

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA 
LATINA E O CARIBE (CEPAL) 
www.cepal.org/pt-br

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
AGRICULTURA (CNA) 
cnabrasil.org.br

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA (CNI) 
www.portaldaindustria.com.br/cni

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 
COMÉRCIO (CNC) 
www.cnc.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 
www.cauro.gov.br

CONSULTORIA EDUCACIONAL FLÁVIA 
VALENTE  
www.fvconsultoriaeducacional.com.br

COOPAVAM 
coopavam.org.br

CORREA DE CASTRO E ASSOCIADOS 
www.correadecastro.com.br 

COSMOB 
www.cosmob.it

DIMENSIONS SCIENCES 
dimensionssciences.org

ECO SECURITIES 
www.ecosecurities.com

ECOPORÉ - AÇÃO ECOLÓGICA GUAPORÉ 
ecopore.org.br

EKLA 
www.kas.de/pt

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA (EMBRAPA) 
www.embrapa.br

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL - 
USINA JIRAU 
www.esbr.com.br

EUROPEAN COMMISSION  
ec.europa.eu

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DE RONDÔNIA (FIERO)  
www.fiero.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DE RORAIMA (FIER)  
www.fier.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (FIESP)  
www.fiesp.com.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO ACRE (FIEAC)  
www.fieac.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO AMAZONAS (FIEAM)  
www.fieam.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO MARANHÃO (FIEMA)  
www.fiema.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO MATO GROSSO (FIEMT)  
www.fiemt.ind.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO PARÁ (FIEPA)  
www.fiepa.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO PARANÁ (FIEP)  
www.fiepr.org.br

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 
DO TOCANTINS (FIETO)  
www.fieto.com.br

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 
(FINEP) 
www.finep.gov.br

FIOCRUZ RO 
www.rondonia.fiocruz.br

FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP) 
www.fnp.org.br

FROOTY AÇAÍ 
frooty.com.br

FSB COMUNICAÇÃO 
www.fsb.com.br

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 
(FAS) 
fas-amazonas.org

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ (FUNPAR) 
www.funpar.ufpr.br

FUNDAÇÃO EZUTE 
www.ezute.org.br

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) 
portal.fgv.br

FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER (KAS) 
www.kas.de/pt/web/brasilien

FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO À 
PESQUISA (FAPERO) 
www.rondonia.ro.gov.br/fapero

GEORGE MASON UNIVERSITY  
www2.gmu.edu

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE MOYOBAMBA 
www.munimoyobamba.gob.pe

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
www.rondonia.ro.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
portal.rr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
acre.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
www.portal.ap.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
www.amazonas.am.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO  
www.mt.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
www.pa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
portal.to.gov.br

GREENER / ABSOLAR 
www.absolar.org.br

GRUPO ENERGISA 
www.energisa.com.br

ICLEI AMÉRICA DO SUL 
www.iclei.org

INFYDE 
www.infyde.eu/inicio

INOVAM BRASIL 
inovam.com.br

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO 
(IBRAM) 
www.ibram.org.br

INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE (IBQP) 
www.ibqp.com.br

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE (IBAMA) 
www.gov.br/ibama

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA (IDESAM) 
idesam.org

INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA 
AMAZÔNIA (IPAM) 
ipam.org.br/pt

INSTITUTO DEMOCRACIA E 
SUSTENTABILIDADE (IDS) 
www.idsbrasil.org

INSTITUTO EUVALDO LODI  
cni.iel.org.br

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL (INPI) 
www.gov.br/inpi/pt-br

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA (INCRA) 
www.incra.gov.br/pt

INTER.B CONSULTORIA INTERNACIONAL 
DE NEGÓCIOS 
www.interb.com.br

MACROLOGÍSTICA 
www.macrologistica.com.br

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO (MAPA) 
www.gov.br/agricultura/pt-br

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÕES (MCTIC) 
www.gov.br/mcti/pt-br

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
(MINFRA) 
www.gov.br/infraestrutura

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL (MDR) 
www.gov.br/mdr/pt-br

MINISTERIO DE LAS RELACIONES 
EXTERIORES DE PERÚ 
www.gob.pe/rree

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME) 
www.mme.gov.br

MINISTERIO DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLOMBIA 
www.minambiente.gov.co

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
cancilleria.gob.bo

MUTRAN EXPORTADORA 
mutranexportadora.com

NATURA 
www.natura.com.br

NAYAH SABORES 
www.nayahamazon.com

ONU HABITAT 
brasil.un.org

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCIONAL RO 
www.oab.org.br

ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE 
COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (OTCA) 
www.otca-oficial.info

ORIGINAL TRADE CONSULTORIA 
www.originaltrade.net

PACTO DAS ÁGUAS / REDE DA FLORESTA  
rededafloresta.rondonia.me 
www.pactodasaguas.org.br

PACTO GLOBAL 
www.pactoglobal.org.br 

PALLADIUM BRASIL 
www.thepalladiumgroup.com

PORTO VELHO SHOPPING 
www.pvshopping.com.br

PREFEITURA DE BOA VISTA 
www.boavista.rr.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS  
www.manaus.am.gov.br

PREFEITURA DE PORTO VELHO 
www.portovelho.ro.gov.br

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
MEIO AMBIENTE (PNUMA) 
www.unenvironment.org/pt-br

PROGRAMA DE PARCERIAS DE 
INVESTIMENTOS (PPI) 
www.ppi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
www.gov.br/pt-br

RESULTANTE CONSULTORIA 
resultante.com.br

ROVEMA ENERGIA 
rovemaenergia.com.br 

SABOARIA RONDÔNIA 
saboariarondonia.com.br

SECRETARIA DA AMAZÔNIA E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS  
www.gov.br/mma/pt-br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
DO COMÉRCIO (SENAC) 
www.senac.br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL (SENAI) 
www.portaldaindustria.com.br/senai

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
www.portaldaindustria.com.br/sesi

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) 
www.sesc.com.br

SITAWI FINANÇAS DO BEM 
www.sitawi.net

SPATIAL FORESIGHT  
www.spatialforesight.eu

STANFORD UNIVERSITY 
www.stanford.edu

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA 
DE MANAUS (SUFRAMA) 
www.gov.br/suframa/pt-br

SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 
(SUDAM) 
www.gov.br/mdr/pt-br

UNIÃO EUROPÉIA NO BRASIL (EEAS) 
eeas.europa.eu

UNIRON  
www.uniron.edu.br

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
www.unb.br

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS 
www.unicamp.br/unicamp

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
www.unir.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
www.ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
portal.ufpa.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
www.ufpr.br/portalufpr

UNIVERSIDADE NACIONAL AGRÁRIA DE 
LIMA, PERU 
www.lamolina.edu.pe

UZZIPAY 
uzzipay.com

VERNALHA, GUIMARÃES & PEREIRA 
ADVOGADOS 
vernalhapereira.com.br

WAGENINGEN UNIVERSITY 
www.wur.nl/en/wageningen-university

WAY CARBON 
waycarbon.com

*Relacionamos instituições públicas e privadas que participaram da elaboração dos temas e conteúdo,  
bem como aquelas que estiveram representadas por participantes nos painéis.
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Com mais de 110 painelistas, em 35 painéis, o AMAZÔNIA+21 foi 
uma verdadeira maratona de temas e conteúdo, intercalados 
em Ciência, Cultura, Negócios Sustentáveis e Instrumentos 
de Fomento. Vários cases de empreendimentos locais e 
oportunidades, estudos, pesquisas e mecanismos de acesso aos 
recursos nacionais e internacionais e a grandeza da cultura e do 
povo amazônico estiveram no centro dos diálogos.

