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O ano de 2021 foi marcado por avanços no 

Centro de Empreendedorismo da 

Amazônia.  Apesar da persistência da 

pandemia de COVID-19 conseguimos 

executar, de forma virtual, grande parte das 

atividades dos projetos. A nossa sede (uma 

casa histórica totalmente restaurada) tem 

sido fundamental para o retorno das 

atividades presenciais da equipe. 

Desfrutamos de um espaço amplo, 

ventilado e com uma área de convivência 

social rodeada por um jardim com plantas 

amazônicas.

Em 2021 conseguimos capacitar 960 jovens 

em oficinas de despertar (etapa inicial da 

jornada empreendedora) e pré-acelerar 37 

ideias de negócios. 

A geografia de atuação direta do Centro 

também foi ampliada, passando de 21 

municípios em 2020 para 49 municípios em 

2021. E do ponto de vista das macros bacias 

hidrográficas da Amazônia já estamos 

presentes no Amazonas, Pará/Guamá, 

Madeira, Negro, Tapajós, Tocantins, 

Trombetas e Xingu. 

Nada disso teria sido possível sem as 

dezenas de instituições parceiras do Centro, 

e também da nossa equipe, que busca o 

tempo todo maneiras de aumentar o 

impacto positivo das atividades executadas, 

sem perder o foco no objetivo de ampliar e 

propagar ações que possam oferecer e 

encontrar caminhos alinhados ao propósito 

do Centro de Empreendedorismo da 

Amazônia. 

Raphael Medeiros

Diretor Executivo do Centro

Carta da
Diretoria



Quem
Somos
O Centro de Empreendedorismo da 

Amazônia é uma associação da sociedade 

civil sem fins lucrativos que atua na 

promoção e articulação de negócios 

sustentáveis com foco na floresta, 

biodiversidade, serviços ambientais e uso 

sustentável do solo na Amazônia. 

O Centro é uma instituição amazônica 

com forte conexão e conhecimento da 

realidade social, econômica, ambiental, 

cultural e institucional da região.
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Apoiar a criação de um 

ambiente/ecossistema de 

empreendedorismo e promover o 

desenvolvimento sustentável na 

Amazônia de modo a conservar o capital 

natural (biodiversidade, cobertura 

florestal e serviços ambientais 

assegurados), além de melhorar a 

qualidade de vida na região.

Uma Amazônia próspera, desenvolvida 

e progredindo socialmente a partir de 

negócios sustentáveis que contribuam 

para a conservação dos seus recursos 

naturais, manutenção dos serviços 

ambientais e valorização da cultura e 

dos saberes regionais.

Nossa
Missão

Nossa
Visão

• Ética

• Mérito

• Excelência

• Inovação 

• Transversalidade

• Transparência

• Sustentabilidade

• Respeito à diversidade

• Independência política

Nossos
Valores



Nossa
História

Em 2016 o Centro começou as suas 

atividades com foco inicial em 

gastronomia e agricultura familiar. 
2014

A caminhada do Centro teve início 

em 2014, fruto de encontros entre 

líderes socioambientais, 

pesquisadores e empresários atentos 

ao desenvolvimento sustentável da 

Amazônia, ocasião em que ficou 

clara a necessidade de criar uma 

organização que apoiasse a 

formação de jovens 

empreendedores com foco em 

negócios diretamente relacionados 

com a natureza na Amazônia.

Fundado em 2015, o Centro de 

Empreendedorismo da Amazônia 

firmou sede em Belém/PA, de onde 

opera em toda a Amazônia Legal.

2015

No ano de 2021 foram retomadas algumas oficinas e visitas 

presenciais aos municípios de atuação do Centro. Além disso, foi 

promovido o 1º Encontro dos Valleys de inovação da Amazônia para 

debater formas de potencializar a inovação na Amazônia e fortalecer 

o ecossistema. Ainda em 2021, as redes sociais do Centro de 

Empreendedorismo da Amazônia expandiram-se de forma 

significativa, dando início à novas parcerias e maior disponibilização 

de conteúdo ao público. 

