
IDESAM2020
RELATÓRIO INSTITUCIONAL





MENSAGEM
DA DIRETORIA 

APRESENTAÇÃO 

FOMENTO A CADEIAS
DE VALOR SUSTENTÁVEIS

INVESTIMENTOS DE IMPACTO
E NOVOS NEGÓCIOS

POLÍTICAS PÚBLICAS 
E AÇÕES EM REDE

COMUNICAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

DESTAQUES 2020

CONEXÃO IDESAM

PARCERIAS

S U M Á R I O

06
09
10

12

18
24

32
35

38
40



MENSAGEM
DA DIRETORIA

Seria irresponsável dizer que 2020 foi um ano bom. 
Não foi. A pandemia de COVID-19 fez milhares de 
vítimas no mundo todo. No Brasil, não apenas os 
grandes centros urbanos foram afetados.

Comunidades indígenas e tradicionais, agricultores 
familiares, pequenos produtores rurais e grandes 
parcelas da população do interior da Amazônia 
foram afetadas pela disseminação do vírus e 
assistiram a perda de familiares, amigos e 
vizinhos... e com eles, sonhos de uma vida melhor, 
tradições e histórias de luta e superação de um 
povo acostumado a superar barreiras.  

Tivemos vitórias? Sim. Mas nada que pudesse 
reduzir nosso desejo de virar essa página de nossa 
história o quanto antes.

Começamos o ano celebrando, com a inauguração 
de uma usina de óleos vegetais na reserva do 
Uatumã, novos projetos, oficinas e ações de campo 
estavam com os dias marcados para acontecer.

O que veio depois exigiu de nós uma mudança 
completa, não apenas de posicionamento e práticas 
de limpeza e distanciamento, mas de planos. Ações 
de campo foram adiadas, atividades interrompidas, 
eventos foram transformados em ‘lives’.

Os projetos técnicos colocaram o pé no freio, mas, 
em respeito a nossos parceiros e beneficiados, 
parar completamente não era uma opção. A palavra 
de ordem foi reinvenção.

Com todas as dificuldades, iniciamos a campanha 
‘Regatão do Bem’, que entregou mais de 5.500 
cestas básicas, 13 mil máscaras, 5.363 kits de 
higiene a 14 municípios, alcançando cerca de 62 
comunidades distribuídas pelo estado do Amazonas.

As parcerias foram fundamentais nesse processo, 
pois o Idesam foi apenas um catalisador de todo 
esse movimento, conectando pessoas que queriam 
azer o bem e pessoas que precisavam desse apoio 
mais do que nunca.

Paola Bleicker
Diretora executiva

 Como um alento em meio a  esse cenário, o ano 
termina com a notícia que o Idesam foi escolhido, 
pelo prêmio Melhores ONGs, como a melhor ONG 
da categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
também se firmando como vencedora na Região 
Norte. Essa premiação é resultado do esforço diário 
de nossa equipe e advém do zelo com o qual 
desempenhamos nossos projetos e operamos os 
recursos financeiros que recebemos.

Esse reconhecimento é especialmente importante 
nesse momento onde a atuação das organizações da 
sociedade civil e do terceiro setor é – de maneira 
impensada e irresponsável – cada vez mais criticada 
e colocada em cheque.

O que esperamos é sair de tudo isso cada vez mais 
fortes. Que saibamos agradecer mais, reconhecer 
mais, que as nossas atitudes mudem definitivamen-
te e não somente em situações extremas.

E nós? nós continuaremos por aqui, fazendo o 
nosso melhor, para que as famílias e comunidades 
que contam com nosso trabalho sejam cada vez 
melhor atendidas. Continuaremos lutando para 
mantermos a floresta em pé! 

E, mais uma vez, esperamos contar com o seu 
apoio, sua parceria e seu incentivo... da forma que 
eles forem possíveis. 
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Equipe Idesam

APRESENTAÇÃO

Uma das características que permeia o trabalho do 
Idesam é a inovação e a adaptação a cenários e 
situaões até mesmo adversas. Isso não poderia ser 
diferente na hora de comunicar nossos resultados. 
Cada vez mais estamos em um mundo onde o uso 
da tecnologia nos auxilia a chegar a pessoas e 
lugares antes difíceis de serem alcançados. Por 
isso o relatório institucional do Idesam está em 
um formato cada vez mais adaptado a esse novo 
tempo, com ferramentas interativas e de fácil 
acesso a diferentes públicos.

Este relatório foi construído para, em vez de ser 
um calhamaço de longos textos e tabelas, ser um 
hub das ações do Idesam na Amazônia. Aqui você 
encontra um caminho de entrada para sites, 
publicações, vídeos e demais arquivos que irão te 
levar junto conosco nesse trabalho pela Amazônia.

Portanto, fique atento aos links disponíveis ao 
longo das próximas páginas. Mas lembre de 
sempre retornar a este ponto, para conhecer de 
forma ampla e abrangente todo o trabalho desen-
volvido por nossa equipe de mais de 50 profissio-
nais. É fácil se perder em tantas ações e conteúdos 
gerados sobre Amazônia e para Amazônia.

Clique nesses ícones para ler 
mais informações sobre o tema.

Clique nesses ícones para 
ver vídeos relacionados.

Clique nesses ícones para baixar 
documentos e estudos.

Clique nesses ícones para saber 
como você pode ajudar.

Esperamos que a leitura seja clara e informativa, e 
que, após ler esse relatório, você tenha a mesma 
visão de Idesam que nós, aqui de dentro, temos: 
que o Idesam é uma força amazônica, que não 
descansa enquanto não encontra caminhos e 
alternativas que colaborem com o desenvolvimento 
de nossa região com respeito ao meio ambiente, às 
populações locais e aos atores que promovem uma 
Amazônia mais sustentável.

