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Este é o quarto Relatório 
de Atividades do Instituto 
Arapyaú.* Com ele, 
compartilhamos os destaques 
das nossas atividades ao longo 
de 2015 e um pouco do que está 
sendo feito no começo de 2016.

Se quiser entrar em contato 
conosco, mande um e-mail para 
arapyau@arapyau.org.br.

Boa leitura!

*Arapyaú, em tupi-guarani, 
quer dizer tempo-espaço novo.
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Fortalecendo 
caminhos para  
a mudança

2015 foi intenso. Um ano de 
muito trabalho e, felizmente, 
de resultados significativos. 
Foi um período de muitas 
ideias e grande capacidade de 
realização: pensamos, planejamos, 
articulamos, fizemos juntos  
e entregamos.

Precisamos lembrar que, nesse 
mesmo ano, o mundo voltou 
os olhos para o Brasil, tendo o 
Aedes aegypti como protagonista 
nas notícias diárias, provocando 
não só a dengue, mas também 
doenças até então quase 
desconhecidas, como o vírus da 
zika e a febre chikungunya. Que 
fomos notícia para o mundo com 
o desastre ambiental de Mariana 
(MG). Que assistimos, perplexos, 
ao atentado em Paris e à crise 
migratória e que engolimos a 
constatação de que tivemos o ano 
mais quente da história. 

Boas novas ficaram por conta da 
assinatura histórica do Acordo 
de Paris, após o encontro da 
Organização das Nações Unidas 
para discutir o clima, na  
COP-21, e do prosseguimento da 
Operação Lava Jato, que desde 
2014 conduz uma investigação 
nacional, pautando temas como  
corrupção, transparência e 
honestidade no país.

Enquanto isso, lançamos a Coalizão 
Brasil Clima, Florestas e Agricultura, 
movimento multissetorial da 

sociedade civil criado para colocar 
ao redor de uma mesma mesa 
opiniões diversas sobre uso e 
ocupação da terra, buscando o 
entendimento em torno de um 
tema que está na pauta mundial: 
desenvolver a economia de baixo 
carbono e enfrentar a crise do 
clima. A Coalizão também deverá 
contribuir para que as metas 
brasileiras no Acordo de Paris se 
tornem realidade.

Para ampliar a produção de 
dados e embasar o debate sobre 
desenvolvimento sustentável, 
fizemos parte do lançamento do 
Instituto Escolhas, que surgiu  
para pesquisar temas que  
vão de florestas e energia  
a inovação e desenvolvimento  
das comunidades.

Ao mesmo tempo, repensamos o 
programa Cidades e Territórios. 
Em parceria com diversas 
organizações, o programa 
passou a estimular a construção 
participativa de visões de futuro 
em algumas cidades brasileiras. 
A primeira delas foi Sobral 
(CE). Curitiba (PR), Três Lagoas 
(MS) e Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro entraram no 
radar dessa atuação no primeiro 
semestre de 2016.

Na capital paulista, a Rede Nossa 
São Paulo lançou a plataforma 
digital De Olho nas Metas, para 
promover um monitoramento 

Instituto Arapyaú
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Apostando em impacto 
nacional, trabalhamos  
em duas iniciativas que
podem mudar a filantropia 
praticada no país: o Fundo BIS  
e a plataforma Captamos.

coletivo do desempenho da 
gestão municipal. A rede 
também atualizou o Mapa da 
Desigualdade, para calcular 
indicadores de diferenças sociais 
por regiões da metrópole. 

