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Vendo Oportunidade:

1.  Água na Amazônia é um paradoxo: apesar da região possuir rios e 
chuva em abundância, mais de 10 milhões de pessoas não têm 
acesso à água potável.

2.  Apesar desse paradoxo, a agricultura brasileira desperdiça mais 
de 3 trilhões de litros de água, em razão de sistemas de irrigação 
insustentáveis.

3. Jovens da comunidade de Emaús estudam na pior escola do Pará, 
onde a baixa renda leva a evasão escolar e impede o acesso ao 
ensino superior. 

Agindo:

1. Inovação do Negócio: 

2. Ação Empreendedora: 

Possibilitando Progresso:

Econômico

R$42.689,70

Receita Acumulada

R$25.343,94

Economia na conta de energia

R$2.931,32

Economia no custo de água

R$246.284,44 

Total economizado

Economia no custo 
de medicamentos

05

Empregos gerados

02

Negócios criados

Ambiental

866.562,80 L 

Litros de água da chuva 
aproveitados/conservados

4,332,814

Quantidade de copos de água 
(200ml) disponibilizados

43.398,04 KWH

Quantidade de 
kwh economizados

1120kg

Quantidade de resíduos da 
indústria alimentícia reutilizados

Social

4830 

Pessoas com acesso 
novo/melhorado 

a água segura/acessível.

Vidas Impactadas:

285 

Jovens em situação 
de risco.

Impacto Direto:

6523 

Pessoas inspiradas 
em ações de educação 

ambiental.

Impacto Indireto:

63.482.080,00Alcance de Mídia:

Expansão:

- Aceleração Cervejaria Ambev 100+: formalização do negócio social;

- Edital Nufarm 2019: Linha Agro Katu e impacto na agricultura.

780

sistemas 
instalados 

45

de litros de água da 
chuva reaproveitados

milhões 30

empregos 
gerados

R$ 350

em receita

mil R$3

 em economia 
para clientes

milhões

Prêmios e Reconhecimentos:

- Prêmio Mútua/ANPROTEC de Inovação e Empreendedorismo 2018;
- Ford Mobility Innovation Challenge 2018 - Campeão
- WORLD WATER RACE 2018 - Campeão.

R$218.009,18

b) Dois modelos: sistema compacto e sistema modular.

a) Sistemas de captação de água da chuva para fins 
residenciais e agrícolas.

c) Upcycling de cisternas da indústria alimentícia na 
composição dos sistemas.
d) Baixo custo: 52% mais barato que produtos de 
concorrentes diretos.
f) Margem de lucro: 40%

e) Difusão do ODS n.º 6 em campanhas de educação 
ambiental com foco no uso sustentável da água;

a) Comercialização/doação de sistemas de captação de 
água da chuva no modelo 5-por-1;
b) Aplicação das metodologias design thinking e Teoria 
U;

d )  Vendas  v ia  e -commerce  e  sob  demanda 
(www.amanakatu.com).

f) Ações de carreira e cursos universitários para jovens 
em situação de risco.

c) Centro de Empreendedorismo: Aprendizagem 
gamificada e geração de renda para jovens na produção;
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Do tupi-guarani, Amana Katu significa “chuva boa” e é um negócio social que existe 
para universalizar o acesso à água potável na Amazônia por meio de sistemas de 
captação de água da chuva sustentáveis e de baixo custo, produzidos por jovens em 
situação de risco.

Realmente aprendi muito aqui. Adorei as 

aulas de gestão e de trabalho em equipe,

 e agora eu sei o que quero ser no futuro: 

um engenheiro civil!

Todo mundo deveria ter um desses sistemas 

do AK. Se tivessem, seriam bem mais felizes, 

e não ficariam doentes por causa de 

água poluída.

Mateus Rodrigues -  jovem da comunidade do Emaús Seu James -  Ribeirinho beneficiado pelo projeto



 Hoje, eu busco fazer um plano de negócios

pra ARAL para mostrar que nós somos capazes 

de dá um salto maior. Não só como profissionais,

mas como uma empresa. 

Sarah Ferreira dos Reis – Presidente da ARAL

O Projeto Cíclica tem como objetivo criar 
opor tunidades de empoderamento social , 
emprego pleno, decente e produtivo através do 
empreendedorismo no mercado de reciclagem. 