Este é o nosso trabalho. E ficamos muito felizes de 
poder compartilhar com você esses resultados 
alcançados, mesmo em uma ano tão complicado 
como foi 2020. Para 2021, desejamos força e 
coragem para enfrentar nvoos e velhos desafios.

09



DESTAQUES 2020

INAUGURAÇÃO DE
MINIUSINAS
Via projeto Cidades Florestais, executado pelo 
Idesam com recursos provenientes do Fundo 
Amazõnia/BNDES, foi realizada a inauguração 
de duas miniusinas para beneficiamento de 
óleos vegetais no interior do Amazonas, nos 
municípios de Apuí e São Sebastião do 
Uatumã. Somadas, as usinas tem capacidade 
de beneficiar 8 toneladas de óleos fixos e 140 
litros de óleos essenciais por mês.

CONSUMO
RESPONSÁVEL
Idesam se uniu ao Mercado Livre e Climate 
Ventures, para lançar, no mês da Amazônia 
(setembro) o movimento 'Amazônia em Casa, 
Floresta em Pé'. A campanha teve foco em 
estimular o consumo de produtos da socio-
biodiversidade amazônica, ajudando negócios 
de impacto a manter as vendas na pandemia.

R$ 1,6 MILHÃO 
EM ÓLEOS
Ao longo de 2020, o Idesam, por meio 
do projeto Cidades Florestais, apoiou 
uma série de associações e cooperati-
vas do interior na comercialização de 
óleos e extratos vegetais. Esse trabalho 
permitiu a comercialização de mais de 
R$ 1,6 milhão em óleos.
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MELHORES
ONGS 2020

Idesam é escolhido como Melhor ONG de 
Meio Ambiente/Sustentabilidade do Brasil e 
melhor ONG da Região Norte no Prêmio 
Melhores ONGs. A premiação é uma iniciati-
va do Instituto Doar em parceria com pesqui-
sadores da FGV-SP, que realizam um criterio-
so processo de avaliação, em aspectos como 
gestão, comunicação e transparência no uso 
de recursos. Em 2020, mais de 670 ONGs se 
inscreveram na premiação.

APOIO SOCIAL
NA PANDEMIA
Com a pandemia avançando no 
interior do Estado e prejudicando a 
renda das comunidades ribeirinhas e 
indígenas, o Idesam lançou em maio 
de 2020, a campanha 'Regatão do 
Bem', que levou alimentos, itens de 
higiene e proteção, medicamentos e 
equipamentos para o interior. A 
campanha mobilizou mais de 40 
parceiros e beneficiou cerca de 30 mil 
pessoas em apenas 8 meses de ação.

REFERÊNCIA
NACIONAL
Após ser convidado a participar de duas 
audiências públicas no STF, pelos ministros 
Luis Fux e Rosa Weber, o Idesam foi 
convidado a compor o Observatório do 
Meio Ambiente do Poder Judiciário. O 
Observatório contempla a promoção do 
desenvolvimento sustentável e a proteção 
da biodiversidade da Amazônia Legal.
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CAFÉ
AGROFLORESTAL 

Expectativas para 2021

FOMENTO A CADEIAS
DE VALOR SUSTENTÁVEIS

HECTARES DE
TERRAS 
DEGRADADAS 
REFLORESTADAS

50

VIDEOAULAS
PRODUZIDAS
PARA JOVENS 
E MULHERES

5

As ações de apoio à produção de café agroflorestal no 
município de Apuí, iniciadas em 2012 pelo Idesam, 
seguem com o objetivo de manter e perenizar a produção 
certificada na região, agregando cada vez mais famílias 
para a produção sustentável do grão.

No entanto, as atividades in loco tiveram um grande 
impacto em 2020, com a pandemia de COVID-19, pois o 
acesso às comunidades e ações coletivas foram suspensas 
para evitar a disseminação do vírus. Uma das medidas de 
contornar essa situação foi a adoção de ferramentas online 
de capacitação: em julho de 2020, o Idesam lançou uma 
série de videoaulas sobre certificação orgânica, com 
foco no empoderamento de mulheres e jovens no tema.

A atividade foi feita em parceria com projeto Mercado 
Verdes e Consumo Sustentável, desenvolvido pela Agência 
Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em parceria com 
o MAPA, com o apoio do Consórcio Eco Consult/Ipam.

Outra boa notícia é que, no segundo semestre de 2020, o 
Idesam estabeleceu uma importante parceria com a 
WeForest para intensificar o projeto nos próximos anos. 
Por meio dessa nova parceria, 175 hectares de sistemas 
agroflorestais (SAF) serão implantados até 2025, benefi-
ciando mais de 150 famílias locais.

Melhorar a renda dos proprietários de terras 
por sistemas de produção de base florestal;

Aumentar a cobertura florestal por meio de 
sistemas de produção de base florestal;

Reduzir o desmatamento na paisagem mais 
ampla e as emissões de GEE em um municí-
pio crítico da Amazônia brasileira.

Esse projeto nasceu para 
replicar a metodologia de 
análise de gênero em 
cadeias de valor. 
Esperamos que as famílias 
agricultoras de Apuí 
ampliem o conhecimento 
das relações de gênero 
envolvidas na produção.”

– Marina Reia, 
coordenadora do Idesam 
em Apuí
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ASSOCIAÇÕES 
PARTICIPARAM DE
CAPACITAÇÕES 
SOBRE MANEJO

15

META DE AMPLIAÇÃO
NA OFERTA DE MADEIRA
DE PLANOS DE MANEJO
COMUNITÁRIOS

40%

MADEIRA MANEJADA 

Por meio do Projeto Cidades Florestais, o Idesam 
apoiou extrativistas e organizações sociais parceiras 
na obtenção e aprovação de planos de manejo 
florestal que permitirão a exploração sustentável da 
floresta. As primeiras licenças foram entregues em 
janeiro de 2020. o Idesam também deu início a uma 
série de treinamentos que visam levar novas técnicas 
e profissionalizar a atividade de manejo florestal nas 
comunidades que participam do projeto.