2016

Em 2020 o Centro expandiu suas atividades para o Amazonas e o 

Maranhão. Com o advento da pandemia, foram criadas 

plataformas e conteúdos virtuais totalmente adaptados à nova 

realidade, permitindo que mesmo com a nova configuração os 

resultados fossem expressivos, tanto em relação à captação de 

novos apoiadores quanto ao crescimento no alcance geográfico 

das atividades executadas.

Em 2019 o Centro fixou sua trajetória na educação empreendedora 

e continuou solidificando sua atuação nessa atividade, expandindo 

os projetos já em andamento e firmando novas parcerias.

Em 2018 foram implementados novos formatos de projetos, responsáveis pela expansão do 

Centro e a consolidação do objetivo principal da organização, qual seja alcançar um 

número expressivo de jovens e despertá-los para as inúmeras oportunidades de 

empreender na região, aliando geração de renda e desenvolvimento sustentável.

Em 2017 o Centro iniciou 

projetos voltados para a 

educação empreendedora, de 

pré-aceleração e de negócios 

florestais.

2020

2018

2019

2017

2021



Em 2021 as redes sociais do Centro de Empreendedorismo da Amazônia 

cresceram significativamente. No Instagram já são mais de 12 mil pessoas 

conectadas e compartilhando assuntos sobre Amazônia, 

empreendedorismo e sustentabilidade. Além disso, novas parcerias 

foram feitas, o que contribuiu para uma  maior disponibilização de 

conteúdos e também para aumentar a rede de pessoas conectadas pelo 

propósito de proteger a Amazônia. 

Linha do tempo
dos projetos

2017 2019 20212018 2020
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Educação Empreendedora 

Apoiamos a formação e 

capacitação de jovens 

empreendedores com foco 

em negócios sustentáveis da 

floresta, biodiversidade, 

serviços ambientais e uso 

sustentável do solo na 

Amazônia. O público-alvo é 

formado por jovens (18 a 29 

anos) com escolaridade a 

partir do ensino médio 

(cursando ou concluído).

Nossas frentes
de Atuação

Políticas Públicas 

Apoiamos o desenvolvimento 

de estudos e análises que 

busquem soluções para o 

desenvolvimento sustentável da 

Amazônia e auxiliem os 

tomadores de decisões na 

formulação de políticas públicas 

que favoreçam a promoção de 

negócios que aliem geração de 

renda, valorização da cultura e 

saberes regionais e manutenção 

da floresta em pé.

Negócios Sustentáveis 

Realizamos projetos que têm 

como objetivo  impulsionar 

negócios sustentáveis na 

Amazônia com foco em 

floresta, biodiversidade e uso 

consciente do solo. A ênfase é 

apoiar o desenvolvimento de 

negócios da economia real, 

mas valorizando o uso de 

tecnologia em todas as fases 

das startups. 

Negócios de base 

comunitária 

Apoiamos a estruturação de 

negócios sustentáveis das 

organizações (associações e 

cooperativas) ligadas à 

agricultura familiar. A atuação 

do Centro tem como foco 

gestão, qualidade e 

agregação de valor na 

produção e estratégias de 

comercialização.



Etapas da jornada 
DIPAM O Centro de Empreendedorismo da Amazônia atua 

em todas as etapas da JORNADA 

EMPREENDEDORA para o desenvolvimento de 

nego ́cios sustentáveis. Em termos práticos, o 

Centro atua com programas de largo alcance com 

foco na formação empreendedora. 

O início acontece na fase DESPERTAR, momento 

em que os jovens reconhecem o seu potencial para 

empreender e descobrem as diversas 

oportunidades que a Amazônia oferece para quem 

quer empreender de forma sustentável na região. 