Vendo Oportunidade:
1.  Em 2014, o Lixão do Aurá - Belém, um dos maiores lixões a céu 
aberto do Brasil, foi fechado, deixando milhares de catadores sem 
uma fonte de renda.

2.  A Associação de Recicladores de Águas Lindas – ARAL, originada 
do Lixão do Aurá, reune mais de 50 catadores em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, com renda mensal de cerca de 
53% do salário mínimo. No Pará todo, existem outras 11 
associações/cooperativas em situações igualmente precárias.

Agindo:

1.Inovação do Negócio: 

2.Ação Empreendedora: 
a) Focamos em grandes geradores de resíduos para criar novos pontos 
fixos de coleta seletiva; treinamos e acompanhamos a ARAL no seu 
desenvolvimento como empreendedores no mercado de reciclagem. 

Possibilitando Progresso:

Econômico

R$109.991,00

Aumento na renda dos catadores

Social

51

Impacto Direto:

2511 

Impacto Indireto:

Ambiental

11

Ações de Educação 
Ambiental

Quantidade de 
Resíduos Coletados

5,455.881 kg / Trimestre 98%

Quantidade de 
Resíduos Reciclados.

do total de 
resíduos coletados

Vendo Oportunidade:

Agindo:

2.Ação Empreendedora: 

1.Inovação do Negócio: 

Possibilitando Progresso:

Econômico

Receita Acumulada

R$10.010,47 

Retorno financeiro

49%

Peças produzidas

385

Peças vendidas

252 

Ambiental

Social

O Costuraê é um negócio de impacto que existe para 
transformar a vida de mulheres em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica através do 
empreendedorismo no mercado da moda na 
Amazônia.

a) Vendas via plataforma online (Instagram e e-commerce), em pontos 
físicos e sob demanda.
b) Coaching profissional para mulheres da comunidade.

e) Parcerias com empresas consolidadas no cenário da moda paraense.

d) Ações e rodas de diálogo sobre empreendedorismo e empoderamento 
feminino.

c) Oficinas e cursos de aprendizagem em técnicas de corte e costura.

f) O Costuraê se tornou co-organizador do Beirando à Moda, um dos 
maiores eventos de empreendedorismo e moda do Pará.

a) Criamos um programa de capacitações em gestão, negociação, 
contabilidade e informática, para otimizar o trabalho da ARAL. 
b) Desenvolvemos uma metodologia de educação ambiental para 
escolas, para melhorar a qualidade dos resíduos coletados pela ARAL.

1. Desigualdade de gênero e empoderamento feminino: Mulheres ganham 
apenas 76% do rendimento dos homens
2. Falta de oportunidades: Mesmo que mulheres adultas formem 52,4% da 
população, ainda são minoria no mercado de trabalho. Na região Norte, 
chega a 39,8% da população economicamente ativa.
3. Segundo o Instituto Ventura, o brasileiro usa, em média, 66 sacolas 
plásticas por mês.

a)Sustentabilidade e moda circular: utilizar retalhos e tecidos 
descartados pela indústria da moda na produção de ecobags.
b)Seguir os princípios da economia criativa, produzindo impactos na 
geração de empregos, riquezas e aumento da criação de capital humano.
c)Ser pioneira do slow fashion na Amazônia.

Dona Alzira  – Comunidade Costuraê 

Todo mundo sempre disse que eu nunca ia ser nada na vida. 

Um dia, minha família brigou muito comigo e eu disse que 

um dia (...) eu ia costurar. E vocês apareceram e deram um 

rumo pra minha vida. 
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 pessoas inspiradas em ações 
de educação ambiental

Resíduos Têxteis 
reutilizados

7,5 Kg

Ecobags Vendidas

101 6,666

Uso evitado de

Sacolas plásticas

Ações Gerais

04

Impacto Direto

12

Impacto Indireto

179



- 1 ação de aproveitamento de alimentos 
   200-por-1.

O Fiero é um negócio social que combate o 
desperdício de alimentos a partir da produção e 
venda de produtos alimentícios de alto valor 
agregado,  empoderando comunidades em 
vulnerabilidade social.