Com apoio da CLUA - Climate and Land Use Alliance, 
o Idesam deu início a uma nova ação com foco em 
criar produtos de madeira certificada. A linha de 
objetos, desenvolvida em parceria com renomados 
designers, será produzida com madeira proveniente 
do plano de manejo florestal gerido por membros da 
associação de moradores da reserva com apoio do 
Fundo Amazônia. Para isso, os designers estão 
transmitindo suas ideias por videoaulas gravadas de 
marcenaria e encontros virtuais com os comunitários 
que produzirão as peças.
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ÓLEOS E EXTRATOS
AMAZÔNICOS 
Em janeiro de 2020, o Idesam entregou a primeira 
miniusina de beneficiamento de óleos da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã. Com 
um investimento de R$ 400 mil reais para ser montada, a 
esturtura tem capacidade de gerar mais de R$ 850 mil aos 
comunitários, beneficiando diretamente mais de 300 
famílias. A indústria tem uma capacidade produtiva mensal 
de 3 toneladas  de óleos fixos, além de 90 litros de óleos 
essenciais. 

Em agosto, foi a vez de Apuí receber a miniusina do 
projeto, que tem uma capacidade mensal de processar até 
cinco toneladas de óleos fixos (gorduras, óleos e mantei-
gas) e até 50 litros de óleos essenciais. 

O projeto Cidades Florestais também promoveu melhorias 
em outras três usinas já existentes nos municípios de 
Carauari, Silves e Lábrea. Além disso, o Idesam investiu 
também nas capacitações aos comunitários em temas 
como boas práticas de extração e beneficiamento.

Até hoje a gente não 
aproveitava o caroço do 
tucumã. Então a 
mini-usina é uma 
esperança para que 
esse reaproveitamento 
seja uma geração de 
renda para nossa família 
e toda a comunidade.”

– Elisângela Cavalcante, 
agricultora e extrativista 
da RDS do Uatumã
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LOTAÇÃO MÉDIA 
DE ANIMAIS
NOS SISTEMAS
DO PROJETO

5

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

Considerada uma das principais atividades responsáveis 
pela devastação de grandes áreas em Apuí, no sul do 
Amazonas, a pecuária extensiva praticada no bioma 
amazônico representa forte relação com a degradação 
ambiental. Com praticamente uma década de atuação 
para reverter essa situação no município, o Idesam segue 
disseminando a aplicação de técnicas sustentáveis de 
pecuária nas fazendas locais.

Através da iniciativa chamada Amazon PEC, o instituto 
opera linhas de microcrédito para produtores que se 
comprometem em mudar a forma de produção, adotan-
do técnicas sustentáveis, além de reflorestar (ou manter 
preservadas) áreas de reserva legal (RL) e proteção 
permanente (APP) de suas propriedades rurais.

Para os próximos dez anos, o Idesam espera que 300 
fazendas sejam convertidas aos sistemas silvipastoris, 
evitando que cerca de 1,6 milhão de toneladas de 
carbono sejam emitidos no meio ambiente. 

No Tocantins, por meio do projeto Campo Sustentável, 
o Idesam apoiou a secretaria estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (SEMARH) a realizar a implantação e 
monitoramento de 72,5 hectares de sistemas de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta (ILPF) em três propriedades 
rurais e mapeou 105 propriedades no interior do Estado 
que possuem sistemas de manejo integrado.

Fizemos uma análise 
das nossas áreas e 
percebemos que a terra 
já está com uma outra 
textura, você vê muita 
matéria orgânica, folhas 
e galhos transformando 
a cobertura do solo.”

– Adelário Ronnau, 
produtor agropecuário e 
beneficiário do Idesam.
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idesam.org/atuacao

FAMÍLIAS DA RESEX
CHICO MENDES
BENEFICIADAS 
COM O  PROJETO

173

MIL HECTARES A
SEREM CONSERVADOS
NO PROJETO CARBONO
RECA, DA NATURA.

5

SERVIÇOS AMBIENTAIS
E REDD+

Com uma extensa bagagem de conhecimentos em 
projetos de redução de emissões do desmatamento e 
degradação (REDD+) e serviços ambientais (PSA), o 
Idesam continua realizando conexões entre atores para 
promover o desenvollvimento da cadeia de valor de 
carbono como vetor de preservação da Amazônia.

O Idesam continua sendo o responsável técnico pelo 
monitoramento do projeto Carbono RECA, realizado por 
meio de uma parceria da empresa Natura com a Coope-
rativa RECA, em Rondônia. O projeto é o primeiro 
modelo de insetting florestal do Brasil (projeto de 
pagamento pela compensação de carbono dentro de sua 
cadeira produtiva, chamado de Carbono Circular).

Também para a Natura, o Idesam realizou estudo de 
viabilidade para projeto de carbono e PSA (Programa de 
Serviços Ambientais) atrelado a cadeia de fornecimento 
de Castanha-do-Brasil pela COOPAVAM – Cooperativa 
dos Agricultores do Vale do Amanhecer, no Estado do 
Mato Grosso.

No Acre, uma parceria entre as comunidades extrativis-
tas da Resex Chico Mendes e a empresa Vert-Shoes 
também permitiu o desenho de uma oportunidade de 
insseting atrelando serviços ambientais à produção local 
de borracha. Além do estudo de viabilidade técnica e 
financeira e um guia metodológico, o apoio do Idesam 
também gerou um relatório de monitoramento do 
primeiro período do projeto e uma cartilha orientadora 
para as famílias locais.