Em seguida vem a fase IDEAÇÃO, onde acontece o 

processo de criação e estruturação básica da ideia 

de negócio. Depois partimos para a PRÉ-

ACELERAÇÃO, ocasião em que a ideia de negócio 

será transformada em um modelo de negócio 

validado com protótipo. E, por fim, a fase de 

ACELERAÇÃO, que é o apoio à evolução de um 

modelo de negócio validado para um 

empreendimento formal e seu acompanhamento.



Na fase Despertar, a meta é revelar aos jovens 

as múltiplas oportunidades existentes de 

empreender na Amazônia Legal a partir da 

diversidade cultural e da natureza superlativa 

que ela oferece. O ponto de partida é fazer 

com que esses jovens percebam que eles 

podem se tornar empreendedores.

Desde a fundação do Centro até o ano de 

2021, mais de 1500 jovens de 10 municípios 

diferentes já participaram desta fase. 

Na etapa de Pré-aceleração conduzimos os jovens a 

transformarem suas ideias de negócio, em modelos de 

negócios sustentáveis validados com protótipo (MVP). 

É possível que nessa fase a startup esteja constituída e, 

portanto, pronta para ser acelerada. 

O Centro já apoiou a criação de mais de 115 modelos de 

negócios localizados em 30 municípios diferentes e 

atuando em aproximadamente 27 segmentos 

distintos. 

Na fase de Ideação, que ocorre 

imediatamente após a de Despertar, o 

objetivo é dar início ao processo de 

identificação de oportunidades e construção 

da ideia de negócio. É começar a pensar em 

que tipo de empreendimento será construído 

o modelo negócio. “Vou empreender com o 

que?”.
A Maturação prioriza negócios existentes (em geral, já 

consolidados) e com faturamento maior e planos de 

expansão mais definidos. Essa etapa está fora do 

alcance do setor filantrópico (operação não 

reembolsável) e precisa ser feita no ambiente de 

investimento privado, como fundos de investimento. 

Por essa razão, o Centro não atua diretamente nessa 

etapa.

Na fase de Aceleração os objetivos são voltados para a 

formalização da startup, de modo que ela possa 

começar a operar legalmente ou dar um salto nos 

resultados atuais. É nessa etapa que serão 

aprofundadas e  decididas as questões jurídicas, 

contábeis, financeiras, mercadológicas, entre outras. 

Despertar

Ideação

Pré-aceleração 

Aceleração 

Maturação



Amazonas (Grande Manaus): Careiro da Várzea, 

Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Novo Airão, 

Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Autazes, 

Careiro, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri e Silves.

Pará (Grande Belém): Ananindeua, Belém, 

Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara 

do Pará e Santa Izabel do Pará.

Pará: Barcarena, Abaetetuba, Acará, Moju, Tomé-

Açu, Ipixuna e Paragominas.

Acre: Rio Branco.

Amazonas: Manaus, Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva, Tefé, Iranduba e Manacapuru.

Pará: Abaetetuba, Acará, Altamira, Ananindeua, 

Barcarena, Belém, Belterra, Benevides, Bragança, 

Canaã dos Carajás, Castanhal, Curralinho, Curuçá, 

Gurupá, Igarapé-Miri, Parauapebas, Santarém e 

Paragominas.

Rio de Janeiro: Araruama, Rio de Janeiro e Quatis. 

Paraíba:  Campina Grande.

Pará: Santarém, Óbidos, Oriximiná e Porto de Moz.

Amazonas: Barcelos e Novo Airão.

Pará: Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Onde atuamos

Pará: Juruti.

2 estados e 18 municípios

1 estado e 7 municípios

5 estados e 10 municípios2 estados e 6 municípios

1 estado e 3 municípios

 Amazônia 360º

 Embarca Amazônia

 Floresta 360º

Inova Up

Amazônia UP

1 estado e 1 município

 Juruti Up
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116 
E MAIS 

NEGÓCIOS

Algumas Startups passaram pelos nossos programas



O projeto Amazônia 2030 é uma iniciativa de pesquisadores brasileiros 

para desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável para a 

Amazônia brasileira, de modo que a região tenha condições de 

alcançar um patamar maior de desenvolvimento econômico e humano 

e atingir o uso sustentável dos recursos naturais em 2030.

