Chamada de negócios 2022

Regulamento

1.

O desafio de logística e comercialização na Amazônia

Pequenos negócios e empreendedores socioambientais na Amazônia
enfrentam grandes dificuldades para empreender e alavancar negócios de impacto
e bioeconomia e construir caminhos alternativos a atividades predatórias como:
garimpo, exploração ilegal de madeira, agricultura convencional, pecuária
extensiva.
São diversos os desafios das cadeias estruturantes dos produtos da
sociobodiversidade na Amazônia, mas todas compartilham de um desafio comum:
a logística e a comercialização.
2.

O movimento Amazônia em casa, Floresta em pé

Criado com o propósito de destravar o acesso ao mercado para os
produtores da sociobiodiversidade amazônica, a iniciativa busca reunir atores
estratégicos e agir de forma colaborativa para superar gargalos e aumentar
radicalmente as vendas e o acesso a mercado destes empreendimentos.
Apoiamos negócios que comercializam produtos da Amazônia e que tenham
o compromisso de manter a floresta em pé, por meio do impulsionamento de
vendas e acesso a serviços de comercialização e logística por parceiros do
movimento.

O movimento é coordenado pelo Idesam e pela Climate Ventures e tem
como parceiros estratégicos e financiadores: Fundo Vale, GIZ, Mercado Livre e
Instituto humanize. Conta com uma rede de parceiros como CLUA, Conexsus,
Origens Brasil (Imaflora), Local.e, Instituto AUÁ e Costa Brasil.
3.

Programa de acesso a mercado de produtos amazônicos
3.1.

Módulos do Programa

O Programa está estruturado em 4 módulos com média de duração de 12 horas
cada. A duração do programa será de Maio a Setembro de 2022.
A metodologia do programa foi desenvolvida com foco na estruturação das
operações comerciais, logísticas, de campanhas de marketing e mensuração de
impacto. Desta forma o conteúdo será focado na prática visando preparar e
fortalecer a estratégia de cada marca na participação das campanhas previstas,
nas feiras e eventos, bem como o aprimoramento da inteligência logística e
comercial e a promoção do intercâmbio entre distintos empreendedores de impacto
da Amazônia. Os 4 módulos serão:
● Módulo Comercial B2B. Este módulo vai ajudar seu negócio a:
○ ampliar sua visão de mercado
○ aperfeiçoar sua política comercial
○ fortalecer plano e gestão de trade marketing
● Módulo Comercial B2C. Este módulo será realizado em parceria com o
Programa Empreender com Impacto do Mercado Livre e vai ajudar seu
negócio a:
○ criar uma loja virtual no Mercado Livre;
○ comunicar-se melhor com o consumidor B2C;
○ implementar sua estratégia de venda online na plataforma Mercado
Livre;
○ acessar o ecossistema Mercado Livre, como todas as soluções
financeiras como Mercado Pago, soluções logísticas como Mercado
Full e benefícios especiais para produtos sustentáveis da maior
plataforma de e-commerce da América Latina;
○ participar da gôndola virtual Amazônia em Casa Floresta em Pé dentro
da plataforma Mercado Livre.

● Módulo Logístico. Este módulo vai ajudar seu negócio a:
○ ampliar a visão da cadeia logística do seu negócio;
○ otimizar rotas logísticas;
○ desenvolver estratégias conjuntas de logística que possibilitem
redução de custos,
○ conhecer principais questões tributárias que incidem sobre o trânsito
de mercadorias em território nacional;
○ integrar operações comerciais e logísticas.
● Módulo Comunicação e Mensuração de Impacto. Este módulo vai ajudar
seu negócio a:
○ conhecer tendências do mercado do futuro e consumo responsável;
○ reconhecer indicadores de impacto que vc pode e deve mensurar;
○ construir narrativas de impacto e comunicar melhor a história única do
seu negócio e do impacto positivo que ele gera no mundo;
○ introdução a metodologias de mensuração de impacto.
Mais detalhes sobre o conteúdo programático do curso e calendário serão
divulgados no evento de boas vindas dia 2 de Maio de 2022.