Ter uma estratégia de 
compensação aliada à 
cadeia de abastecimento 
de matérias-primas da 
Natura traz renda para 
os produtores e 
contribui para a 
conservação de áreas 
florestais, em um ciclo 
virtuoso com ganhos 
múltiplos.”

– Keyvan Macedo, 
gerente de 
Sustentabilidade da 
Natura.
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AMAZÔNIA 
AGROFLORESTAL 

INVESTIMENTOS DE IMPACTO
E NOVOS NEGÓCIOS

MIL REAIS FOI O
INVESTIMENTO INICIAL
CAPTADO PARA A
ABERTURA DA EMPRESA

105
COLABORADORES DO 
IDESAM SE TORNARAM
SÓCIOS INVESTIDORES
DO NOVO MODELO

11

Na busca por um modelo que permitisse oferecer susten-
tabilidade financeira às ações de fomento à produção de 
café agroflorestal, mesmo após o término de financiamen-
tos de filantropia, o Idesam iniciou, desde 2019, o dese-
nho de um negócio de impacto que pudesse funcionar de 
forma paralela à organização.

Com isso, foi criada a empresa Amazônia Agroflorestal, 
que hoje representa as marcas Café Apuí Agroflorestal e 
Café Apuí Agroflorestal Orgânico. O ano de 2020 foi 
fundamental para estruturar o negócio e realizar as adapta-
ções necessárias para o sucesso desse novo modelo. Além 
disso, a equipe envolvida mergulhou na compreensão e 
análise do mercado de orgânicos no Brasil, e buscou novos 
parceiros para apoiar com armazenamento e distribuição 
de produtos em regiões estratégicas, ampliando o alcance 
do produto nacionalmente.

O cenário COVID-19 trouxe grandes impactos nas vendas 
durante os meses iniciais da pandemia. Isso forçou a 
equipe a buscar formas de se adaptar de forma rápida ao 
marketing e canais de venda digitais, o que também foi 
possível graças ao Programa de Aceleração da PPA e suas 
ações de capacitação e estímulo à venda de produtos da 
sociobiodiversidade amazônica.

A empresa agora se prepara para uma rodada de captação 
externa junto aos fundos de impacto, que deve acontecer 
entre 2021 e 2022.

É uma enorme 
satisfação poder 
contribuir com essa 
história, que marca 
não o fim, mas o 
início de uma nova 
jornada de escalada 
do Café Apuí e da 
bioeconomia 
amazônica.”

– Gustavo Pinheiro, 
coordenador de ESG 
do Instituto Clima e 
Sociedade (iCS).
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PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO PPA

O ano de 2020 se iniciou com mais 15 negócios seleciona-
dos (dentre os 201 inscritos) prontos para um ano de 
aceleração pelo Programa de Aceleração da PPA. Esse novo 
portfólio incluiu também iniciativas localizadas nos estados 
do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina. Mas depois da primeira reunião presencial, 
realizada em fevereiro de 2020, no Amazonas, foi preciso 
se adaptar ao novo cenário mundial.

Além de webinares e mentorias realizadas de forma online, 
o Plano Emergencial do Programa para empreendedores 
e empreendedoras em meio à crise da Covid-19 também 
realizou aportes de capital de giro. 

Para superar os desafios, o programa também buscou 
parcerias: Mercado Livre, AmazôniaHub, Climate Ventures, 
Instituto Auá e plataforma Biobá foram alguns que mobili-
zaram esforços para ampliar visibilidade e acesso aos 
produtos, facilitando o consumo por meio de plataformas 
digitais. Em setembro, mês da Amazônia, foi lançada a 
campanha Amazônia em Casa, Floresta Em Pé, que 
contou ainda com parcerias de renomados artistas, chefes  
e influenciadores digitais para alavancar as vendas.

Quando vemos estes 
produtos incríveis 
disponíveis não 
imaginamos tudo que 
é necessário para que 
eles cheguem até o 
mercado. A cadeia 
produtiva da 
sociobiodiversidade é 
longa e complexa.”

– Floriana Breyer, da 
Climate Ventures, 
Coordenadora do Lab 
Amazônia.
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PROJETOS EM
DESENVOLVIMENTO
VIA PPBIO

4

PROGRAMA PRIORITÁRIO
DE BIOECONOMIA 

O ano de 2020 se encerrou com o tema Bioeconomia da 
Amazônia em posição de crescente destaque. Com um 
banco de projetos com mais de 70 ideias e iniciativas 
cadastradas, o programa conseguiu fechar o ano com mais 
de R$ 9,5 milhões captados entre empresas do Polo 
Industrial de Manaus para investimento. Parte desses 
recursos já está sendo aplicada em quatro projetos em 
desenvolvimento via programa prioritário. 

Neste recente, pesquisadores do INPA estão se dedicando 
para agregar valor aos pescados amazônicos, criando um 
novo negócio de impacto. Estamos com boas expectativas 
para esta iniciativa. Esses são apenas alguns exemplos dos 
conteúdos do banco de projetos de Bioeconomia, que 
podem revolucionar suas áreas de atuação e esperamos 
que o PIM seja o protagonista neste movimento.

Em 2020, em parceria com a Página22, o Idesam promo-
veu uma série de diálogos sobre a ‘Nova Economia da 
Amazônia’, buscando colocar nossa bioeconomia no 
centro do debate sobre as oportunidades de investimentos 
em negócios de impacto e serviços ambientais. Transmitido 
em canais digitais em parceria com a Fundação Rede 
Amazônica, os conteúdos gerados continuam disponíveis e 
disseminando conteúdo sobre o tema.