O resultado do projeto será um conjunto de recomendações precisas 

para adoção imediata de tomadores de decisão privados (como 

empresários, empreendedores, investidores e bancos), tomadores de 

decisão públicos (como dos poderes Executivo e Legislativo, assim como 

órgãos das esferas municipal, estadual e federal) e agentes de 

cooperação e investimento internacional.

64 pesquisadores 

participantes

 

Depoimento 

do Salo Coslovsky 

Pesquisador do Amazônia 2030

 

“Está sendo um prazer e um privilégio trabalhar junto com a equipe do 

Amazônia 2030 e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia em temas 

relacionados com a promoção de desenvolvimento econômico na região. 

Em Abril de 2021 publiquei um estudo chamado "Oportunidades na 

Exportação de Produtos Compatíveis com a Floresta". O meu nome está na 

sua capa, mas só consegui fazê-lo pois contei com múltiplos colaboradores 

afiliados com o Centro e o IMAZON, como a Manuele Lima, o Daniel Santos e 

o Márcio Sales, que deram apoio técnico e administrativo. Esse estudo 

causou um bom impacto e está gerando agora um projeto adicional para 

testar algumas de suas ideias. Dessa vez, o Centro está assumindo o papel 

de órgão executor do projeto no Brasil, em parceria com a NYU que será o 

órgão executor no exterior. Por fim, no auge da pandemia, ajudei a montar 

um curso remoto sobre empreendedorismo social com participação de 

professores e alunos de mestrado da NYU (EUA), UFPA, UFOPA e Insper (SP). 

Mais uma vez, o Centro ofereceu apoio na organização desse curso e contato 

com empreendedores sociais na região. O Centro é uma organização 

dinâmica, com excelente equipe e muita disposição. Além de discutir 

empreendedorismo em seus eventos, ele demonstra como fazê-lo na 

prática.” 

26 Estudos 

publicados em 2021 

Apoiadores

OBJETIVO



Apoiar o empreendedorismo sustentável do Sudeste do 

Pará, fornecendo apoio às ideias inovadoras e capacitando 

os participantes a proverem soluções aos desafios 

existentes na região Amazônica através do uso da 

tecnologia.

OBJETIVO

Apoiadores

Pessoas maiores de 18 anos (cursando ou tendo concluído o ensino médio), 

que sejam residentes e/ou estudantes dos municípios de atuação do projeto, e com 

interesse em conhecer mais sobre a Amazônia, a região sudeste do Pará e suas 

oportunidades de empreendedorismo sustentável.

Público Alvo

Aproximadamente 2 anos

Encontros: 24 + 3 Demodays           Horas de atividades: 370     

Duração

Estado: Pará    Cidades: Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá

Área de atuação

Raio X

do Programa

Nossos

Resultados

Equipe Cacau Karajás

Equipe Dinam

Diamante Negro da 

Amazônia

N° de Acelerados

Nº de Inscritos

N° de Despertados

N° de Pré-acelerados

1.239

351

28

10Em andamento

* Projeto na 

etapa de 

Aceleração 

das startups



Jovens que tenham entre 18 e 29 anos (cursando ou tendo concluído o ensino médio, 

técnico ou superior), naturais, residentes e/ou estudantes dos municípios de atuação 

do projeto e com interesse em conhecer mais sobre a Amazônia e suas oportunidades 

de empreendedorismo sustentável.

Público Alvo

Aproximadamente 4 anos

Encontros: 9                Horas de atividades: 42        (projeto em andamento)

Duração

Estado: Pará    Cidades: Acará, Abaetetuba, Barcarena, Ipixuna, Moju, Paragominas e 

Tomé Açu

Área de atuação

Raio X

do Programa

Nossos

Resultados*

N° de Acelerados

Nº de Inscritos

N° de Despertados

N° de Pré-acelerados

2.800

472

* Projeto em 

andamento

com inscrições 

abertas ainda 

em alguns 

municípios

Em andamento

Formar jovens empreendedores socioambientais , 

orientando sobre as diversas formas de empreender 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável da região.

