Alinhado aos ODS
de contribuição
do Fundo Vale

Lab Amazônia
Logística
PARCEIRO Instituto Climate Ventures
Outras organizações envolvidas
Climate Ventures, Idesam, Amaz, PPA,
Mercado Livre, Costa Brasil, Sada, Biobá,
Instituto Auá, Amazônia Hub, Conexsus,
Way Carbon, Aquatro Cultura de
Impacto, JHMA.

Conexão
com os
resultados
da TdM

Território de implementação
Estados da Amazônia Legal

CLIQUE E SAIBA MAIS:
Lab Amazônia

Histórico da Parceria
A parceria com a Climate Ventures surge
no início da organização, em 2018, relação
que se iniciou no Laboratório do Clima
promovido pela Climate Ventures, no qual
membros do Fundo Vale participaram
contribuindo para mapear os desafios para
a economia de baixo carbono e prototipar
as soluções para superar esses desafios.
Dessa experiência nasce também o Lab de
Logística e a parceria com o Fundo Vale
para sua implementação.

Descrição
A iniciativa buscou promover acesso a
mercado para os produtos da floresta em
pé da Amazônia por meio de serviços
integrados de logística, comercialização e
marketing. O propósito era gerar impactos
positivos em toda a cadeia produtiva
por meio da prototipagem e teste
de soluções integradas.

RESULTADOS E PRODUTOS 2020

1
 77 pessoas
mapeadas e engajadas.

1
 1 estados representados.
1
 5 cadeias produtivas.
1
 4 mil hectares
conservados (impacto indireto,
contribuição para a conservação).

8
 90 famílias (impacto indireto).
Logística:
Consolidação de estoque
compartilhado em São Paulo,
Galpão Biomas e Armazém
Geral da Costa Brasil/Sada.
Transferência gratuita semanal
de mercadoria Manaus-São Paulo
(via cabotagem).

Comunicação
Integração de identidade e
desenvolvimento de hotsite.
Realização de
3 campanhas conjuntas.
E-book de receitas amazônicas
com chefs famosos.
Ativação de influenciadores
empreendedores amazônicos
e de 35 outras lideranças, entre
jornalistas, chefs de cozinha, artistas
e profissionais de saúde.
Números logística e comercial
433 pedidos expedidos.
119 cestas corporativas
montadas e entregues.
7.131 produtos recebidos
e armazenados.
8 empreendimentos amazônicos
integrantes do piloto: Amazônia
Hub, Manioca, Nakau, Café Apuí,
Peabiru Produtos da Floresta, Cacau
River, Terra Amazônia, Farofa da
Amazônia, Guaraná Maués.