Para registrar os avanços e mostrar as oportunidades de 
investimento aos atores da bioeconomia na Amazônia, o 
programa elaborou uma estratégia de investimentos, 
chamada INVISTAMAZÔNIA, que foi apresentada a 
stakeholders e está disponibilizada no site do Idesam 
(idesam.org) e do PPBio (bioeconomia.org.br).

Temos condições de 
desencadear uma 
verdadeira revolução 
verde, o que exige 
discutir a Amazõnia de 
dentro para fora.”

– Denis minev, diretor-
-presidente do Grupo 
Bemol e membro do 
Conselho Consultivo do 
Idesam
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MILHÕES DE REAIS
EM MATÉRIA-PRIMA
COMERCIALIZADA

1,6

INATÚ AMAZÔNIA:
ÓLEOS E MADEIRA 

A linha de produtos Inatú é o resultado concreto de um 
conjunto de ações do Idesam, iniciados via projeto Cida-
des Florestais e incrementado por outras iniciativas que 
apoiam o desenvolvimento de cadeias voltadas a óleos e 
madeira manejada no Amazonas.

O lançamento oficial da marca aconteceu no dia 19 de 
agosto, em live realizada no canal do Youtube do Idesam. 
O evento foi um marco para o projeto e para o Idesam, 
pois representa um trabalho de mais de três anos nos 
municípios do Cidades Florestais, contemplando diagnósti-
cos e estudos iniciais, capacitações, apoio técnico, passan-
do por estudos mercadológicos, desenvolvimento de 
marca e embalagens, até chegar ao produto final.

O próximo passo dessa trajetória é buscar parceiros de 
comercialização para os produtos criados, além de manter 
todo o ecossistema necessário para a extração e benecifia-
mento desses produtos, em parceria com as associações 
locais cadastradas no projeto.

O apoio à comercialização enquanto matéria-prima 
também teve grande avanço ao longo de 2020: as associa-
ções locais superaram R$ 1,6 milhão em receita com a 
venda dos óleos e extratos para empresas nacionais e 
internacionais para produção de cosméticos.

O consumidor final tem 
a garantia de estar 
comprando um produto 
amazônico advindo de 
um comércio justo, 
onde toda a cadeia está 
sendo  remunerada de 
forma ideal.”

– Louise Lauschner, 
analista de Marketing do 
Projeto Cidades Flores-
tais e Inatú Amazônia
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VIVEIROS
COMUNITÁRIOS 
MANTIDOS 
PELO PROJETO

3

MUDAS PLANTADAS
EM 2020 (RESULTADO
DO EXERCÍCIO 2019)

7mil

NOVAS PARCERIAS
ESTABELECIDAS
EM 2020

27

PROGRAMA CARBONO NEUTRO 

Em 2020, o Programa Carbono Neutro (PCN) Idesam 
completou 10 anos de existência. Criado e coordenado 
pelo Idesam desde 2010, o programa tem o objetivo de 
compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de 
pessoas, eventos, produtos ou qualquer atividade realizada 
por instituições que buscam reduzir o impacto da sua 
pegada no planeta.

As mudas de espécies florestais utilizadas no plantio foram 
produzidas dentro da própria reserva, em três viveiros 
construídos nas propriedades de produtores parceiros do 
PCN. Em paralelo ao plantio das mudas, foi também 
realizado o plantio de sementes de feijão de porco, Ipê, 
urucum, patauá, jenipapo, paricá, mudas de banana, 
macaxeira, abacaxi entre outras à escolha dos produtores.

Todo esse trabalho só foi possível porque o PCN contou 
com o apoio de 18 parceiros no ano de 2019, incluindo 
pessoas físicas e instituições. Foram empresas como a 
Alter-Nativ Brésil, que apoiou o plantio de 300 árvores e 
pôde conhecer de perto na RDS do Uatumã o impacto 
dessa ação na vida das famílias. 

Todos os elos dessa 
ação são fundamentais, 
assim como precisa de 
quem faça muda, plante 
e cuide dos SAFs, 
precisa também de 
alguém que financie 
essa iniciativa, para que 
ela chegue a mais 
famílias ainda”

– Mariza Nobre, comu-
nitária da RDS do 
Uatumã e parceira do 
PCN Idesam

Parcerias e Compensações

Ano 2019
William Rawlingson
Nativ Brésil
NIC.br
Climate Ventures
PPA
Goodwings
Sobrebarba
Tatiana Cymbalista
Flávia Cerruti
Promon
Márcio Fialho
Ademir Bottura
Shopping Jardins
Rodrigo Cunha
Nicole G. C. Souza
Lívia Prestes
Julia Berlingeri
Oneika Leite

Ano 2020
FARM
Fundación Avina
ERM

NIC.br
Volcafé
Sauer
Area Urbanização e Lot.
Sobrebarba
BMW Foundation
Future Brand
American Crime
Plant for the Planet
RN Comunicação 360°
SKF Awards
Gringa
OriginFarms
Impact Bank (We Light)
Hacking Rio
Paulo José Oliveira
Tilmann Heil
AMAR.CA
Rodrigo Cunha
Bergamia
Márcio Fialho
Israel Menezes
Denise B. Ramirez
Oneika Leite
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OBSERVATÓRIO
BR-319

POLÍTICAS PÚBLICAS
E AÇÕES EM REDE

Criado em 2018, o Observatório BR-319 (OBR-319) 
ganhou um novo fôlego a partir do projeto ‘Salvaguardas 
Socioambientais na área de Influência da BR-319’, financia-
do pela Fundação Moore e desenvolvido em parceria com 
CNS, Coiab, IEB e WWF-Brasil. Em sua nova fase, foi 
possível retomar a produção e envio dos informativos 
mensais do Observatório, que são um dos principais 
canais de comunicação do coletivo, que tem como propos-
ta disseminar informações verídicas – e verificáveis – sobre 
a área de influência da rodovia.