No programa Sul da Bahia, tivemos 
a adesão de todos os 36 municípios 
da região produtora de cacau na 
elaboração dos planos municipais 
de educação, em projeto do 
Instituto Natura que contou com o 
nosso apoio. Também construímos 
uma proposta para contribuir com 
um projeto urbanístico para o 
reordenamento territorial de uma 
área de Serra Grande, no município 
de Uruçuca, criando frentes de 
diálogo com associações de 
bairro, Ministério Público estadual 
e prefeitura. Nas iniciativas de 
formação, a Escola da Madeira 
e a Oficina da Gastronomia 
acolheram novas turmas de 
jovens e adultos, capacitando 
novos profissionais. Apoiamos, 
ainda, a criação da Tabôa – 
Fortalecimento Comunitário, que 
fomenta iniciativas da comunidade 
e empreendimentos locais. Em 
seu primeiro ano de atuação, 
a Tabôa soma mais de 300 
beneficiados entre as modalidades 
de microcrédito e doação, além 
de outros serviços. Também 
realizou mais de 200 assessorias a 
associações e empreendimentos.

Apostando em impacto nacional, 
lançamos duas iniciativas que 
podem mudar a filantropia 
praticada no país. O Fundo BIS, 
lançado em 2015, é coordenado 
pelo GIFE e será gerido pelo J.P. 
Morgan, e foi instituído para 
financiar projetos que fortaleçam 
a cultura de doação no país. 
Resultante de um processo 
de construção colaborativa, a 
Captamos é uma plataforma que 
reunirá conteúdos relacionados à 
cultura de captação de recursos, e 
que será lançada oficialmente em 
setembro de 2016. 

Investimos na discussão 
sobre inovação no jornalismo, 
considerando a importância da 
imprensa para o fortalecimento 
da democracia. E, como resultado, 
publicamos Comunicação na 
Era Digital, que investiga como 
buscar relevância em meio ao 
ruído em uma época em que 
qualquer pessoa pode publicar 
qualquer notícia ou opinião e, 
com isso, atingir um número 
enorme de pessoas. 

A iniciativa na área de comunicação 
conta ainda com dois outros 
estudos para conclusão em 2016: 
O Fluxo das Causas, que aborda 
como organizações podem 
comunicar suas causas num mundo 
tão diverso e interconectado, e 
Jornalismo em Fluxo, que analisa as 
transformações no jornalismo desde 
a sua criação até os dias atuais.

Seguimos trabalhando atentos 
às oportunidades. Estamos 
certos de que, apesar dos ruídos, 
conseguiremos identificar as rotas 
para fortalecer a sociedade em 
busca de uma realidade mais justa, 
mais igualitária e mais sustentável.

Marcelo Furtado
Diretor-executivo Do instituto ArApyAú
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Foto > 
escritório do 
Arapyaú em 

serra Grande, 
no sul da Bahia.

Instituto Arapyaú
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O Instituto
Arapyaú
O Arapyaú é uma associação sem fins lucrativos que busca promover 
o desenvolvimento sustentável. Isso acontece, na prática, por meio 
da articulação e do apoio estratégico e financeiro a organizações e 
grupos voltados à economia verde,* ao aprimoramento da política  
e de suas lideranças e ao engajamento da sociedade.

O instituto foi fundado em 2008 e tem dois escritórios: um em  
São Paulo e outro no município de Uruçuca, no sul da Bahia.

*economia verde: 
modelo econômico 
que resulta em 
“melhoria do 
bem-estar da 
humanidade e 
igualdade social, 
ao mesmo tempo 
em que reduz 
significativamente 
riscos ambientais e 
escassez ecológica”. 
(pnuma, 2010)
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Missão 
Contribuir para 
articular a transição 
para uma sociedade 
mais justa, solidária  
e sustentável

Visão
Um Brasil próspero  
e responsável  

Valores
>  Inovação e 

criatividade
>  Empreendedorismo  

e ousadia
>  Interdependência  

e solidariedade

Instituto Arapyaú
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Como 
trabalhamos
rês pilares estratégicos – política, 
economia verde e sociedade 
engajada – sustentam a atuação 
do Instituto Arapyaú e orientam as 
atividades, organizadas em quatro 
programas: Cidades e Territórios, 
Inovação na Política, Clima e Sul 
da Bahia. Além do compromisso 
com o desenvolvimento 
sustentável, todos os programas 

Trocando ideias

Uma vez por mês, a equipe, convidados e especialistas se reúnem em 
uma happy hour no escritório do Arapyaú em São Paulo para trocar 
ideias sobre temas e desafios específicos e celebrar os avanços das 
causas que defendemos. Os eventos são estratégicos para o instituto, 
porque, além de propor o debate de temas quentes, trazem insumos para 
o nosso trabalho. Todo o bate-papo é transmitido ao vivo, e o vídeo do 
evento é imediatamente publicado em nosso canal no YouTube.

