
[realizadores]

Instituto Arapyaú; SEEG/OC; WRI Brasil; Instituto 
Democracia e Sustentabilidade (IDS); Fundação 
AVINA; The Nature Conservancy (TNC); Coalizão 
Clima, Floresta e Agricultura e WWF Brasil

[foco]

Contribuir para o entendimento da 
dinâmica do uso do solo no Brasil e 
em outros países tropicais tendo como 
base a geração de mapas anuais.

[inovações] 

A plataforma aberta facilita a 
disseminação da metodologia para 
outros países e regiões interessadas 
utilizando a mesma base de algoritmos, 
além disso consegue incorporar e 
acolher as contribuições da 
comunidade científica e demais 
interessados em colaborar.

Como trata-se de um projeto realizado 
de forma colaborativa por ONGs, 
universidades, startups etc. (120 
pessoas envolvidas em 20 cidades), o 
impacto coletivo tem sido muito 
transformador.

A experiência e o método utilizado tem 
sido aplicado para resolver outros 
problemas, como o desmatamento: 
criação do “MapBiomas Alerta”.

[retrato] 

Iniciativa que envolve uma rede 
colaborativa com especialistas nos 
biomas, usos da terra, sensoriamento 
remoto, SIG e ciência da computação 
que utiliza processamento em nuvem 
e classificadores automatizados 
desenvolvidos e operados a partir da 
plataforma Google Earth Engine para 
gerar uma série histórica de mapas anuais 
de cobertura e uso da terra do Brasil.

Em três anos, o projeto já criou uma série 
histórica, com 34 mapas do Brasil, na qual 
os usuários podem navegar pelos mapas 
e descobrir quanto de floresta tem na 
cidade de Belo Horizonte, por exemplo, 
quanto da área de floresta da Bahia do 
Rio Doce virou pasto em 2018 etc.

Ampliar acesso a serviços básicos, 
por meio de políticas públicas, como 
saneamento, saúde, educação etc.

Entender o lugar de fala e ter mais 
empatia, igualdade e equidade.

Saber comunicar de fato esta agenda
e todo o valor agregado que vem 
com as iniciativas, a fim de 
valorizá-las e conscientizar a sua 
importância na sociedade.

Meio ambiente e
Sustentabilidade:

reflexões sobre as contribuições do
investimento social para os desafios
da agenda no Brasil

Água, cidades, florestas, mudanças climáticas, cadeias 
sustentáveis...Todos estes temas norteiam a ação de 
centenas de projetos que estão inovando no seu modo 
de fazer, de avaliar, de buscar novas soluções aos 
desafios complexos da sociedade. Alguns exemplos 
estiveram presentes no “Encontro de Fazedores: 
Meio ambiente e Sustentabilidade” - atividade da 
1ª Mostra GIFE de Inovação Social. 

Este infográfico apresenta a síntese da reflexão realizada 
no Encontro que reuniu, num espaço colaborativo e de 
construção coletiva, os realizadores sociais que trabalham 
diretamente em iniciativas que dialogam com essa 
agenda. Juntos, refletiram sobre os aprendizados, 
dificuldades e conquistas a partir do olhar de quem está 
nos bastidores das iniciativas. 

  

Perspectivas e inovação no tema

Fazedores em ação

Giro pelas práticas

Gerar mais espaços de diálogo 
visando “sair da bolha” do setor e 
atingir novos públicos.

Criar mecanismos para escalar impacto 
de iniciativas ambientais.

Estabelecer a valorização monetária da 
floresta em pé.

Conseguir aproximar a universidade da 
agenda, a fim de ampliar estudos, 
pesquisas, dados etc., num trabalho 
conjunto que favorece a todos.

Migração do combustível fóssil 
para biomassa.

Desenvolvimento da economia 
circular, na perspectiva sobre a 
singularidade dos territórios.

Investimentos em startups e 
negócios de impacto.

Investidores sociais como polos de 
inovação social, gerando valor 
compartilhado.

Potencialização do impacto por 
meio do trabalho em rede.

Circulação de conteúdo 
cinematográfico para levar 
educação ambiental.

Disseminação de produções 
acadêmicas da área para população 
em geral.

Promoção de debates em 
universidades e escolas.

Estratégias utilizadas para a promoção 
da participação social (abordagem 
participativa e legado).

Estabelecimento de parcerias 
público-privada.

Iniciativas da área se transformando 
em políticas públicas.

Ampliação da corresponsabilidade 
sobre o poder de consumo.

Transformação da lógica de produção.

Conheça três projetos que têm inovado nesse tema:

[realizadores]

Instituto C&A, WTT 
(World-Transforming 
Technologies) e Esplar

[foco]

Busca de soluções para os desafios 
de produtores locais na produção 
de algodão agroecológico.