O OBR-319 monitora ainda taxas de desmatamento e 
queimadas em 69 Terras Indígenas e em 42 Unidades de 
Conservação localizadas nos mesmos municípios: 
Manaus, Careiro, Careiro da Várzea, Beruri, Borba, Mani-
coré, Tapauá, Canutama, Humaitá, Porto Velho, Manaquiri, 
Autazes e Lábrea. Com a pandemia, os pesquisadores 
incluíram também dados sobre a disseminação da doença 
nos municípios afetados pela estrada.

Seguindo a proposta de produção de conteúdo para 
tomada de decisões, a equipe envolvida no Observatório 
também iniciou a produção de notas técnicas, a serem 
lançadas ao longo de 2021.

Acreditamos que através 
da geração e dissemina-
ção de informações 
acessíveis e descompli-
cadas, é possível fomen-
tar um debate qualifica-
do e inclusivo sobre o 
território.”

– Fernanda Meirelles, 
coordenadora de Políti-
cas Públicas do Idesam e 
secretária executiva do 
Observatório da BR-319.

24



AÇÕES APOIADAS
PELO FUNDO 
DE PROJETOS

13

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS
VIA APOIO A 
ASSOCIAÇÕES

337

ALIANÇA GUARANÁ
DE MAUÉS

Em 2020, a AGM apoiou a normalização das organizações 
de produtores, o que resultou em ganho médio de 53% na 
renda dos produtores. A ação beneficiou diretamente mais 
de 337 famílias de agricultores. Além disso, a Aliança 
incentivou a economia criativa com o desenvolvimento do 
Centro de Preservação da Cultura, Arte e Ciências de 
Maués; e da Associação Indígena para Turismo de Base 
Comunitária Sateré-Mawé: Wepainug.

Através de seu fundo de projetos, a Aliança Guaraná de 
Maués também apoiou ações em mais de 13 frentes de 
atuação, que podem ser vistas no Boletim AGM 2020, e 
envolvem formação em sistemas de produção sustentável, 
parteria, turismo, artesanato, educação infantil, conserva-
ção de quelônios, entre outros.

Um dos destaques foi o cadastramento de produtores para  
o selo de Indicação Geográfica do guaraná de Maués. Com 
os recursos do fundo, foi possível auxiliar o processo de 
reconhecimento e aquisição do selo. Essa ação envolveu 
mais de 1.000 produtores de guaraná da região e também 
gerou um vídeo de apresentação, para aumentar a 
visibilidade do produto para o mercado consumidor.

No cenário pandêmico, em parceria com Maués Dojô, 
Instituto Valois, IFAM, Experiência Mawé e a campanha 
Regatão do Bem/Idesam, a AGM distribuiu materiais 
informativos, cestas básicas e álcool em gel para comuni-
dades de maior vulnerabilidade e apoiou grupos locais na 
produção de máscaras e de cestas da agrobiodiversidade, 
incentivando a economia local durante esse período.

A cada atividade ofereci-
da pela Aliança nós 
sentimos motivados e 
buscamos mais conheci-
mento, seja com curso 
de capacitação ou até 
mesmo ajudando o 
colega produtor.”

– José Cristo de Oliveira, 
produtor rural e 
integrante da AAFAU.
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idesam.org/regataodobem

COMUNIDADES 
RIBEIRINHAS E 
URBANAS 
ATENDIDAS

62

TONELADAS DE
ALIMENTOS
DISTRIBUÍDAS ENTRE 
AS COMUNIDADES

115

REGATÃO DO BEM

Com diversos projetos em mais de 10 municípios do 
Amazonas, o Idesam conhece de perto a realidade geográ-
fica desafiadora da Amazônia, por isso lançou, em maio de 
2020, a ação social Regatão do Bem, para ajudar a levar 
mantimentos a famílias em situações de risco. A campanha 
arrecadou e levou alimentos a famílias em localidades mais 
afastadas da Amazônia, que vivem principalmente do 
extrativismo sustentável e tiveram suas fontes de renda 
prejudicadas pela pandemia. 

O Idesam mobilizou influenciadores digitais, parceiros 
institucionais e empresas para levantar doações de alimen-
tos e outros itens essenciais para essas comunidades.

Com uma rede formada por mais de 40 parceiros (que nos 
apoiaram em doações, recursos financeiros, logística e 
contatos), o Regatão do Bem conseguiu chegar a mais de 
18 localidades do estado, entregando mais de 115 tonela-
das de alimentos, além de itens de higiene e proteção para 
os projetos, comunidades e pessoas beneficiadas.
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TONELADAS DE
ALIMENTOS
DISTRIBUÍDAS ENTRE 
AS COMUNIDADES

115

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em âmbito nacional, trabalha desenvolven-
do e implementando projetos relacionados 
à REDD+ e pagamento por serviços 
ambientais (PSA), visando mitigar as 
mudanças climáticas e promover o desen-
volvimento sustentável de populações que 
vivem na floresta. Através da participação 
em redes e grupos de trabalho nacionais, 
participa da formulação de políticas e 
programas relacionados a mudanças 
climáticas e florestas, e, no Estado do 
Amazonas teve papel determinante para a 
construção da Política Estadual de Mudan-
ças Climáticas e do Fórum Amazonense de 
Mudanças Climáticas.

Estruturação do Sistema Estadual de 
REDD+ de Rondônia, incluindo realização 
de oficinas, workshops e reuniões técnicas 
com organizações e comunidades locais.

Estruturação do Sistema Estadual de 
REDD+ do Amazonas, incluindo participa-
ção em oficinas e workshops e lançamento 
oficial na COP 25, em Madri.

Os serviços ambientais 
são importantes ativos 
que podem ajudar a 
alavancar novos mode-
los econômicos em 
Estados e regiões da 
Amazônia, conservando 
florestas e fomentando 
atividades produtivas 
sustentáveis.”