3.2 Benefícios ofertados pelo Programa
● Divulgação da marca em campanhas e participação em feiras: a
marca selecionada participará das campanhas nacionais de
divulgação com influenciadores e chefs promovidas pelo Amazônia
em casa, Floresta em pé, além de espaço no stand do movimento em
feiras. Confira aqui o resultado das últimas campanhas.
● Assessoria individual em estratégia comercial e em operações
logísticas: o programa de acesso ao mercado inclui uma jornada de
capacitação prática de acesso a mercado, incluindo temáticas como:
logística, marketing digital e varejo.
● Acesso à plataforma e-commerce e fullfilment do Mercado Livre:
o negócio selecionado terá direito a uma série de benefícios
oferecidos pelo Mercado Livre, como: isenção de taxas, acesso a
soluções financeiras do mercado pago, loja virtual em destaque na
seção de sustentabilidade da plataforma e acesso ao serviço de
fulfillment Mercado Full.

● Acesso à plataforma online de conexão com varejistas Local.e
Premium: a empresa terá acesso completo a plataforma de conexão
à varejistas Local.e premium, que inclui cadastro ilimitado de produtos
na plataforma, conteúdos especiais e eventos e acesso à
comunidade.
● Subsídio para serviço de representação comercial: o movimento
irá arcar com 50% do serviço de representação comercial oferecido
por parceiro comercial do Amazônia em Casa Floresta em Pé.
● Subsídio para serviço de armazenagem e logística: o movimento
irá subsidiar parte dos serviços de armazenagem e logística oferecido
por parceiro logístico do Amazônia em Casa Floresta em Pé.
● Conexão com rede de parceiros: o negócio selecionado terá
oportunidade de se conectar com a rede de parceiros do movimento
Amazônia em casa, Floresta em pé.
● Comunidade de aprendizagem:
o negócio selecionado terá
oportunidade de fazer parte da comunidades práticas e
desenvolvimento de soluções inovadores e troca de experiências com
outros empreendedores com desafios e propósitos comuns.

4.

Perfil do candidato(a)

Buscamos negócios já estabelecidos que tenham como missão gerar
impacto socioambiental positivo na Amazônia, e que comercializam produtos
provenientes de matéria-prima da sociobiodiversidade amazônica.
Buscamos, preferencialmente, empreendimentos que possuam produto inovador
frente a iniciativas ou negócios semelhantes, e que possuam:
● produtos produzidos/extraídos na Amazônia
● marca legitimada pelos pares do ecossistema
● capacidade produtiva, disponibilidade de estoque para atender às
campanhas de comercialização e eventos
● produto legalizado
● apresentação do produto/embalagem/marca
● política comercial (tabela de preços B2B e B2C)
● gerar impacto positivo na geração de renda e na conservação da floresta em
pé

● compromisso socioambiental comprovado por meio de certificações,
exemplo: certificação participativa, Certificação Orgânica (MAPA), Selo
Origens, Forest Stewardship Council (FSC), Rainforest Alliance Certified,
Fairtrade, Sistema B, etc.

5.

Custos para participação no programa

A inscrição para participação do programa é totalmente gratuita. O programa foi
estruturado para potencializar as vendas das marcas e prepará-las para acessar o
mercado em São Paulo, principal pólo consumidor do país. Isto passa pela inserção
destas marcas na dinâmica de mercado que inclui:
1. diagnóstico da fase de maturidade do empreendimento,
2. enquadramento nas categorias e
3. direcionamento customizado para cada marca na
conteúdos e serviços apropriados a sua categoria.

jornada de

Poderá haver custos ao longo da jornada para os negócios que demonstrarem
capacidade produtiva e interesse em aceder aos serviços ofertados pela rede de
parceiros do Amazônia em Casa Floresta em Pé. Entre os serviços previstos estão a
representação comercial, serviços logísticos customizados incluindo, traslados via
cabotagem e transportadoras e melhor custo, consolidação de estoque em São
Paulo, manuseio e montagem de kits para campanhas, participação em feiras de
reconhecimento nacional e eventos especiais organizados para o ecossistema de
impacto,
incluindo
financiadores,
clientes
corporativos,
diretores de
sustentabilidade de empresas, gerência de varejos, chefs de cozinha e
influenciadores digitais.
Desta forma de acordo com o nível de maturidade, que será avaliada por um
conjunto de variáveis analisadas (incluído capacidade produtiva, embalagens,
certificações, entre outras) os negócios que estiverem aptos a acessar mercado de
forma mais estruturada serão convidados a contratarem serviços de representação
comercial e serviços logísticos e receberão uma bolsa de 50% dos valores a serem
investidos para a contratação destes serviços, estes serão ofertados por parceiros
selecionados pelo Amazônia em Casa Floresta em Pé. Os valores a serem
aportados ao longo da jornada serão negociados um a um ao longo da jornada de
desenvolvimento de cada marca no Programa.