As combinações dos painéis inserindo governo, academia, setor 
produtivo, instituições de funding e sociedade civil, enriqueceram 
os debates, na medida em que diversas visões e posicionamentos 
puderam ser apresentados, possibilitando um maior 
entendimento sobre a dinâmica da região, sua complexidade 
e necessidade de ações conjuntas para se obter sucesso nas 
intervenções locais.

Em quase todas as apresentações, temas como infraestrutura, 
ciência e bioeconomia, cooperação, formação de talentos, 
valorização cultural, fomento para projetos, inovação e 
sustentabilidade estiveram presentes e apresentamos alguns 
pequenos releases sobre esses temas e pontos tratados, os quais 
poderão ser melhor conhecidos assistindo-se aos painéis no link  

https://www.youtube.com/channel/UCWYgqAT9SR2sFqSobOYi9FQ.

“A partir deste  encontro, 

trazemos à pauta uma Amazônia mais 

inovadora e as oportunidades para negócios 

baseados nos ativos da floresta.  

O conhecimento aplicado à inovação gera 

riqueza e pode transformar o Brasil através 

do desenvolvimento sustentável

Bruno Quick 
Diretor Técnico do SEBRAE

FÓRUM  
MUNDIAL
Temas

Apresentação  
dos Painéis
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Infraestrutura
A infraestrutura sustenta o 
desenvolvimento industrial e comercial, 
gera riquezas para investimentos em 
serviços sociais vitais e apoia a interação 
humana. Quando se fala em Amazônia, o 
desafio da infraestrutura é ainda maior. 
Líderes dos setores público e privado 
estão cada vez mais conscientes das 
oportunidades e da importância de 
construir um mundo social, ambiental 
e economicamente sustentável e este 
mundo não pode ser construído sem a 
infraestrutura adequada.

Este tema é prioritário e foi abordado 
no Amazônia+21 por lideranças das 
áreas empresariais, governamentais 
e de financiamento para que juntos 
entendessem como pode, cada um deles, 
fazer sua parte para incentivar e promover 
o desenvolvimento de uma infraestrutura 
que dê forma a este ambiente de negócios 
para o desenvolvimento sustentável. 
Ao longo de diversos painéis, estes 
líderes apresentaram caminhos que 
podem ajudar a transformar essa visão 
em realidade.

O que é preciso na região é apontado 
por todos os especialistas e quem vive 
na região amazônica sabe: infraestrutura 
básica, aumentar a capacidade de 
saneamento e água tratada; melhorar as 
condições de logística e trafegabilidade 
para escoamento da produção local, com 

investimentos em aeroportos e rodovias; 
proporcionar uma conectividade mais 
abrangente e segura.

A participação do Ministério da 
Infraestrutura no fórum demonstrou que o 
governo está empenhado em mostrar para 
o Brasil e para o mundo que a Amazônia é 
prioridade e que projetos de infraestrutura 
e ações para a melhoria do ambiente 
de negócios e da qualidade de vida das 
pessoas estão sendo realizados, sem 
prejudicar o meio ambiente, pois já trazem 
embutidos os princípios fundamentais para 
a sustentabilidade. O mapa estratégico do 
ministério quer proporcionar infraestrutura 
viária integrada e confiável para uma 
mobilidade segura e eficiente de pessoas 
e cargas, sempre visando aumentar a 
competitividade econômica.

Apesar das dificuldades que a região 
apresenta, o setor produtivo tem se 
mostrado atento aos investimentos 
dos governos na Amazônia e às 
oportunidades que essa nova fronteira 
de desenvolvimento do país apresenta. 
As parcerias público-privadas, em 
diversos formatos, a integração com os 
demais países da região amazônica, as 
possibilidades de financiamentos e os 
investimentos internacionais motivam 
investidores a construírem modelos de 
negócios possíveis, que gerem riquezas e 
beneficiem toda a sociedade.

“O desafio é avançar em 
infraestrutura na América 
Latina e Caribe, por 
exemplo. É necessário que 
se entenda que se deve 
investir mais e melhor em 
ciência e bioeconomia”
Morgan Doyle | Representante do BID no Brasil
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Em profunda transformação graças a avanços 
acelerados em áreas como as ciências biológicas e a 
inteligência artificial, a bioeconomia é considerada 
por cientistas, estudiosos e governos como uma 
peça-chave para o enfrentamento dos principais 
desafios econômicos, sociais e ambientais das 
próximas décadas. Com os estímulos certos, a 
nova bioeconomia poderá ser a base de modelos 
econômicos sustentáveis no cenário das mudanças 
climáticas por meio de inovações no desenvolvimento 
de produtos e processos, aliando questões como a 
segurança alimentar à proteção dos ecossistemas e à 
redução de emissões de gases de efeito estufa. 

O Fórum Amazônia+21 lançou luz sobre as 
oportunidades para a aplicação dos conceitos mais 
inovadores da bioeconomia na região amazônica — 
guardiã de uma biodiversidade capaz de estabelecê-
la, assim como o Brasil, como potência mundial. 

Lideranças científicas, econômicas, governamentais 
e não-governamentais, bem como da sociedade 
amazônica, ressaltaram a relevância desta nova visão 
de desenvolvimento ao longo de todo o fórum, tanto 
de maneira difusa quanto por meio de discussões 
temáticas. As discussões evidenciaram de que 
formas a evolução da bioeconomia conecta setores 
tradicionais de produção com novas tecnologias, 
produtos e processos — a exemplo da biotecnologia 
industrial, responsável pelo desenvolvimento de 
biocombustíveis, químicos de fontes renováveis 
e bioplásticos. Setores como o químico, médico, 
cosmético, farmacêutico, alimentício, energético e 
têxtil estariam entre os principais beneficiados. 72. AMAZÔNIA+21

De forma análoga, mostrou-se patente a 
importância de conectar a tecnologia e os novos 
conhecimentos científicos ao conhecimento 
tradicional acumulado pela sociedade amazônica 
e os povos da região — que estão no cerne da 
própria gênese e preservação da biodiversidade 
amazônica. A concepção de modelos de educação 
integrados às novas tecnologias e orientados 
para a biodiversidade, a sustentabilidade e 
a diversidade cultural é condição essencial 
para o desenvolvimento do capital humano 
— frequentemente esquecido quando se fala 
em uma região conhecida pela sua vastidão 
de áreas de floresta. O complexo conjunto de 
conhecimentos dos povos tradicionais, neste 
contexto, consiste em um componente a ser 
— mais do que respeitado — incorporado e 
valorizado no desenvolvimento desta nova 
economia, nas linhas do que o cientista brasileiro 
Carlos Nobre chamou de “Amazônia 4.0”.