Ao longo de 2015, foram debatidos temas diversos, entre eles 
mobilização, novos caminhos da comunicação, liderança colaborativa, 
mudanças climáticas, economia colaborativa e os cenários político, 
econômico e social no país. 

T

< Foto  
“A sustentabilidade 
pode ser sexy?” 
foi o tema da 
happy hour, em 
setembro de 2014, 
no escritório do 
Arapyaú em  
são paulo. 

são desenvolvidos em parceira com 
outras organizações. Fazer junto 
faz parte do modo de ser  
do Arapyaú.

Para saber mais sobre cada  
projeto e a rede de instituições 
que ajudam a torná-los  
realidade, consulte o capítulo  
“Os Programas”.
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 − Evento Google 
Extended Ilhéus 
(com Instituto 
Nossa Ilhéus, 
Sebrae, UESC e 
Google)

 − Assinatura 
do Termo de 
Cooperação Amurc 
(Associação dos 
Municípios do 
Sul, Extremo 
Sul e Sudoeste 
da Bahia), UESC 
(Universidade 
Estadual de Santa 
Cruz), Instituto 
Natura e Arapyaú

 − Workshop de 
Turismo, em Ilhéus 
(com Sebrae)

 − Apoio à 
disseminação da 
pesquisa O Sonho 
Brasileiro da 
Política

 − Happy hour 
“Existe mágica 
para mobilizar 
pessoas?”

 − Lançamento 
da Tabôa – 
Fortalecimento 
Comunitário

 − Curso de Redes 
Associativas 
– Economia 
Criativa (com 
Sebrae)

 − Encontro 
de criação 
para cultura 
de doação e 
captação de 
recursos 

 − Happy hour 
“Vamos mudar a 
política?”

 − Publicação 
Comunicação 
na Era Digital 
– o desafio 
de buscar 
relevância em 
meio ao ruído

 − Concurso 
Maiores Árvores 
da Cabruca 
(com Instituto 
Cabruca, Sebrae 
e Probio II/
Funbio)

 − Curso de Guias 
de Ecoturismo 
da Escola da 
Floresta (com 
Instituto Floresta 
Viva e Probio II/
Funbio)

 − Lançamento do 
documentário 
Umbigo: a 
História de 
Valdeci Santana 
(parteira do 
litoral sul 
da Bahia), 
produzido pela 
Orum Tupi 
Filmes

2015  
mês a mês

 − Concepção da 
certificação 
participativa 
de orgânicos 
no litoral sul 
da Bahia (com 
Probio II/Funbio)

 − Happy hour 
“Os novos 
caminhos da 
comunicação”

 − Encontro da 
Universidade  
de Yale em  
Serra Grande

 − Happy hour 
“Liderança 
colaborativa”

 − Lançamento 
público da 
Coalizão Brasil 
Clima, Florestas e 
Agricultura

 − Início da série 
“Encontros 
Criativos” (com 
Sebrae e Barcelona 
Media)

 − Festival 
Internacional do 
Cacau e Chocolate 
(com Sebrae, 
Governo da Bahia, 
Atil, Prefeitura de 
Ilhéus, Ceplac e 
Probio II/Funbio)

 − Happy hour 
“Empreendedorismo 
em áreas 
protegidas” (com 
Instituto Semeia)

 Janeiro  Abril  Maio
 Fevereiro  Março  Junho

Instituto Arapyaú
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 − Escola da Floresta 
recebe apoio da 
Universidade de  
Yale (EUA)