6.

Processo Seletivo

O processo seletivo ocorrerá em 5 etapas: a) Inscrição; b) Divulgação dos
pré-classificados; c) Entrevista com os pré-classificados; d) Divulgação do
resultado final; e)Boas-vindas às novas marcas.
a) Inscrição
A inscrição será feita somente online através do formulário disponível neste link:
https://forms.office.com/r/HNVTjfcDJJ, durante o período de 14 de Março a 1 de
Abril de 2022.
Só serão aceitas as inscrições realizadas até o dia 1 de Abril de 2022 às 17h
(Horário Brasília).
b) Divulgação dos pré-classificados
Os pré-classificados receberão um e-mail até o dia 13 de Abril de 2022,
informando sua participação na segunda fase do processo. Os não classificados
também receberão comunicação sobre os resultados.
c) Entrevista com os pré-classificados
Os empreendimentos pré-classificados na primeira etapa, serão contatados
via e-mail para agendamento das entrevistas com o comitê avaliador, com intuito
de conhecer melhor a marca e maior aprofundamento das questões que sejam
relevantes para análise destas. As entrevistas acontecerão entre o período de 07 a
20 de Abril de 2022, via online por meio da plataforma Zoom.
d) Divulgação do resultado final
O resultado final será divulgado via e-mail e website.
e) Boas vindas à nova turma
A previsão de início do programa de acesso a mercados para negócios que
atuam na Amazônia é no dia 2 de Maio de 2022, podendo haver alterações no
cronograma.

7.

Cronograma

1. Lançamento do edital e inscrições

14 de Março a 1 de Abril de 2022

2. Divulgação dos pré-classificados via e-mail
3. Entrevista com pré-classificados

13 de Abril de 2022
13 a 20 de Abril de 2022

4. Divulgação do resultado final

28 de Abril de 2022

5. Início do programa de impulsionamento

2 de Maio de 2022

*O cronograma está sujeito a alterações sem aviso prévio.
8.

Direitos autorais

Os direitos autorais e intelectuais das instituições participantes serão preservados.
Nas peças de divulgação, constarão os respectivos créditos. Todos os dados
fornecidos pelos participantes no ato de inscrição e informações divulgadas
durante as fases da Chamada de Negócios serão tratados de forma confidencial,
mas poderão ser divulgados livremente pelo movimento Amazônia em casa,
Floresta em pé, pelo Idesam e Climate Ventures de forma condensada e em
análises sistematizadas. Tais análises não divulgarão dados específicos, sensíveis
ou confidenciais apresentados no formulário de inscrição, salvo o nome, região,
área de atuação e outros dados macro.
Os dados cadastrais, referentes a endereços de e-mail e telefone dos inscritos
poderão ser utilizados pelo Idesam e Climate Ventures para o envio de informações
gerais da instituição.
Mediante a realização da inscrição, os participantes afirmam-se titulares de Direitos
de Autor, assumindo total responsabilidade por eventuais questões decorrentes.
Pelo ato da inscrição, os participantes autorizam a coordenação do movimento
Amazônia em casa, Floresta em pé (Idesam e Climate Ventures) a utilizar os dados
ou informações de natureza técnica, bem como utilizá-las sem nenhum direito a
qualquer remuneração ou gratificação adicional.
Uso do Nome, Imagem, Voz e Dados dos Participantes durante o evento e
cerimônia de premiação: os participantes cedem, a título gratuito, o direito de uso

do seu nome, imagem e som de voz, sem qualquer ônus para o movimento
Amazônia em casa, Floresta em pé, o Idesam e Climate Ventures ou outro parceiro
desta chamada.

9.