 O conceito preconiza uma bioeconomia 
baseada na floresta “em pé” e na introdução 
das tecnologias da Quarta Revolução Industrial 
para a geração de bioindústrias e inclusão 
social — protegendo as florestas, os rios e as 
populações tradicionais. Neste contexto, a 
urgente erradicação do desmatamento é ponto 
pacífico, sob o risco de a região entrar em um 
processo de degradação irreversível. É também 
consensual, contudo, que investimentos e 
políticas de Estado voltadas a modelos de 

produção alinhados a conceitos inovadores são 
urgentes para a criação de mecanismos que 
permitam que a nova bioeconomia prospere — 
o que inclui ações em frentes que vão desde a 
infraestrutura até o avanço da rastreabilidade das 
cadeias produtivas, passando por ordenamento 
jurídico, planejamento territorial, monitoramento 
e fiscalização. 

Neste sentido, o Fórum se apresentou como uma 
plataforma de alto nível para a reflexão sobre erros 
do passado, a identificação de oportunidades 
para o futuro e a elaboração de propostas 
concretas em sintonia com a nova bioeconomia — 
a exemplo da ideia de um “Green Deal” brasileiro, 
que teria a missão de agregar valor a produtos da 
floresta valendo-se da inovação e da criatividade.

  Biociencia,
Bioeconomia            
  em alta

Igor Calvet | Presidente da ABDI

“É importante que os 
processos produtivos 
passem pela inovação dos 
ecossistemas, pensando 
na bioeconomia. Também 
é necessário apoiar os 
projetos de manufatura 
4.0 na região”



74. AMAZÔNIA+21

Um olhar mais cuidadoso para quem vive na 
Amazônia, o reconhecimento de que a região é 
uma porção do território brasileiro e que aqueles 
que nela vivem são brasileiros e têm necessidades 
a serem atendidas. O AMAZÔNIA+21 dedicou 
parte de sua programação a apontar caminhos 
para o desenvolvimento das cidades amazônicas 
e ao atendimento às populações das áreas mais 
remotas da região. Um olhar para quem vive nas 
cidades e também para os povos tradicionais da 
floresta – indígenas, ribeirinhos, quilombolas e 
pequenos agricultores.

É fato que as carências de infraestrutura, 
mobilidade, conectividade, acesso à saúde e 
educação possuem impacto direto na renda e 
na qualidade de vida dos mais de 24 milhões de 
brasileiros que residem na região, somente no lado 
brasileiro. Também, a importância de se conhecer a 
realidade e as características da região, das pessoas 
que vivem na Amazônia, quando da proposição de 
políticas públicas, ações, projetos e iniciativas. 

Um dos temas presentes no fórum foi a importância 
de se dar visibilidade para uma “Amazônia invisível”, 
de forma a apresentar para o Brasil e para o mundo 

Cultura e  
  Capital  
Humano

que além de paisagens maravilhosas, 
rios, florestas e fauna abundantes a 
Amazônia é constituída por gente, pessoas 
que trabalham, estudam, têm sonhos e 
almejam o melhor para si e para os outros, 
respeitando os limites da sustentabilidade 
e do sustento que a floresta lhes dá. Os 
depoimentos das comunidades e povos 
tradicionais, com lideranças indígenas, 
ribeirinhos e quilombolas mostraram 
o potencial de geração de riquezas e 
as dificuldades de se empreender na 
região, superadas com muito esforço, 
cooperação e apoio. 

Também, os diálogos sobre capital humano 
reforçaram a necessidade da formação 
de mão-de-obra qualificada, para atender 
às demandas dessa nova economia e 
promover o desenvolvimento da região. 
Investir na educação, formação profissional 
e qualificação sem a necessidade da criação 
de novos planos, implementando aquilo 
tudo que já existe, conforme afirmaram os 
estudiosos sobre o tema, Claudio de Moura 
Castro, Claudia Costin e Rafael Lucchesi.

Por outro lado, os painéis que trataram 
sobre as cidades, com impactos ainda 
maiores pela necessidade de investimentos 
em infraestrutura básica, trouxeram a 
percepção de que muitos dos problemas 
são similares e soluções podem ser 
pensadas de forma conjunta, como bem 
apresentou o ICLEI, KAS, WEY CARBON e 
IIS em painéis com prefeitos do Brasil e de 
outros países amazônicos, e representantes 
de órgãos como PNUMA, ONU-Habitat, 
FNP e outras instituições. Na oportunidade 
a EKLA lançou o Fórum de Cidades Pan 
Amazônicas, justamente para convergir e 
compartilhar as boas práticas e cooperação 
para o desenvolvimento socioeconômico.

Este tema reforçou os conceitos dos 
eixos do AMAZÔNIA+21: ciência, negócios, 
financiamento e cultura, como essenciais 
para o sucesso de iniciativas na região, 
observando-se e aproximando questões 
antropológicas e saberes tradicionais, com a 
pesquisa científica, recursos para financiar 
projetos e negócios sustentáveis.

O FÓRUM MUNDIAL .75

“Viver na  
Amazônia é 
um privilégio, e 
sabemos o que 
significa lutar 
pela melhoria da 
qualidade de vida. 
A floresta gera 
sabedoria e os 
mecanismos que 
ela oferece são 
para todos”

Chefe Almir Surui  
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Pesquisa e  
 e Inovação 

Não existe debate sobre novos modelos de negócios na 
Amazônia sem privilegiar a pesquisa e inovação. Os desafios para 
alavancar negócios inovadores com tecnologias ambientalmente 
sustentáveis permearam boa parte dos debates do fórum. 

Uma das conclusões é a de que esses desafios passam 
obrigatoriamente pelo alto investimento em ciência e na formação 
de recursos humanos, com um olhar profundo à floresta e às 
características do território. Além disso, dependem da perfeita 
integração de academia e cientistas com os governos, que criam 
as políticas públicas para a área, e o setor produtivo e investidores, 
que colocam em prática e transformam em riquezas o que a 
pesquisa indicar.

76. AMAZÔNIA+21

O Estado reconhece a 
importância de promover 
profundas mudanças para o 
desenvolvimento sustentável e 
tem se mostrado sensível em 
discutir políticas públicas para 
transformar as tecnologias em 
novos negócios. Mas ainda se 
busca um equilíbrio entre o que 
preveem as leis ambientais, que 
precisam ser respeitadas, os 
interesses diversos e os novos 
negócios da floresta.

O Brasil tem muitos desafios 
e responsabilidades dentro da 
agenda da sustentabilidade 
e para isso conta com 
instrumentos importantes. Um 

deles é a parceria do BNDES com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) para projetos de inovação que fortaleçam modelos de 
negócios sustentáveis. Temos uma série de privilégios naturais e vantagens 
competitivas, como a geração de energia limpa, e a capacidade de ampliar a 
produção, e no caso da Amazônia, considerando a geografia do território e o 
clima, com a propagação da energia fotovoltaica e hídrica, com os cuidados e 
mitigações necessárias ao meio ambiente e às comunidades.