[retrato] 

O projeto é desenvolvido com duas 
associações no interior do Ceará. 

A partir de um diagnóstico 
estabelecido com os produtores locais 
sobre os principais desafios na 
produção, identificaram a necessidade 
de se estabelecer o beneficiamento do 
milho e gergelim e a criação de 
soluções para certificação orgânica 
participativa para o algodão.

Estabelecimento de uma chamada de 
soluções para desenvolvedores, a partir 
de um processo colaborativo.

[inovações] 

Criação de soluções tecnológicas que 
facilitam o plantar e aumentam a 
produtividade.

Mobilização de outros parceiros que 
já atuam neste tema para novos 
fazeres juntos.

Possibilidade de escalar para outros 
estados e parceiros do Instituto C&A.

Oportunidade de valorizar práticas que 
respeitam os agricultores e o meio 
ambiente local.

Saiba mais em: 
www.institutocea.org.br/programas/algodo-sustentvel

Saiba mais em: 
http://aceleracao.ppa.org.br

Saiba mais em: 
http://mapbiomas.org

Conheça e saiba mais sobre as iniciativas da Mostra:
https://mostra.gife.org.br/#projetos
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120

Número de iniciativas mapeadas 
pela 1ª Mostra GIFE de 
Inovação Social na categoria 
Ambiente e Sustentabilidade

Número de organizações
envolvidas nas iniciativas: 

[realizadores]

Plataforma Parceiros da Amazônia
(+ de 30 organizações envolvidas)

[foco]

Fomento e incentivo a novos 
modelos de desenvolvimento 
sustentável para a Amazônia.

[inovações] 

Após avaliação, o apoio aos negócios 
passou a ser contínuo.

A conexão entre os empreendedores é 
o principal resultado, pois se 
identificam como negócios de impacto, 
gerando identidade com a região.

Muitos empreendedores já estão 
trabalhando em conjunto, com 
produtos complementares.

O foco territorial traz mais visibilidade 
para a região, destacando que existem 
formas sustentáveis de gerar economia 
na Amazônia – união de conservação 
das florestas, geração de renda para 
comunidades locais e manutenção 
climática.

Desafios 
a superar

Como estamos
inovando

Conquistas
alcançadas

A sustentabilidade é pauta da 
sociedade em várias esferas, do 
indivíduo para o coletivo e do 
coletivo para o indivíduo. Ou seja, é 
parte e integrante dos vários setores 
da sociedade. Há uma cobrança 
para que se olhe para este tema. 

Estabelecimento de novos 
modelos de negócio 
(certificações, tecnologia etc.)

Consolidação de sistemas de áreas 
protegidas.

Evolução institucional do tema, com a 
criação de estruturas sólidas e 
permanentes, assim como leis e 
mecanismos dentro do poder público 
(ex: Ibama, ICMBio).

Ampliação de novos diálogos sobre o 
tema no dia a dia.

Criação e incorporação de novas 
tecnologias na agenda.

Fronteiras

Estabelecer um processo de escuta 
qualificada da comunidade, 
garantindo a participação dos 
beneficiários.

Garantir uma agenda integrada 
governo + comunidade + iniciativa 
privada, na qual todos podem 
potencializar suas atividades.

As iniciativas desenvolvidas têm 
potencial de impacto em políticas 
públicas.

É preciso mensurar o impacto dos 
projetos para ter dados e 
informações qualificadas.

Utilizar e se apropriar das tecnologias 
existentes para estabelecer um olhar 
mais profundo a respeito do território 
de atuação.

Potencializar as parcerias e trabalhar 
em rede.

Ter como norte de trabalho os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

1
#sustentabilidade 

#algodaosustentavel
#pequenosagricultores

Desafio Algodão
Sustentável

2
#Amazônia 

#desenvolvimentosutentalvel 
#negociosdeimpacto

Programa de 
Aceleração PPA

3
#geracaodedados 

#mapeamento 
#redecolaborativa

MapBiomas

[retrato] 

Apoio a startups que geram impacto
social e ambiental.

O programa oferece oficinas, 
capacitações, mentorias, assessorias 
jurídica e contábil, bolsas de estudo, 
viabilização de espaços etc. 

Primeira chamada apoiou 15 negócios, 
sendo que quatro receberam investimento 
(total de R$1,1 milhão) e quatro foram 
premiados (total de R$60 mil).

A meta é investir R$ 30 milhões 
em 75 negócios até 2023.

15

5

6

Cidades

2 Água e
Saneamento

Florestas e
Biodiversidade

3 Mudanças
Climáticas

Cadeias
Sustentáveis