Vendo Oportunidade:

2.Mulheres prestadoras de serviços de reparos domésticos 

recebem, em média, 30% menos que homens, dificultando sua 

inclusão no mercado de trabalho.

1.No Brasil, mais de 23 milhões de mulheres são assediadas ou 

violentadas por homens a cada ano. 43% dos atos mais graves 

ocorre dentro de suas próprias casas.

3.Mulheres clientes sentem medo ao contratar um serviço de 

reparo residencial, somente pelo fato do prestador ser homem. 

Agindo:

1.Inovação do Negócio: 
a) Nossa solução é uma plataforma C2C que conecta mulheres prestadoras 
de serviços de reparos residenciais a mulheres clientes;
b) Validamos a solução com 01 MVP Conciege (site oficial) online: 
www.minervareparos.com;
c) 01 Rede social ativa (https://www.facebook.com/minervareparos/ );
d) Processo de especialização profissional gamificado. 

2.Ação Empreendedora: 
a) Ticket médio do serviço: R$75;
b) Taxa de até 15% do valor do serviço retido pela Minerva, para ser 
reinvestido no negócio.

                                                             Possibilitando Progresso:

Econômico

Ambiental

Investimento inicial

$5000,00 USD 

Receita para as
 prestadoras

R$375

Co2 evitados

30.000 g 

Economia de Energia (KwH)

1840 KWH 

Social

“ Mas hoje em dia nós sabemos que a mulher tá em todo lugar. 

Então aquela encanação que ele pode fazer, eu posso. 

Aquela massa que ele bate, eu também posso bater. 

Se tiver que trocar uma porta, uma janela, eu também sei. 

Alessandra Reis – Minerva prestadora de serviços

Capatacitações Impacto Indireto

4 pessoas3

Serviços
Prestados

5

Usuárias 
no site

125

Impacto Direto

7 mulheres
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Vendo Oportunidade:

Agindo:

1.Inovação do Negócio: 
a) Desenvolvimento da marca “Melaço do Norte”, uma linha de produtos
 alimentícios de alto valor agregado, valorizando a gastronomia regional;

b) Sustentabilidade: Aproveitamento de alimentos desperdiçados em 
feiras por critérios estéticos.

2.Ação Empreendedora: 

Social

12

Vidas Impactadas:

33

Impacto Direto:

71

Impacto Indireto:

01
Curso de Produção 
de Geleias

02 BABS

Aumento na renda  1 participante do curso 
recolocado no mercado de trabalho. 423%06 Capacitações

Possibilitando Progresso:

Econômico

187

Potes Vendidos Arrecadado

R$ 3.022

investidos 
nesse ciclo

R$ 3.203,23

Ambiental

Produtos prototipados

12

Alimentos aproveitados

144,76 Kg

- Logística reversa de potes;

3. Mesmo aptos para consumo, alimentos “feios” são 
frequentemente desperdiçados pelos consumidores.

1. Metade (1.3 bi ton.) dos alimentos produzidos anualmente é 
desperdiçada ao longo da cadeia produtiva. Com esses 
alimentos, cerca de 10 milhões de pessoas poderiam ser 
alimentados todo dia.
2. Nas feiras livres brasileiras, cerca de 20% de tudo que é 
disposto para venda é desperdiçado.

b) Venda sob demanda e em eventos e feiras de Belém;
a) 96,2% de aceitação dos produtos;

d) Curso de Produção de Geleias;
e) Capacitações e Acompanhamento de Chefes de Cozinha;
f) Concurso Cozinha Criativa.

c) Ação de conscientização 200-por-1;

Ana Cláudia  – Comunidade Fiero 

Eu gosto de trabalhar na minha área e preciso me 
profissionalizar mais. Com vocês aprendi (...) a desenvolver 
coisas que eu não sabia. Coisas que eu nunca sonhei em 
conhecer, mas que hoje eu conheço. Quero aprender mais 
para melhorar, tanto pra mim, como para meus clientes.

A Minerva é um negócio social que conecta 
mulheres prestadoras de serviços de reparos 
domésticos a mulheres clientes por meio de uma 
plataforma digital, combatendo a desigualdade de 
gênero e a insegurança no mercado da construção 
civil.
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