Paralelamente, o fórum abordou a crise sanitária e econômica causada pela 
pandemia do novo coronavírus e as soluções para os fármacos e cosméticos 
que a floresta pode oferecer. Isso é pesquisa, inovação, juntar os saberes 
tradicionais dos povos tradicionais com o conhecimento científico do 
Brasil e do mundo e suas estruturas milionárias.  Novamente educação e 
formação profissional, políticas públicas e a presença do setor produtivo são 
fundamentais para superar esse momento e aproveitar as oportunidades.

Meio ambiente e sustentabilidade serão focos da inovação nos próximos 
anos. Na Amazônia isso é ainda mais importante e evidente. A região pode 
ser a “casa” das plantações digitais e de outros tipos de digitalização do 
bioma, pode transformar-se em um Vale do Silício brasileiro e para isso 
espera-se que, conjuntamente, todos deem um passo à frente.

“ A inovação 
é um eixo 
fundamental 
para o 
desenvolvimento 
e deve ser 
apoiada pelas 
políticas 
públicas e 
privadas”
Soumitra Dutta
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A capacidade de gerar desenvolvimento sem colocar em risco o 
meio ambiente e as próximas gerações se tornou um imperativo 
para o futuro no século 21. O desenvolvimento sustentável e suas 
diversas frentes de ação são um compromisso amplo assumido 
pela comunidade internacional. A plena adaptação deste sistema 
à Amazônia — dada a sua importância para o planeta — é uma 
preocupação global.

Após a superação de modelos de sustentabilidade que se 
limitaram a conciliar a preservação da floresta com o aumento da 
produção agropecuária na região, ou limitar danos da exploração 
de recursos naturais sem conseguir impedir a expansão do 
desmatamento, a Amazônia está diante de uma nova via de 
desenvolvimento sustentável — vislumbrada pelo cientista 
brasileiro Carlos Nobre nos termos de uma “Amazônia 4.0”. 

Os apontamentos agregados pelo Fórum Mundial Amazônia+21 
sustentaram a ideia de que a ciência e as novas tecnologias, 
juntamente com a inteligência tradicional da população 
amazônica, terão papel preponderante na materialização do 
enorme potencial econômico representado pela biodiversidade 
da região. 

Assim, no contexto amazônico, é possível prever o 
desenvolvimento sustentável como a vinculação entre 
desenvolvimento econômico e preservação ambiental por 
meio da pesquisa científica e modelos de negócio inovadores 
integrados à população da região.

Conforme ressaltaram no fórum atores de todos os setores 
engajados neste projeto de desenvolvimento, a importância da 
valorização e incorporação dos saberes da floresta é central para 
esta nova ideia de sustentabilidade, que reconhece o papel das 
populações tradicionais na preservação ambiental, na inovação e 
na geração de valor econômico. A participação de todas as partes 
interessadas, como ficou demonstrado no fórum, é indissociável 
de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 

Tal visão integradora não se limita às 
regiões isoladas, exigindo também 
soluções urbanas — que abrangem desde 
a demanda por energia limpa até sistemas 
de transporte sustentáveis, passando por 
outros itens de infraestrutura necessários 
para viabilizar esta nova bioeconomia.

As soluções sustentáveis para a região 
devem integrar a floresta também 
às cidades.

Conforme apontam gestores de grandes 
centros urbanos da região, não é possível 
falar em sustentabilidade na Amazônia 
sem garantir serviços essenciais para as 
populações das cidades. Entre as ideias 
ventiladas nesta direção está a maior 
articulação entre os poderes municipais 
para o intercâmbio de experiências e 
competências em diferentes frentes de 
serviços públicos locais. 

O conjunto de debates do Fórum Mundial 
Amazônia+21 também evidenciou 
que a região amazônica possui sérias 
precariedades em infraestrutura, logística 
e conectividade. Elas demandarão 
soluções com vistas ao desenvolvimento 
sustentável da Amazônia — envolvendo 
desde concessões de aeroportos e 
rodovias até investimentos na hidrovia do 
Rio Madeira. 

A análise dos desafios da região 
amazônica sob a ótica do 
desenvolvimento sustentável, assim, 
se desdobra na busca por soluções 
ambientais, sociais, econômicas, urbanas, 
técnicas, científicas e, consequentemente, 
políticas — visto que o compromisso dos 
governos em prol de sua realização é um 
de seus objetivos fundamentais.

Desenvolvimento         
 Sustentável

“Reconhecer 
os serviços 
ambientais 
como atividade 
econômica 
tem como 
consequência 
o surgimento 
de uma nova 
economia verde, 
baseada na 
conservação”
Joaquim Leite 
Secretário da Amazônia  
e Serviços Ambientais - MMA
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O agronegócio tem extrema 
importância para os debates sobre 
o desenvolvimento sustentável da 
região amazônica, principalmente pelo 
posicionamento estratégico do Brasil 
perante a segurança alimentar mundial. 
Também, pela polarização do assunto 
agronegócio x devastação da floresta 
e ainda a relevância da atividade 
econômica para os estados de Mato 
Grosso e Rondônia, entre outros.

São várias  as “amazônias” na Amazônia 
e a matriz econômica de cada estado 
possui grandes diferenças. Entre 
Amazonas e Pará, Rondônia e Roraima, 
Maranhão e Tocantins, por exemplo, os 
desafios são distintos e os caminhos 
são diferentes. Cada estado com as 
suas vantagens competitivas em 
função da geografia do seu território e 
logística, das particularidades de suas 
riquezas e das suas estratégias para o 
desenvolvimento socioeconômico, o 
que não tira a importância para a região 
amazônica da produção de grãos, 
criação e abate de gado e produção de 
leite, tanto para o mercado nacional 
quanto internacional. 

O maior desafio está na conservação 
e preservação do meio ambiente, no 
combate duro às atividades ilegais, 
como a extração de minérios, madeira e 
queimadas, na recuperação da floresta 
nativa. Os processos de colonização 
da década de 70 impunham aos 
agricultores a derrubada da mata, como 
condição obrigatória para se ter direito 
à terra e culturas sem o emprego da 
tecnologia, sempre extensivas e a hora é 
de reverter, as áreas, a imagem.

e sustentabilidade
Agronegócios

Os tempos mudaram e o trabalho 
científico das universidades e centros de 
pesquisa, principalmente a EMBRAPA e 
a EMATER, nos estados, trouxeram novos 
conceitos, possibilidades e significativos 
avanços para a região, produzindo-se 
muito em menores espaços e com maior 
qualidade, tornando o Brasil um dos 
maiores players mundiais e impactando 
positivamente na geração de riquezas e 
na balança comercial.

O fórum trouxe para o debate um tema 
de extrema relevância para a região 
amazônica, que é a regularização 
fundiária. São mais de 6 mil lotes a 
serem regularizados na região, e sem 
a regularização não há a emissão dos 
títulos de propriedade e as ações, tanto 
para o apoio ao desenvolvimento quanto 
para a responsabilização pelos ilícitos, 
tornam-se inócuas. Sem a regularização, 
o cadastro ambiental rural inexiste 
com precisão e as propriedades e seus 
proprietários ficam desassistidos.
O MAPA* trouxe essas questões e 
suscitou o debate de especialistas 
do setor produtivo e de ONGs que 
defendem a floresta, tendo sido 
consenso entre todos que o modelo 
praticado há décadas não faz mais 
sentido. A agricultura familiar e as 
dificuldades para se produzir sem apoio, 
além de questões de infraestrutura e 
logística para o escoamento da produção 
também foram assuntos presentes.

