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Portfólio Projetos da GIZ* na área de Bioeconomia

• Mercados Verdes e Consumo Sustentável
02/2017 – 07/2020
Volume: EUR 5.100.000

• Cosméticos Sustentáveis da Amazônia 
DeveloPPP Symrise / Natura / GIZ 
10/2017 – 03/2021
Volume: EUR 2.929.000 

• Private Business Action for Biodiversity
09/2016 – 08/2021
Volume: EUR 3.150.000 (valor global)

• Bioeconomia e cadeias de valor 
01/2021 – 12/2023
Volume: EUR 4.000.000

• Restauração de áreas degradadas e geração 
de renda com SAF e agricultura sustentável
04/2020 – 03/2023
Volume: EUR 2.000.000 (dois projetos develoPPP)

* Financiados pelo BMZ, implementados em cooperação com o MAPA e empresas privadas



Pré-requisites de uma Bioeconomia sustentável
na Amazonia

Salvaguardas sociais e ambientais

• Gerar renda e desenvolvimento para a população local 

• Valorizar conhecimento tradicional e contribuir para os 
direitos dos povos e comunidades locais

• Incorporar o valor dos serviços ecossistêmicos do 
bioma Amazônico

• Conservar potencial ainda não descoberto da 
biodiversidade
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Lições 
aprendidas

• O exemplo da alimentação escolar 
indígena mostra que cadeias curtas, sem 
muita agregação de valor, podem ser alta 
relevância na construção de estratégias de 
bioeconomia na Amazônia

• Foco inicial em produtos de alto 
potencial de volume comercial para os 
produtores familiares



Papel do setor empresarial

Aumentar o volume de investimentos em atividades sustentáveis

Criar modelos de negócios baseados em uso sustentável da biodiversidade 

Gerar inovações que aumentam a rentabilidade desses modelos de negócios

Promover a agregação de valor para a economia da floresta (comunidades locais e 
empresas)

Continuo processo de busca para maior sustentabilidade

Diálogo com os diversos atores para melhorar o marco regulatório
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Infografico diálogos
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Lições aprendidas

• Construir um programa de 
incentivos para estimular
investimentos do setor
empresarial em negócios
sustentáveis (baseados em
serviços ecossistêmicos e 
sociais)

• Relevancia do diálogo entre 
atores privados, públicos e da 
sociedade civil para ampliar o 
nível de ambição em termos
de sustentabilidade e otimizar
o marco regulatório



Conhecimento e 
inovação

Conhecimento na base é o 
principal fator para tornar o 
potencial da bioeconomia 
sustentável em realidade

Assistencia Técnica e Extensão 
Rural voltado para Gestão das 
cooperativas

Tecnologia social e inovação com 
potencial de estimular 
perspectivas de maior agregação 
de valor
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Lições 
aprendidas

• Diversificar formato para diferentes grupos alvos
(Gestores de empreendimentos, técnicos de ATER, 
profissionais em diversas cadeias produtivas)

• Articular com iniciativas de capacitação e formação
profissional (Casa Familiar Rural, Institutos
Federais, Rainforest Business School, ATER mais
gestão) para ter maior capilaridade

• Incluir novos conteúdos (competências digitais, 
elaboração de projetos, etc.) de acordo com a 
demanda

• Gerar sustentabilidade a traves da 
institucionalização em cursos de formação
profissional

• Explorar potencial da digitalização dos cursos
(EAD)



Agregação de 
valor

• A traves de tecnologia e inovação
em todos os elos da cadeia

• A traves de estratégias
diferenciação dos mercados

• A traves de inclusão de serviçoes
ecossistêmicos
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Lições aprendidas

• Nichos de mercado com alto valor agregado como estratégia
complementar a longo prazo

• Narrativa interessante para mostrar o potencial economico

• Papel relevante do setor empresarial (empresas maiores para 
realizar investimentos necessários; start-ups com potencial
inovador). 

• Relacionamento das empresas com as comunidades locais
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Obrigado!

Frank.Kraemer@giz.de

Resultados do projeto Mercados Verdes 

e Consumo Sustentável

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/resultados-do-projeto/sociobiodiversidade-e-agroecologia-da-amazonia-resultados-do-pmvcs_final-1.pdf/@@download/file/Sociobiodiversidade e Agroecologia da Amaz%C3%B4nia - Resultados do PMVCS_Final (1).pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/resultados-do-projeto/sociobiodiversidade-e-agroecologia-da-amazonia-resultados-do-pmvcs_final-1.pdf/@@download/file/Sociobiodiversidade e Agroecologia da Amaz%C3%B4nia - Resultados do PMVCS_Final (1).pdf