– Pedro Soares, ex-ge-
rente de Mudanças 
Climáticas do Idesam.
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idesam.org/politicas-publicas

FÓRUNS E COLEGIADOS

Atualmente, o Idesam está presente em 45 fóruns, conse-
lhos, grupos de trabalho e/ou colegiados representando a 
sociedade civil e contribuindo com debate de importantes 
questões socioambientais no Brasil e no mundo.

Reflexo da sua contribuição nas discussões de políticas 
públicas no Brasil, o Idesam foi escolhido para compor o 
Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. O 
objetivo geral do grupo é proporcionar um diálogo que 
possa contribuir para aumentar as ferramentas de enfren-
tamento às violações do meio ambiente. 

O Observatório é formado por 18 integrantes, com 11 
conselheiros do CNJ e sete representantes da sociedade. 
Em Portaria assinada no final de 2020, o ministro Luis Fux 
designou todas as entidades públicas e representantes da 
sociedade civil para compor o observatório. 

Está cada vez mais 
evidente que o judiciário 
busca ser mais ativo nas 
questões relacionadas a 
Amazônia. Esperamos 
poder contribuir, trazen-
do um pouco do nosso 
olhar e da nossa experi-
ência com comunidades 
amazônicas.”

– Mariano Cenamo, 
diretor de Novos Negó-
cios do Idesam.
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MIL MUDAS DOADAS
PARA RECUPERAÇÃO
DE ÁREAS DEGRADADAS
POR INCÊNDIOS

11,5 ALIANÇA APUÍ

Em 2020, o Idesam deu continuidade a ações realiza-
das em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Apuí, e com o apoio da WeForest, 
WWF-Brasil e FARM, que lançaram a Aliança Apuí.

O grupo se criou com objetivo de tomar ações efetivas 
para evitar a persistência das queimadas naquelas 
proporções, buscando controlar as queimadas e 
incêndios e trazer maior transparência aos dados sobre 
o desmatamento. A Aliança equipou e treinou cerca de 
20 pessoas para atuar em uma espécie de Brigada de 
Incêndio voluntária, comprou materiais e equipamen-
tos de combate a incêndios, realizou trabalho educati-
vo na prevenção de queimadas junto a escolas e 
associações de produtores e promoveu a doação de 
11,5 mil mudas para as áreas afetadas pelo fogo.

O grupo também buscou embasar a atuação em 
estudos e análises das áreas afetadas. O Idesam 
contribui com um estudo, assinado por um de seus 
pesquisadores sêniores Gabriel Carrero, que analisa as 
queimadas e incêndios estimando os danos na frontei-
ra de expansão agrícola em Apuí.

A Aliança Apuí tem um 
viés de se transformar 
em um observatório 
climático de Apuí, para 
apresentar os proble-
mas, mas também as 
ações exitosas frutos de 
muitas parcerias.”

– Domingos Bonfim, 
secretário municipal de 
meio ambiente de Apuí.
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lives produzidas
ao longo de 2020
nos temas:

16

NOVO SITE

Seguindo as mudanças e evoluções 
decorrentes da mudança de marca do 
Idesam, a Comunicação do instituto 
lançou o novo site institucional do 
Idesam. Com visual mais moderno e 
adequado à nossa nova identidade, o 
site foi lançado em setembro de 2020, 
mês de aniversário do Idesam.

Acesse: idesam.org

COMUNICAÇÃO

Bioeconomia

Negócios de Impacto

Práticas Sustentáveis

Design e Amazônia

Café Apuí Agroflorestal

32



2019201820172016 2020

192

80
96

78

44

VEICULAÇÕES
NA IMPRENSA

APOIE O IDESAM

Com a proposta de fortalecer a campa-
nha ‘Apoie o Idesam’, para incentivo à 
doação de pessoas físicas, o setor de 
Comunicação trabalhou na produção 
de materiais e estratégias para dissemi-
nar a mensagem da campanha e 
estimular a cultura da doação. Além de 
vídeos, o Idesam participou do Dia de 
Doar, um movimento mundial para 
promover o aumento das doações para 
o terceiro setor. Os vídeos estão 
disponíveis nos canais digitais do 
Idesam, você também pode assisti-los 
clicando nos ícones ao lado.

PUBLICAÇÕES

O setor também apoiou os programas 
técnicos na produção de periódicos, 
estudos e publicações ao longo do 
ano de 2020. As publicações são 
disponibilizadas na biblioteca virtual 
do Idesam, na url idesam.org/biblio-
teca. Clique nas imagens acima para 
acessar os conteúdos.

Bioeconomia
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CLUBE IDESAM
DE INFLUENCIADORES

Em 2020, o Idesam iniciou uma ação na web 
com o intuito de levar nossa missão a mais (e 
novos) públicos e ambientes. Para isso, 
convocamos um grupo de pessoas ativas nas 
redes sociais e apresentamos o nosso traba-
lho. De forma voluntária, essas pessoas 
embarcaram junto do Idesam na missão de 
promover uma Amazônia sustentável e nos 
ajudaram a espalhar, em seus canais próprios, 
nossas mensagens. Seja através de apresenta-
ção de lives, seja pela replicação de nossos 
conteúdos, essas pessoas abraçaram a ideia 
de um mundo mais sustentável e justo.