Por fim, o programa Floresta+, 
apresentado pelo MMA**, o pagamento 
por serviços ambientais, a rastreabilidade 
da madeira, entre outros temas, 
reforçaram a certeza de que estamos 
avançando e a plataforma AMAZÔNIA+21 
articula um debate não ideológico e 
construtivo, onde todos ganham.80. AMAZÔNIA+21

*MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
**MMA - Ministério do Meio Ambiente

“O Brasil tem 
dado exemplos em 
muitas das suas 
cadeias produtivas 
no âmbito da 
sustentabilidade - 
social, ambiental  
e econômica”
Fernando Schwanke 
Secretário de Agricultura Familiar 
e Cooperativismo - MAPA
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Negócios  
  inovadores 

A Amazônia é abundante em oportunidades para novos 
negócios, para negócios inovadores, sustentáveis, do ponto de 
vista econômico, social e ambiental. Empreender na região, 
em sintonia com as peculiaridades culturais e com o bom 
uso dos saberes da floresta, seus ativos e proteção o bioma, é 
certeza de sucesso. 

O fórum trouxe visibilidade para diversas iniciativas 
empreendedoras que avançam, apesar das dificuldades, 
conquistam mercados nacional e internacionais, com recursos 
de fundos e de investidores públicos e privados. Os cases 
trazidos pelo SEBRAE, BVRio, ABNC e APEX são exemplos de 
empresas prósperas com modelos de negócios inovadores 
e que, a despeito dos desafios de infraestrutura logística, 
falta de recursos e políticas públicas pouco estimulantes, 
progridem e trazem boas perspectivas de crescimento e 
exemplos grandiosos.

O Inova Amazônia, projeto do SEBRAE com o objetivo 
de fortalecer a bioeconomia na Amazônia e fomentar o 
crescimento econômico com inovação aberta, aliado à 
conservação ambiental, certamente fortalecerá os pequenos 
negócios, assim como o AmazoniaAtiva, iniciativa da BVRio 
com o Governo do Estado de Rondônia, que já identificou 
mais de 50 empresas na região amazônica e tem procurado 
aproximar esses produtores do mercado, por meio de uma 
plataforma digital (www.amazoniativa.com).

Somente a cadeia produtiva do açaí chega a movimentar 
R$ 40 milhões por ano e gera mais de 25 mil empregos e os 
cases das empresas 100% Amazônia, Frooty Açaí e Mutran 
Exportadora, apresentados pela ABNC, comprovam o quanto é 
possível gerar negócios sustentáveis e riquezas na Amazônia, 

sem devastar a floresta. Outros cases 
muito interessantes, da empresa 
Beraca e Naya Sabores, impulsionados 
pela APEX, comprovam que unindo o 
conhecimento científico às iniciativas de 
empreendimentos saudáveis, é possível 
conquistar mercados e crescer.

A extração de borracha no estado do 
Acre, para a fabricação de calçados no 
Rio Grande do Sul e exportados para 
a União Europeia, após certificação 
dos produtos pelo COSMOB, um dos 
principais laboratórios científicos da 
Itália, com alto valor agregado e a 
marca “AMAZÔNIA” é outro exemplo 
significativo deste potencial.

O modelo de cooperativa também se 
mostrou bem-sucedido na Amazônia 
— destacando-se empreendimentos 
como a Saboaria Rondônia, que reúne 
mulheres da região rural do Vale do 
Jamari em torno da produção artesanal 
de sabonetes e cosméticos com 
matéria-prima local. 

Outros negócios se destacam pelo 
componente tecnológico de seus 
modelos. Depósitos de patentes 
verdes na região registrados pelo 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) apontam para a 
perspectiva de surgimento de novos 
negócios baseados em inovações 
tecnológicas — campo com potencial 
decisivo para a viabilização de uma 
bioeconomia sustentada no equilíbrio 
entre desenvolvimento e preservação 
da floresta.

É parte da missão do AMAZÔNIA+21 
a partir de parcerias de valor de 
muita competência, construir um 
ambiente de negócios favorável à 
atração de investimentos, superando 
as dificuldades e desafios que a região 
impõe e gerando oportunidades e 
a melhoria da qualidade de vida da 
população local.

“Diante da magnitude  
da Amazônia para o 
Brasil e para o cenário 
mundial, a Apex Brasil 
contribui para expandir 
o desenvolvimento 
sustentável da região.  
E vai continuar atendendo 
as necessidades dos 
empresários e contribuindo 
para a capacidade de 
ampliação dos negócios 
e geração de empregos 
qualificados da região”

Sergio Segovia  
Presidente da APEX Brasil

“
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Funding   Fomento para Projetos
Governos, empreendedores, cientistas 
e a população da Amazônia sabem que 
qualquer projeto para a região demanda 
muitos recursos. Assim, o assunto funding 
também percorreu vários painéis do 
Amazônia+21.

Projetos sustentáveis, com responsabilidade 
corporativa, social e ambiental, devem ter 
prioridade nos investimentos realizados 
na Amazônia, independentemente de os 
recursos serem públicos ou privados. 

No setor privado, existe um crescente 
interesse por projetos que agregam valor 
com respostas positivas às sociedades. Daí 
a importância de casar o futuro econômico 
com o desenvolvimento sustentável. Na 
prática, esse já é o perfil de grande parte 
das empresas de pequeno, grande e médio 
portes que investem na Amazônia. 

Um dos grandes fomentadores do 
desenvolvimento regional é o Banco da 
Amazônia, que somente este ano investirá 
R$ 10 bilhões em projetos locais. Para alinhar 
rentabilidade e sustentabilidade, o banco 
tem hoje um rigoroso processo de seleção 
para seus financiamentos, com uma equipe 
especializada que verifica se o projeto ou 
empresa não pratica o desmatamento ou 
não tem trabalho escravo, por exemplo.

Os debates deixaram claro que é necessário 
colocar o tema “risco de desmatamento” 
numa agenda massificada. O risco de 
desmatamento não é isolado, perpassa 

as outras modalidades de risco, e pode 
interferir na reputação das instituições.

Hoje, falar em sustentabilidade é obrigatório 
quando se busca financiamento. Existem 
muitas empresas brasileiras que têm 
o compromisso com a conservação 
ambiental e um crescimento muito grande 
de aporte de financiamentos para esses 
empreendimentos.

Até algum tempo atrás, quando se falava 
em preservação ambiental e preocupação 
com a biodiversidade, apenas ONGs e 
movimentos conservacionistas estavam 
mais engajados na causa. Hoje esse cenário 
mudou. Houve um aumento considerável 
de empresas que já enxergam modelos de 
negócio totalmente voltados às políticas de 
preservação ambiental.

O tema funding também contempla a 
cooperação internacional E a Amazônia 
é área de grande interesse, sobretudo 
para atendimento a problemas de falta 
de infraestrutura e logística para escoar a 
produção das comunidades mais afastadas. 
A cooperação entre os países latinos com 
outras nações já vem proporcionando 
a realização de projetos que implicam 
no fortalecimento das regiões menos 
habitadas e com um desenvolvimento 
mais retraído. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e a União Europeia 
(EEAS) também estiveram presentes nos 
diálogos do fórum com seus representantes 
para o Brasil.