Penalidades

Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar
este Regulamento ou que forneçam qualquer tipo de informação inverídica,
incompleta ou incorreta, sendo responsabilizados juridicamente pelo ato. Os
participantes se responsabilizam integralmente pela veracidade das informações
prestadas. Bem como as marcas que não cumprirem com os compromissos
acordados na assinatura do termo de adesão ao programa que será disponibilizado
logo após o processo seletivo aos selecionados.
Não poderão participar desta chamada pessoas menores de 16 (dezesseis) anos,
nem pessoas que sejam diretamente relacionadas às instituições que compõem a
coordenação executiva do movimento Amazônia em casa, Floresta em pé (Idesam,
Climate Ventures, Fundo Vale, GIZ, Mercado Livre e Instituto Humanize).
10.

Condições desta chamada

A qualquer momento do processo de seleção, em qualquer uma das etapas, os
responsáveis por esta chamada poderão entrar em contato com os candidatos
inscritos para obtenção de informações complementares ou eventuais
esclarecimentos sobre a solução proposta.
O comitê técnico de avaliação desta chamada reserva-se o direito de desqualificar
imediatamente qualquer candidato que procure ignorar ou interferir no processo de
seleção; ou que desempenhe qualquer atividade ou prática que possa ser
considerada contrária aos princípios desta chamada ou das instituições que a
integram/promovem. A ausência de qualquer documento exigido, além da
constatação de qualquer irregularidade no processo, constituirão fator impeditivo
para a aprovação/continuidade no processo.
O não repasse de informações nos prazos solicitados pela coordenação do
programa poderá implicar na desclassificação do candidato em qualquer uma das
etapas do processo.

Esta chamada não implica em obrigatoriedade, por parte da coordenação do
programa (Idesam e Climate Ventures) ou das instituições que integram/promovem
esta chamada, em selecionar ou conceder qualquer dos benefícios a qualquer dos
projetos inscritos ou selecionados. A participação nesta convocação não constitui
uma oferta de emprego nem obriga o Idesam ou Climate Ventures a contratar,
pagar, adquirir ou alugar serviços pessoais ou empresariais dos participantes
inscritos.
A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo
ou em parte, por decisão unilateral ou conjunta, por motivo de interesse da
coordenação executiva do programa ou exigência legal, sem que isso implique em
direito à indenização ou reparação de qualquer natureza.

11.

Glossário

- Bioeconomia da floresta em pé
Se trata de utilizar dos recursos florestais, aplicando tecnologia, com intuito de criar
produtos e serviços mais sustentáveis, conservando da floresta e gerando renda
para comunidades locais
- Negócios de impacto
Para o movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé, negócios de impacto são
aqueles que geram ou tem alto potencial de gerar impacto social e ambiental
positivo a partir de sua atividade principal e, ao mesmo tempo, são capazes de
garantir sua viabilidade e sustentabilidade financeira.
Por impacto social positivo entende-se geração de emprego e renda, acesso a
mercados, promoção de relações justas de mercado e preços, redução da
desigualdade e/ou protagonismo de jovens e mulheres.
Impactos ambientais positivos podem ser gerados por iniciativas e soluções
tecnológicas/inovadoras que busquem conservação dos recursos naturais, controle
do desmatamento, combate ao tráfico de vida silvestre, valorização da
biodiversidade, restauração florestal e/ou recuperação de áreas.

- Produto da sociobiodiversidade
São produtos oriundo de matérias-primas da biodiversidade amazônica.

Fases de uma startup
- Ideia: fase de desenvolvimento da criação de uma iniciativa oriunda de uma
problemática identificada no contexto socioambiental (saúde, educação, meio
ambiente, entre outros);
- Validação da ideia: fase em que o negócio estuda e analisa quem são seus
possíveis clientes;
- Protótipo: fase de criação do produto;
- Piloto: fase de adequação e testagem do produto no mercado junto ao
consumidor de interesse;
- MVP (Minimum Viable Product - Produto Mínimo Viável): fase de validação do
modelo de negócio e implantação do produto no mercado;
- Organização do negócio: fase de estruturação de gestão da empresa, das
pessoas, organização dos procedimentos internos e refinamento do modelo de
negócio;
- Tração: fase após a estruturação da empresa, tendo como foco a escalabilidade
- Pré-escala: fase em que a empresa necessita de planejamento para estruturar o
ritmo de crescimento de modo que seja maior e mais rápido;
- Escala: fase em que a marca já está consolidada, estruturada, reconhecida e
busca ser vista como referência no seu setor de atuação.

