


CONEXSUS – Instituto 
Conexões Sustentáveis

Organização da sociedade civil, baseada em

Belém e com escritórios em Brasília, Rio de 

Janeiro e São Paulo, com a missão de: 

“Acelerar a transição para a economia de 

baixo carbono e contribuir para o 

fortalecimento da resiliência territorial, com 

a valorização dos ativos socioambientais, a 

conservação da sociobiodiversidade e a 

melhoria da qualidade de vida de populações

vulneráveis.”



• Tornam terras produtivas com uso 
sustentável

• Contribuem para a preservação do 
meio ambiente, das florestas e da 
sociobiodiversidade 

• Valorizam os ativos socioambientais e 
contribuem para  o reflorestamento

• Geram receita, trabalho e renda para 
as comunidades que habitam esses 
territórios

Negócios Comunitários 
Sustentáveis



• Sofrem com a baixa agregação e 

captura de valor dentro das cadeias

produtivas

• Limitações de seu próprio território, e 

do seu desenvolvimento

organizacional

• Convivem com pressões como a 

expansão do agronegócio, conflitos

fundiários e o desmatamento

Mas… 



Milhares de 
empreendimentos 
precisam de apoio
para ganhar escala, de 
forma que garantam 
sua viabilidade 
econômica e 
resultados de impacto 
socioambiental, 
conforme seu estágio 
de desenvolvimento

NO QUE ACREDITAMOS



NO QUE ACREDITAMOS

RECURSOS 

NÃO 

REEMBOLSÁVEIS

(doações, projetos, 

fundo perdido…)

RECURSOS 

REEMBOLSÁVEIS 

(crédito, 

financiamento, 

investimento…)

Os recursos 
financeiros podem 
ser combinados 
estrategicamente, 
de acordo com o 
momento de 
desenvolvimento de 
cada organização

Investimento híbrido 
(combinado)
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ECOSSISTEMA

Ativação do ecossistema de negócios comunitários sustentáveis

Negócios 
comunitários 
sustentáveis
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Capital 
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Objetivo do 
Desafio Conexsus

Impulsionar o potencial 

econômico e socioambiental de 

associações produtivas e 

cooperativas, desenvolvendo 

uma rede conectada (hub) de 

instituições que apoiam, 

fomentam e promovem os 

negócios comunitários 

sustentáveis



CADEIA 
DE VALOR

Consumidor

Indústria final

Indústria

Intermediários regionais

Intermediários locais

Cooperativas e associações

CADEIAS DE VALOR



1 Organizações de todo o país, 

que atuam em cadeias de:

● alimentação saudável e 

sustentável

● agrofloresta sustentável

● sociobiodiversidade e 

extrativismo

● pesca artesanal sustentável

● manejo florestal comunitário

● turismo de base comunitária

PERFIL



Modelo de Negócios: Desenvolver empreendimentos mais 

estruturados e rentáveis;

Comercialização: Compor novos arranjos de comercialização 

e acesso ao mercado;

Finanças: Ampliar o acesso a crédito e outros instrumentos 

financeiros adequados a este perfil de negócios.

Desafios:

FOCO
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Mapa e Panorama Brasil

de Negócios Comunitários 

Sustentáveis

De maio a julho de 2018

Oficinas Regionais e Visitas Técnicas

De julho a dezembro de 2018

Ciclo de Desenvolvimento de Negócios

Comunitários Sustentáveis

De janeiro a julho de  2019

1.040 organizações 

mapeadas

Etapas:
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Mapa e Panorama Brasil

de Negócios Comunitários 

Sustentáveis
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Comunitários Sustentáveis
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mapeadas

Etapas:

260 organizações 

envolvidas



Oficinas Regionais e 

Visitas Técnicas

Conhecer mais sobre as 

organizações considerando:
• Maturidade organizacional

• Potencial de crescimento

• Contribuição para resiliência do território

Belém

São Paulo

Brasília

Salvador

Porto Velho

Cuiabá

Macapá

Recife

Manaus

Santarém

Chapecó

Belo Horizonte

São Luís
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Quem participou: 
• Representações dos diversos grupos sociais
• Adotam práticas de produção sustentável
• Desempenham a atividade econômica e geram receita
• Acessam algum tipo de mercado
• Foram indicadas por parceiros ou demonstraram disposição para 

trabalhar em parceria



1

2

3

Mapa e Panorama Brasil

de Negócios Comunitários 

Sustentáveis

De maio a julho de 2018

Oficinas Regionais e Visitas Técnicas

De julho a dezembro de 2018

Ciclo de Desenvolvimento de Negócios

Comunitários Sustentáveis

De janeiro a julho de  2019

1.040 organizações 

mapeadas

Etapas:

260 organizações 

envolvidas



1

2

3

Mapa e Panorama Brasil

de Negócios Comunitários 

Sustentáveis

De maio a julho de 2018

Oficinas Regionais e Visitas Técnicas

De julho a dezembro de 2018

Ciclo de Desenvolvimento de Negócios

Comunitários Sustentáveis

De janeiro a julho de  2019

1.040 organizações 

mapeadas

Etapas:

260 organizações 

envolvidas

70   + organizações 

envolvidas



Oficinas de Modelagem de 

Negócios Sustentáveis
• 30 organizações com nível de 

desenvolvimento maior

• Oficinas para estruturar modelos de 

sustentabilidade

Laboratório de Soluções 

de Acesso ao Mercado
• 10 organizações + participantes da Jornada de Aceleração 

• Grupos de trabalho com negócios comunitários, empresas 

e compradores para criar novos arranjos de 

comercialização

Jornada de Aceleração
• 20 organizações com alto potencial de 

crescimento em escala

• 8 meses de acompanhamento com encontros 

presenciais de capacitação, mentoria e 

assessoria individualizada para gargalos 

jurídicos e de gestão.

1º Ciclo de Desenvolvimento de 

Negócios Comunitários Sustentáveis

Laboratório de Crédito

e Soluções Financeiras
• 10 organizações + participantes da Jornada de Aceleração

• Desenvolver protótipos financeiros adequados à realidade

dos empreendimentos, com a aproximação de agentes

financeiros e desenvolvimento de novos veículos de 

investimento
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Para 70

organizações 
selecionadas



PARCEIROS COCRIADORES

PARCEIROS ESTRATÉGICOS