Outro dos maiores agentes para o 
financiamento de ações na região 
amazônica é o BNDES. Somente em 
2020 o Fundo Amazônia, cuja gestão 
é efetuada pelo BNDES, já repassou 
mais de R$ 100 milhões para projetos 
ambientais e de desenvolvimento 
socioeconômico. Infraestrutura 
básica também está na carteira de 
capacitação e investimentos do 
banco, que está aberto a projetos que 
visam uma Amazônia sustentável, 
independentemente do segmento e 
tamanho do empreendimento. 

Para pequenos negócios e projetos, 
instituições como Sitawi, Palladium 
Group, além de BVRio, entre outras, 
oferecem acesso para financiamentos, 
através de editais, com funding do país 
e/ou internacionais, além das aplicações 
de recursos das empresas privadas, 
como Natura, JBS, Coca-Cola, com cases 
de sucesso por toda a região. Por fim, o 
mundo está buscando oportunidades 
e associar investimentos à marca 
Amazônia é um grande ativo para 
governos e organizações.

“Talvez, o momento 
que está começando 
agora seja, na 
história do banco, 
aquele em que a 
Amazônia terá a 
maior prioridade 
para nós”
Gustavo Montezano  | Presidente BNDES



Os recentes esforços multilaterais de 
combate às mudanças climáticas e 
os desafios sanitários, econômicos e 
sociais inéditos trazidos pela pandemia 
do novo coronavírus em 2020 vêm 
reforçando de forma enfática ao 
mundo a urgência do fortalecimento 
da cooperação internacional. A história 
das últimas décadas demonstra que 
problemas complexos como a pobreza, 
a degradação ambiental e, mais 
recentemente, o aquecimento global 
perpassam fronteiras e exigem ações 
conjuntas para serem adequadamente 
enfrentados. A cooperação 
internacional é, ainda, fundamental 
para gerar intercâmbio de novos 
conhecimentos científicos e inovações, 
além de promover oportunidades 
de negócios. 

O conceito se transporta para a 
Amazônia também como necessidade 
incontornável. A complexidade da 
promoção do desenvolvimento da 

região soma questões que permeiam 
os nove países amazônicos — 
como isolamento, alta dispersão, 
vulnerabilidade das comunidades locais 
e atividades ilícitas — às dificuldades 
particulares de cada um — como 
a baixa densidade populacional na 
extensa região fronteiriça do Peru e o 
déficit de infraestrutura da Bolívia, para 
citar apenas dois representantes da 
região no Fórum Amazônia+21. 

A cooperação regional, neste 
contexto, se mostra essencial — e já 
se observa, em alguma medida, no 
compartilhamento de infraestrutura 
para a movimentação de mercadorias 
entre as fronteiras. As oportunidades 
para projetos multilaterais de 
desenvolvimento em regiões de 
fronteira foram tratadas no fórum pelo 
viés da inovação — estando atividades 
como o turismo e o comércio de 
produtos locais entre as oportunidades 
de atividades sustentáveis.

Cooperação        
 Internacional

A região amazônica vem sendo 
transformada também por projetos 
conjuntos com nações de fora da 
região — em especial, da União 
Europeia, que tem entre suas políticas 
o encorajamento da colaboração com 
parceiros não europeus.

Com participação de representantes 
de países como Alemanha e Suécia, o 
fórum colocou em debate a importância 
da parceria entre a América Latina e a 
União Europeia — cujo compromisso 
com a Agenda 2030 da ONU, que tem 
entre os objetivos o fim da pobreza e 
a proteção ambiental, orienta projetos 
conjuntos que já produzem resultados 
no sentido de fortalecer regiões menos 
habitadas e com desenvolvimento 
retraído em todo o continente. 

Na região amazônica, o AmazoniAtiva, 
uma plataforma online facilita o acesso 
aos produtos sustentáveis da Amazônia 
obtidos de maneira legal e que conecta 
seus produtores locais com o mercado, 
hoje presente nos nove estados da 
Amazônia Legal. 

 

A iniciativa, que une a ONG BVRio e 
o governo de Rondônia, conta com 
recursos da Agência Norueguesa de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
(Norad). Outro exemplo de importante 
mecanismo de cooperação é o Fundo 
Amazônia, operado pelo BNDES com 
recursos da Noruega e da Alemanha 
e que apesar de estar em fase de 
remodelação, somente neste ano 
aportou mais de R$ 100 milhões em 
projetos de proteção ao meio ambiente 
e negócios sustentáveis, com apoio aos 
produtores locais e, principalmente, 
agricultores familiares.

O enfoque do Fórum Amazônia+21 
evidenciou que o fortalecimento da 
cooperação entre a região amazônica 
e a Europa será fundamental 
diante da necessidade de fomento 
a inovações que permitam o 
desenvolvimento sustentável.  

A indicação deixada por representantes 
da União Europeia, e também de órgãos 
como o BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), é de que as 
instituições financeiras estrangeiras 
estão abertas a investir em novos 
projetos focados em ciência e 
bioeconomia em todo território 
amazônico, observado o alinhamento 
com o pacto verde.

Europa 
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“O Brasil é um dos 
nossos principais 
parceiros e estamos 
abertos ao diálogo 
que venha a 
resultar em aporte 
de recursos” 
Ignacio Ybáñez  
Embaixador da União Europeia no Brasil
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Design,  
Comunicação 
& Imprensa
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Um projeto robusto como o AMAZÔNIA+21, 
exigiu muita pesquisa e a produção de 
vários materiais de comunicação, de 
forma que os diversos atores pudessem 
compreender os objetivos e melhor 
interagir com a organização sobre os 
objetivos do projeto e do fórum.

Na versão presencial do fórum, que 
ocorreria no mês de maio de 2020 e 
foi suspensa em função da COVID-19, a 
cidade de Porto Velho sofreria diversas 
intervenções para acolher os mais de três 
mil convidados que aportariam na cidade.

Com a decisão de realizar o fórum 100% 
virtual, reproduzido a partir de um 
estúdio profissional em parceria com 
a CNI, os materiais de comunicação 
foram adequados para atingir o público 
através das redes sociais e imprensa, 
por diversos meios de comunicação e 
através de uma rede de assessorias de 
imprensa criada, cujos resultados estão 
elencados a seguir, juntamente com alguns 
materiais produzidos.

Design &
Comunicação 



negócios e
financiamento

volumetria 
por eixo*

*Algumas matérias foram pluritemáticas.

