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#tbtFundoVale

Fomentar a sustentabilidade
é investir no futuro
Fundo Vale alia conservação e recuperação ambiental ao desenvolvimento
de cadeias produtivas da sociobiodiversidade em sua estratégia
de construir um legado relevante para esta e as próximas gerações

“Nesses dez anos, o Fundo Vale contribuiu para o
desenvolvimento sustentável de mais de 23 milhões de
hectares de áreas protegidas. Ajudamos a construir uma nova
realidade ao investir no desenvolvimento de negócios e em
arranjos financeiros voltados à preservação e recuperação da
Amazônia. E, agora, caminhamos, juntos com nossos
parceiros, para que o Brasil seja reconhecido como uma
grande potência da bioeconomia.”
Hugo Barreto
Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale

O

Fundo Vale completa uma década em um momento histórico: ao mesmo
tempo em que testemunhamos os efeitos da crise climática e ameaças ao
meio ambiente e aos povos que vivem na Amazônia e nos demais biomas brasileiros,
o conhecimento, tecnologias e demandas da sociedade ampliam um leque de
oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Nestes 10 anos, o Fundo Vale
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já destinou R$ 135 milhões para mais de 70 iniciativas, de instituições de pesquisa, governos,
ONGs e startups, construindo um legado que alia conservação e recuperação ambiental a
negócios de impacto socioambiental, e que proporcionou a proteção de mais de
23 milhões de hectares de floresta.
O propósito de construir um legado positivo é um convite a acreditar no novo, enxergar
a sustentabilidade como única via possível e a apostar que a transformação será coletiva. Agora,
para potencializar uma nova economia, sustentável e inclusiva, a agenda do Fundo Vale se volta
para a construção de um modelo que permita a aceleração e a sustentabilidade de negócios
de impacto socioambiental. Para isso, além de fomentar iniciativas, é preciso destravar o acesso
a recursos financeiros e aos mercados por esses empreendedores.
Nosso papel é contribuir para o fortalecimento de um ecossistema de impacto na bioeconomia,
aportando um capital e ajudando a atrair outros investidores, e engajando atores estratégicos para
que estes negócios prosperem, e o capital inicial retorne para que o Fundo Vale possa reinvestir em
novos projetos e negócios, gerando um ciclo virtuoso. Na prática, estamos desenvolvendo e
fortalecendo instrumentos financeiros de impacto e buscando formas sustentáveis de capitalização
e qualificação dos projetos para que autonomia, escala e impacto se tornem uma realidade.
“Mais que mobilizar recursos financeiros, o principal capital do
Fundo Vale é o fazer juntos com as pessoas, o relacionamento.
A proximidade com organizações e os negócios que estão em
campo, os processos de escuta, discussão e aprendizado
sempre pautaram nossas decisões de investimento. Nosso
maior legado é esse laço que formamos com organizações
locais. É isso que nos dá suporte para uma atuação positiva
e que nos faz seguir adiante.”
Patrícia Daros
Diretora de Operações do Fundo Vale
Criado e mantido pela Vale como veículo de investimento social privado, o Fundo Vale começou
a atuar na Amazônia em 2010, quando o desmatamento ilegal vinha em queda histórica.
A perspectiva era aproveitar o bom momento para catalisar desenvolvimento.
Hoje, futuro nos leva para um cenário em que o impacto positivo não será uma intenção,
mas uma premissa para a existência dos negócios.
Ao atuar de forma integrada com às principais organizações socioambientais do país,
o Fundo Vale acredita que só será possível garantir a sustentabilidade ambiental dos territórios se
desenvolver uma economia que valorize a floresta em pé e a recuperação ambiental, oferecendo
alternativas para a geração de renda. Vamos provar que é possível fazer diferente. Comunidades,
povos tradicionais e agricultores podem viver da produção sustentável.
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Fomento a iniciativas inovadoras
e engajamento de parceiros
Os recursos aportados pelo Fundo Vale se traduziram, nestes 10 anos, em projetos com
impacto positivo direto na vida das pessoas e no território, incluindo iniciativas pioneiras
como o fomento a uma pecuária mais sustentável na Amazônia; a cadeias produtivas
e a sistemas agroflorestais; ao manejo florestal responsável em unidades de
conservação; a reservas extrativistas e terras indígenas; e à aceleração de negócios
de base comunitária, tecnológica e de impacto socioambiental.
Também aportamos recursos no
desenvolvimento institucional de
organizações socioambientais; em assistência
a empreendedores e comunidades locais;
em projetos e tecnologias, como o Sistema
de Monitoramento do Desmatamento da
Amazônia; em provas de conceito e apoio
a políticas públicas, como o projeto Municípios
Verdes, no Pará; em fóruns de discussão
e articulação política; em criação de modelos
de governança e em diálogos intersetoriais.

10 ANOS
RESULTADOS

• R$ 135 milhões aportados em 10 anos
• Mais de 70 projetos apoiados
• 33 parceiros de projetos
• 60 municípios
• 16 encontros de parceiros
• 4 fóruns temáticos
• 23 milhões de hectares de áreas
protegidas com apoio
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Programa de Aceleração
da PPA (Plataforma Parceiros
pela Amazônia), em parceria
com a Usaid, Idesam
e Instituto Humanize

Novos desafios: Bioeconomia e
ecossistema de negócios de impacto
Nos últimos três anos, experimentamos novos formatos de atuação,
e incentivamos ações como o apoio ao Programa de Aceleração da
Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA); o Desafio Conexsus, para
fortalecer o ecossistema de negócios florestais e rurais sustentáveis; e o
Desafio Logística e Comercialização dos Produtos da Sociobiodiversidade,
em parceria com a Climate Ventures, com o objetivo de buscar soluções
inovadoras para barreiras logísticas e comerciais.
Em 2019, a Vale assumiu o compromisso voluntário de proteger
e recuperar 500 mil hectares além das suas fronteiras, estratégia que une
recuperação e conservação florestal a uma economia de baixo carbono.
Dentro dessa meta, o Fundo Vale está fomentando e investindo em
negócios de impacto socioambientais, preferencialmente com modelos

Parceria com
a Conexsus, pelo
fortalecimento dos
negócios comunitários
sustentáveis
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Sistemas agroflorestais
para recuperar 100 mil
hectares até 2030,
parceria com a RNV

de Sistemas Agroflorestais (SAFs), que ofereçam
impactos positivos relacionados ao uso da terra e um
equilíbrio atraente entre risco, retorno
e benefícios sociais e ambientais para recuperar, pelo
menos, 100 mil hectares de áreas até 2030. Além disso,
está realizando um estudo estudo sobre alternativas de
pagamentos por serviços ambientais para identificar
a melhor estratégia de alcance dos 400 mil hectares
complementares de proteção de florestas.

O Fundo Vale
apoia a Vale em
suas ações
voluntárias para
a Amazônia.
Conheça o
posicionamento
da empresa.

Financiar a sustentabilidade é financiar o futuro.
Esse é o compromisso de longo prazo do Fundo Vale.

#TBT Série 10 anos do Fundo Vale
A partir da próxima semana, você vai conhecer um pouco mais
da história do Fundo Vale nos últimos 10 anos. São histórias
de iniciativas pioneiras de conservação e desenvolvimento
de modelos produtivos e negócios sustentáveis, que
demonstram como nossa missão foi posta em prática.
26/11 - Municípios Verdes da Amazônia
03/12 - Pecuária Sustentável na Amazônia
10/12 - Valorizando os produtos da floresta
e sua restauração
17/12 - Bioeconomia e negócios de impacto
23/12 - Negócios comunitários sustentáveis
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