Em 2020, mesmo separados fisicamente, 
estivemos mais juntos do que nunca. Aprovei-
tamos este espaço para deixar nossos agrade-
cimentos a todos que contribuíram, e ainda, 
contribuem com essa iniciativa, em especial:

Jaque Santtos
Flávia Rezende
Anne Jezini
Liliane Araújo
Laura Teixeira
Karine Aguiar
Neto Benaion

Clayton Pascarelli
Vivian Alencar
Alessandra Luglio
Eunice Baía
Aurora Boreal
Letícia Colin
Bela Gil
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RECEITAS TOTAIS
ANO A ANO
(em milhões de reais)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,8 

7,7

8,9

7,3

8,2

18,1

17,0

OBRIGAÇÕES 
COM RECURSOS 
DOS PROJETOS
(em milhares de reais)

11.156

22.065

Ano 2019 Ano 2020

13.591 (75,02%)
Receitas de projetos

89,8 (0,5%)
Doações Institucionais

212,1 (1,17%)
Outras receitas 

4.223 (23,31%)
Captação via PPBio

(em milhares de reais)

TRANSPARÊNCIA*
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Demontrativos Financeiros
idesam.org/quem-somos

CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS
(em milhares de reais)

COMPARATIVO
RECEITA LÍQUIDA
(em milhares de reais)

8.540

13.560

Ano 2019 Ano 2020

8.776
Custos e Despesas

em 2019

13.926
Custos e Despesas

em 2020

4.696 (33,72%)
Despesas com
funcionários

3.650 (26,21%)
Prestadores
de serviços

1.620 (11,63%)
Investimentos

1.133 (8,14%)
Taxa Administrativa

2.827 (20,30%)
Outras despesas

Os números apresentados nesta seção 
ainda estão sendo auditados e ainda 
podem apresentar alterações. Os dados 
finais são públicos e disponibilizados no 
site do Idesam, na seção ‘Quem Somos 
> Demonstrativos Financeiros’.
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AUDITORIA 2019
APROVADA

CAMPANHA
APOIE O IDESAM

Marcando o seu 16° ano de atuação na 
Amazônia, o Idesam passou por uma auditoria 
independente de suas contas e obteve aprova-
ção total do seu balanço financeiro, sem 
ressalvas. O resultado alcançado é reflexo da 
transparência na utilização de recursos nos 
mais diversos projetos do instituto, que busca 
fomentar o desenvolvimento sustentável dos 
povos que tiram seu sustento da floresta. 

Reforçando a campanha de doações institucio-
nais, o Idesam recebeu, ao longo do ano, 
diversas doações de pessoas e empresas que, 
por meio de nossa missão e proposta de 
impacto, estão ajudando a conservar e 
desenvolver a Amazônia. A iniciativa e as 
parcerias permitiram arrecadar R$ 89.819,00 
superando em mais de 300% a meta proposta 
para o primeiro ano da campanha.
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2004

2008

2011

2015

2018

2018

2019

31

9

21

1

50 colaboradores

44

EVOLUÇÃO
DA EQUIPE

DISTRIBUIÇÃO
DA EQUIPE

MANAUS

38
APUÍ (AM)

4
MAUÉS (AM)

3
PIRACICABA(SP)

3
SÃO PAULO

1
FLORIANÓPOLIS

1 

CELETISTAS

26
PRESTADORES
DE SERVIÇO

21

MULHERES

26
HOMENS

24
ESTAGIÁRIOS

3

97%

Se perguntássemos aos idesânicos que palavra representa o 
Idesam, o termo ‘Conexão’ com certeza apareceria algumas 
vezes. O nosso trabalho e nossos resultados surgem da conexão 
de nossa equipe, entre si e com os nossos parceiros, financiado-
res e beneficiados. Estamos conectados de diversos pontos do 
Brasil, trabalhando pela Amazônia, nossos encontros internos 
são chamados de ‘Conexão’. Por nossos produtos e serviços, 
conectados pessoas de diferentes regiões do Brasil e do Mundo, 
à Amazônia. Adotamos esse termo como uma base, um valor, só 
avançamos a partir de conexões. Só resolvemos problemas e 
superamos barreiras quando criamos conexão. E é com esse 
espírito conectivo e conectado que seguimos em frente. 

CONEXÃO IDESAM
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IDESÂNICOS
E A COVID-19

IDESAM
PRIVATE

METAS

IDESAM
DIVERSIDADE

97%

Com a pandemia da Covid-19, a equipe do Idesam 
enfrentou um cenário nunca vivenciado anteriormen-
te. Foi necessário se adaptar à nova realidade, tendo 
em vista a preservação da saúde de nossa equipe e de 
nossos beneficiados. Para isso, foi elaborado um 
protocolo com orientações aos colaboradores, para 
evitar a disseminação do vírus e manter todos em 
segurança na execução de atividades diversas. O 
home office foi adotado nos escritórios e o trabalho de 
campo foi replanejado, respeitando as regras vigentes 
em cada localidade onde estávamos presentes.

Com o trabalho sendo desenvolvido na modali-
dade de home office, buscamos ferramentas que 
pudessem contribuir com a fluidez do trabalho e 
o resgitro e compartilhamento de documentos. 
Com isso em mente, lançamos a plataforma 
interna ‘Idesam Private’ onde cada colaborador 
tem um acesso por usuário e senha e, com isso, 
consegue acessar documentos, informes e 
atualizações sempre que necessário.

A partir de métricas e 
indicadores estabelecidos 
para o Programa de Metas 
2020, os idesânicos 
alcançaram um índice geral 
de cumprimento de 97%. 

Ciente de suas responsabilidades sociais, o Idesam 
criou, em 2020, a iniciativa Idesam Diversidade, que 
tem como objetivo conscientizar o público interno e 
disseminar conteúdos focados no respeito à diversidade. 
A atividade inaugural aconteceu durante a Semana do 
Orgulho LGBT+ e se repetiu na Semana da Consciência 
Negra, onde foram selecionados e compartilhados 
diferentes conteúdos educativos e culturais abordando 
questões relacionadas. Para 2021, a proposta é que a 
campanha incentive ações mais afirmativas para promo-
ção da diversidade no trabalho do Idesam.
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