20 MILHÕES
de pessoas impactadas

ASSUNTOS DE INTERESSE

TECNOLOGIA 
PESSOal

33% 33%
POLÍTICA

28%
REDES 

SOCIAIS

GÊNERO ESCOLARIDADE ACESSOS

49% 51%

42%
graduado NÃO graduado

58%

65% 35%

Matérias PRODUZIDAS/PUBLICADAS

cultura NEGÓCIOS
SUSTENTÁVEIS

cIÊNCIA
TECNOLOGIA
INOVação

+de

337 286
espontâneas

 DO BRASIL E EXTERIOR

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO

Grande exposição dos 
patrocinadores e retorno 

de mídia na ordem de 

R$ 5.6 milhões

 

   25 países 
acompanhando os diálogos 
e participando dos painéis 

+de
77 mil 

perfis conectados

 25 mil 
participantes

VEÍCULOS DE MÍDIA

TERRA.COM.BR
jornal o globo

campograndenews.com.br

i7news.com.br

abril.com.bruol.com.br GLOBO.com
IG.Com.BR

BAND NEWS TV YAHOO.COM
FOLHA DE SÃO PAULO

METROPOLES.COM

ISTOE.COM.BR
CORREIO BRASILIENSEImprensa 

92. AMAZÔNIA+21



DESIGN, COMUNICAÇÃO & IMPRENSA   .9594. AMAZÔNIA+21

Expressões  
mais utilizadas

O trabalho de assessoria de imprensa e relacionamento 
com formadores de opinião para o Amazônia+21 foi 
intenso e estratégico. Iniciado em 2019, com foco no 
evento presencial, todo o planejamento foi reestruturado 
para a divulgação do evento on-line.  Desde o início, a 
comunicação esteve alinhada com a coordenação do 
evento para garantir a interpretação crítica e seletiva 
do ambiente externo e alcançar, minimizando ruídos, a 
divulgação coerente com a proposta de valor do fórum.   
A realização de quatro pré-eventos foi importante para 
semear o conceito na mídia e nos públicos de interesse. 
Alinhada com o objetivo do evento – desenvolvimento 
sustentável – a estratégia mostrou-se eficiente e atingiu 
jornais, revistas, rádios, tevês, blogs e portais de noticias 
nas editorias de Economia, Política, Infraestrutura e 
Meio Ambiente. O contato personalizado com jornalistas 
e formadores de opinião e a produção de artigos de 
opinião foram decisivos para reforçar a geração de 
participantes e proporcionar engajamento na mídia.
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Percepção dos Brasileiros 
sobre a Amazônia
Encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 
o Fórum Mundial AMAZÔNIA+21 e realizada pela FSB Pesquisas, 
no mês de outubro de 2020, a pesquisa  “A Amazônia na Visão 
dos Brasileiros” trouxe importantes informações da percepção 
dos brasileiros sobre a Amazônia e conhecimentos sobre a região, 
aspectos do meio ambiente e sustentabilidade e também sobre a 
possibilidade de se gerar riquezas protegendo o bioma.

Pesquisa

Metodologia
Entrevistas por telefone, de 16 a 27 de outubro de 2020

2 mil entrevistas

     1 mil nos estados que compõem a Amazônia Legal

     1 mil nas demais Unidades da Federação

74%

77%

77%

18%

17%

17%

7% 1%

4% 2%

4% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amazônia Legal

Brasil

Demais UFs

Muito Mais ou menos Pouco Nada NS/NR

Preocupação com o meio ambiente  
(amostra total)

Esteve na Floresta Amazônica  
(amostra total)

PERGUNTA: De maneira geral, o quanto você se preocupa com as questões relacionadas ao meio 
ambiente. Você diria que se preocupa muito, mais ou menos, pouco ou nada?  (ESTIMULADA E ÚNICA)

PERGUNTA: Você já esteve na Floresta Amazônica, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA)PERGUNTA:	Você	já	esteve	na	Floresta	Amazônica,	sim	ou	não?	(ESTIMULADA	EÚNICA)

11%

15%

89%

85%

43% 57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demais UFs

Brasil

Amazônia Legal

Sim Não NS/NR
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Vontade de conhecer a Floresta Amazônica  
(apenas entre quem NÃO esteve na Floresta Amazônia)

Conhecimento sobre desenvolvimento sustentável  
(amostra total)

Sentimento de orgulho pela Amazônia  
(amostra total)

Significado de desenvolvimento sustentável  
(apenas entre quem disse conhecer o  

conceito de desenvolvimento sustentável)

PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM NÃO ESTEVE NA FLORESTA AMAZÔNIA)  
E você tem vontade de conhecer a Floresta Amazônica, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA)

PERGUNTA: Você conhece, mesmo que só de ouvir falar, o conceito de desenvolvimento sustentável,  
sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA)

PERGUNTA: Pensando em relação à Amazônia, de um modo geral, você diria que sente muito orgulho, 
orgulho, pouco orgulho ou nenhum orgulho? (ESTIMULADA E ÚNICA) PERGUNTA: (APENAS ENTRE QUEM CONHECE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) Na sua opinião, 

das frases que eu vou ler, qual delas melhor descreve o significado de desenvolvimento sustentável: 
(ESTIMULADA E ÚNICA)

84%

85%

90%

15%

14%

10%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demais UFs

Brasil

Amazônia Legal

(apenas	entre	quem	NÃO esteve	na	Floresta Amazônia)

Sim Não NS/NR

45%

44%

32%

34%

44% 35%

20%

17%

17%

3%

4%1%

4%1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amazônia Legal

Brasil

Demais UFs

NS/NR

77%

78%

(amostra total)

Muito orgulho Orgulho Pouco orgulho Nenhum orgulho

79%

54%

59%

60%

45%

41%

40%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amazônia Legal

Brasil

Demais UFs

Sim Não NS/NR

Brasil Amazônia Legal Demais UFs

Preocupação ao mesmo tempo com o meio  
ambiente, com a sociedade em geral e com  

a geração de emprego e renda no país.
55% 51% 55%

Garantir que a natureza e seus recursos  
naturais sejam preservados e não  
explorados pelos seres humanos.

Investimento maior em produção e  
exploração de recursos da natureza  

abundantes em nosso país.

Nenhum

NS/NR

35% 35% 35%

8% 12% 8%

1% 1%

2% 2% 2%
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Opiniões sobre a Floresta Amazônica  
(amostra Brasil)

Capacidade do Brasil em explorar de  forma  
inteligente a Floresta Amazônica 

(amostra total)

Afirmações sobre a Floresta Amazônica e
o desenvolvimento sustentável  

(amostra brasil)

PERGUNTA: Agora, pensando no que você sabe ou já ouviu falar sobre meio ambiente, especialmente 
em relação à floresta Amazônica, gostaria que você dissesse com qual das seguintes frases você mais 
concorda: (ESTIMULADA E ÚNICA)

PERGUNTA: Agora, vou ler uma frase e gostaria que você dissesse se concorda ou discorda dela. 
(ESTIMULADA E ÚNICA)

PERGUNTA: Agora, vou ler algumas frases e gostaria que você dissesse se concorda ou discorda de cada 
uma delas. (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO)

Brasil Amazônia Legal Demais UFs

A preservação ambiental da floresta amazônica  
é muito importante para o crescimento do país,  
pois o desenvolvimento nacional depende do  

meio ambiente protegido
83% 81% 84%

A preservação ambiental da floresta amazônica  
é irrelevante para o crescimento econômico do  

país, nem ajuda nem atrapalha

A preservação ambiental da floresta amazônica  
atrapalha o crescimento econômico do país