OBJETIVO

Apoiador

Suporte à realização

dos encontros on-lines



Jovens que tenham entre 18 e 35 anos (ensino médio completo ou cursando), que 

residam ou estudem nos municípios prioritários do projeto e que tenham interesse em 

aprender a criar ideias de negócios para uma Amazônia mais sustentável.

Público Alvo

Aproximadamente 18 meses

Encontros realizados: Projeto em andamento (fase de inscrições)

Duração

Estado: Amazonas     Municípios: Barcelos e Novo Airão

Estado: Pará                Municípios: Porto de Moz, Santarém, Óbidos e Oriximiná

Área de atuação

Raio X

do Programa

Nossos

Resultados*

N° de Acelerados

Nº de Inscritos

N° de Despertados

N° de Pré-acelerados

1.400

Em andamento

Formar empreendedores e empresas capazes de gerar 

renda de maneira sustentável com base nas cadeias 

produtivas locais de cada território.

OBJETIVO

Apoiador

* Projeto em 

andamento e

com inscrições 

abertas 



Empreendedores com ideias de negócios sustentáveis na Amazônia. 

Público Alvo

Aproximadamente 1 mês

Encontros: 2                Horas de atividades: 24

Duração

Brasil

Área de atuação

Raio X

do Programa

Nossos

Resultados

Pré-acelerar ideias de negócios com foco em floresta e 

biodiversidade.

Apoiador

Inscrições 

realizadas de

42 munípios

de 15 estados

brasileiros

Nº de Inscritos

N° de equipes

Pré-aceleradas

281

13

• Café 

• Gastronomia 

• Cosméticos 

• Agricultura Sustentável 

• Economia circular 

• Educação

• Moda Sustentável

• Pesca

Cadeias 

Produtivas 

Concluintes 

N° de Acelerados

N° de Pré-acelerados

OBJETIVO



Estimular jovens a contribuírem com o desenvolvimento 

sustentável na Amazônia, através de suas ideias de negócios 

com foco na floresta, biodiversidade e agricultura 

sustentável.

Pessoas de 18 a 39 anos (cursando ou tendo concluído o ensino médio), que sejam 

residentes e/ou estudantes do município de atuação do projeto, e com interesse em 

conhecer mais sobre a Amazônia, a região oeste do Pará e suas oportunidades de 

empreendedorismo sustentável.

Público Alvo

Aproximadamente 2 anos

Duração

Estado: Pará    Cidade: Juruti

Área de atuação

Raio X

do Programa

Equipe Dinam

Diamante Negro da 

AmazôniaNossos

Resultados

N° equipes 

concluintes

Nº de inscritos

N° pessoas despertados

N° equipes 

pré-acelerados

579

281

28

10

Até o momento

Apoiador

OBJETIVO



Jovens que tenham entre 18 e 29 anos,  naturais, residentes e/ou estudantes dos 

municípios de atuação do projeto, e com interesse em conhecer mais sobre a 

Amazônia e suas oportunidades de empreendedorismo sustentável.

Público Alvo

Aproximadamente 1 ano.

Duração

Área de atuação

Raio X

do Programa

Nossos

Resultados

Apoiar a formação empreendedora de jovens com foco em 

negócios florestais sustentáveis em quatro regiões 

estratégicas da Amazônia.

Apoiador

Nº de Inscritos

145
N° de Despertados

776

N° de Acelerados

N° de Pré-acelerados

Amazonas (Grande Manaus) Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Novo Airão, : 

Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Autazes, Careiro, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri e 

Silves.

Pará (Grande Belém): Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do 

Pará e Santa Izabel do Pará

OBJETIVO



Relatório
de Aprovação 
de Contas



www.centroamazonia.org.br          @centroamazonia            centroamazonia           /CentrodeEmpreendedorismodaAmazonia
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