Nenhumadessas

NS/NR

9%

4%

1%

2%

11%

5%

1%

2%

9%

4%

1%

2%

93%

95%

99%

7%

5%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PERGUNTA: Agora, vou ler algumas frases e gostaria que você dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas. (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADAOPÇÃO)

Preservar a Amazônia é essencial para a economia brasileira

É possível alinhar o progresso econômico do Brasil com a  
preservação da natureza

A Floresta Amazônica tem grande valor para o Brasil, com  
suas plantas, seus rios, suas riquezas e suas populações

(amostra	Brasil)

Concorda Nem concorda, nem discorda Discorda NS/NR

82%

82%

82%

1% 17%

17%

17%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80%
PERGUNTA: Agora,	vou	ler	uma	frase	e	gostaria	que	você	 dissesse	se	concorda	ou	discorda	 dela.	(ESTIMULADA	E	ÚNICA)

100%

Amazônia Legal

Brasil

Demais UFs

Concorda Nem concorda nem discorda Discorda NS/NR

Capacidade	do	Brasil	em	explorar	de		
forma	inteligente	a	Floresta Amazônica

(amostra total)
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS E  
PRÓXIMOS  
PASSOS
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A concepção do AMAZÔNIA+21 teve como objetivo o 
estabelecimento de uma plataforma permanente de 
diálogos entre diversos atores – governos, academia, 
setor produtivo, instituições de fomento e sociedade 
civil organizada para, de forma convergente, encontrar 
soluções para o desenvolvimento sustentável da região 
amazônica, em um horizonte 2020-2040.

Gerar riquezas, empregos e renda, proteger e conservar 
o bioma amazônico e melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos que residem na Amazônia é o grande desafio. 
Para isso, será preciso significativos investimentos em 
infraestrutura, educação e saúde e apoio para projetos 
inovadores e de alto impacto, com a sustentabilidade 
como princípio básico. Reconhecer essa nova fronteira 
de desenvolvimento, pacificar radicalismos ideológicos 
e encontrar uma comunicação mais eficiente, com a 
valorização das pessoas e das cidades tanto quanto do 
meio ambiente.

O Fórum Mundial demonstrou que o diálogo é 
necessário e possível. Foram mais de 120 instituições 
conectadas e 110 painelistas, participantes da região 
amazônica e de vários países compartilhando seus 
conhecimentos, percepções e contribuições em quatro 
encontros prévios e três dias de fórum.  
Um sucesso!

Considerações  
  Finais Que o centro dos diálogos sobre a Amazônia deve acontecer 

a partir da Amazônia, no ambiente amazônico e sobre as 
demandas locais e novas oportunidades;

A importância da construção de uma visão compartilhada 
sobre a Amazônia, inclusiva e distante de ideologias;

Os conhecimentos tradicionais, a floresta e a diversidade dos 
povos que vivem na Amazônia são os grandes ativos e de 
uma riqueza incalculável;

A Amazônia pode ensinar ao Brasil e ao mundo sobre 
preservação, conservação e geração de riquezas com a 
floresta em pé;

Inovação, ciência e tecnologia são fundamentais para 
agregar valor às atividades econômicas de toda a região;

Para impactar o território é preciso um trabalho conjunto 
entre os diversos atores na região amazônica;

Investidores devem aportar recursos em projetos na região 
que garantam a geração de conhecimento e riquezas 
para as comunidades e povos tradicionais, com proteção 
ao bioma;

É preciso que as iniciativas sejam realmente 
transformadoras, considerando questões culturais e 
antropológicas de cada região da Amazônia;

“A Amazônia não precisa ser salva, precisa ser respeitada!”;

A Amazônia tem pressa!!

Os diálogos, ao longo do 
Fórum, produziram alguns 
consensos e princípios a 
serem considerados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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o ELABORAR estudos setoriais sobre temas prioritÁrios 

identificados por ocasião do Fórum;

o Realizar o planejamento estratégico do AMAZÔNIA+21, 

com horizonte até 2040;

o Estabelecer uma governança estratégica e operacional;

o Apresentar os resultados do Fórum MUNDIAL 2020 para toda a 

sociedade e as diretrizes do plano estratégico da plataforma;

o Estabelecer parcerias formais com empresas, instituições 

e pessoas que queiram dialogar sobre o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia;

o acompanhar uma agenda de infraestrutura  

e investimentos em educação, saúde e projetos para o 

desenvolvimento da região;

o Summit’s para 2021;

o Dialogar sobre a segunda edição do Fórum  

Mundial AMAZÔNIA+21 PARA 2022.

Próximos Passos
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Parcerias  
  de Valor  

REALIZAÇÃO

FIERO - Federação das Indústrias do Estado de Rondônia | fiero.org.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho | portovelho.ro.gov.br

ADPVH - Agência de Desenvolvimento de Porto Velho | ad.portovelho.ro.gov.br

CORREALIZAÇÃO

IEL - Instituto Euvaldo Lodi | portaldaindustria.com.br/iel

CNI - Confederação Nacional da Indústria  | portaldaindustria.com.br/cni

PATROCÍNIO MASTER

Governo do Estado de Rondônia | rondonia.ro.gov.br

PATROCÍNIO 

ENERGISA | energisa.com.br

ESBR - Energia Sustentável do Brasil | esbr.com.br

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | abdi.com.br

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas | sebrae.com.br

SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | gov.br/sudam

Agradecemos aos nossos patrocinadores e parceiros, que acreditaram no 
projeto e nos ajudaram a viabilizar o Fórum Mundial AMAZÔNIA+21.  
Esta jornada está só começando e os desafios são muitos, mas temos a 
certeza de que, juntos, com muito empenho e competência, promoveremos 
uma transformação em nossa região, gerando oportunidades para todos e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda sociedade.

realização

correalização

patrocínio master

patrocínio

apoio



Fórum Mundial

Agência	de	Desenvolvimento	de	Porto	Velho
+55	69	3901-2892	

adpvh@adpvh.com.br

Marcelo	Thomé	da	Silva	de	Almeida	|	Presidente
marcelo.thome@adpvh.com.br

Armando	Moreira	Filho	|	Diretor	Técnico
armando.moreira@adpvh.com.br

Agência	de	Desenvolvimento	de	Porto	Velho
+55	69	3901-2892	

adpvh@adpvh.com.br
Avenida 7	de	Setembro,	237	- Esquina com	Avenida FarquarCentro

Marcelo	Thomé	da	Silva	de	Almeida	|	Presidente
marcelo.thome@adpvh.com.br

Armando	Moreira	Filho	|	Diretor	Técnico
armando.moreira@adpvh.com.br

Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	Rondônia
+55	69	3216-3400

Rua Rui	Barbosa,	1112	- ArigolândiaPorto Velho/RO,	CEP:	76801-186
Prefeitura Municipal de Porto Velho

www.portovelho.ro.gov.br

Avenida 7 de Setembro, 237 - Esquina com Avenida Farquar

Agência de Desenvolvimento de Porto Velho

ad.portovelho.ro.gov.br

Avenida 7 de Setembro, 237 - Esquina com Avenida Farquar

Federação das Indústrias do Estado de Rondônia

www.fiero.org.br

Rua Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia Porto Velho/RO