 − Criação do Conselho 
da Cidade de 
Uruçuca

 − Parceria para a 
criação da iniciativa 
Jornalismo e 
Inovação (com Open 
Society Foundations 
e Fundação Ford)

 − Criação da Rede 
Agroecológica Povos 
da Mata Atlântica 
(futura certificadora 
de orgânicos do sul 
da Bahia)

 − Jornada de 
Oportunidades de 
Negócios do Sul da 
Bahia – Economia 
Criativa (com Sebrae)

 − Seminário Floresta 
de Chocolate (com 
Instituto Cabruca, 
UESC e Sebrae)

 − Happy Hour 
“Economia 
colaborativa”

 − Entrada do Arapyaú 
no Conselho do 
GIFE

 − Lançamento 
do Mapa da 
Desigualdade 
da Região 
Metropolitana 
do Rio, pela Casa 
Fluminense

 − Lançamento 
da pesquisa 
Comunicação 
e Clima, com 
o Instituto 
Frameworks

 − Concluída a 
primeira chamada 
pública de projetos 
da Tabôa

 − Início do curso 
Líderes Rurais (com 
Floresta Viva, Probio 
II/Funbio e outros 
parceiros)

 − Happy hour  
“Bahia no clima” 
(com Observatório 
do Clima), sobre 
mudanças 
climáticas

 − Início das 
pesquisas 
Jornalismo em 
Fluxo e O Fluxo 
das Causas

 − I Fórum Social 
da Universidade 
Federal do Sul 
da Bahia

 − Posse de Pedro 
Villares como 
representante 
do Instituto 
Arapyaú no 
Conselho 
Estratégico 
Social da UFSB

 − Lançamento do 
Fundo BIS

 − Início da quinta 
turma da ESCAS 
Sul da Bahia 
(com IPÊ, Fibria 
e U.S. Fish and 
Wildlife Service)

 − Happy hour 
“Ocupações 
urbanas mais 
humanas”

 − Início da parceria 
com Instituto 
Votorantim, 
BNDES e Prefeitura 
de Sobral para 
o projeto de 
construção da 
visão de futuro  
no município

 − Lançamento do 
Instituto Escolhas 
e da pesquisa 
sobre taxação  
de carbono

 − Início dos cursos 
de Agroecologia  
e Permacultura na  
Escola da Floresta 
(com Instituto 
Floresta Viva e  
Probio II/Funbio)

 − Encontro com a 
comunidade de 
Serra Grande para 
conversa sobre 
o projeto Novas 
Escolas Públicas de 
Serra Grande 

 − Happy hour “A 
comunicação que 
engaja” (com GIFE)

 − Coalizão Brasil 
Clima, Florestas 
e Agricultura 
e Arapyaú 
participam da 
COP-21,  
em Paris

 − Happy hour 
“Cenários 2016 
– O que esperar 
da política, 
economia e 
sociedade 
engajada?”

 − Lançamento  
da versão beta 
da Captamos

 − Inauguração 
da Escola de 
Chocolate da 
Floresta (com 
Probio II/Funbio) 

 Agosto  Novembro
 Julho  Setembro  Outubro  Dezembro
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Os novos 
temas de 2015
A estratégia do Arapyaú está em constante aperfeiçoamento e busca 
acompanhar os desafios das realidades locais que pretendemos mudar 

m 2015, essa busca nos levou a 
criar ou consolidar, com o apoio 
de parceiros, projetos voltados 
a três temas estratégicos: 
comunicação, cultura de doação 
e captação de recursos e 
empreendedorismo jovem.

Iniciativas inovadoras no  
campo da comunicação

No Arapyaú, acreditamos no 
potencial da comunicação e, 
especialmente, do jornalismo 
como elementos catalisadores 
na construção de uma sociedade 
democrática, independente e 
atuante. Em 2015, demos início 
a um trabalho de investigação 
e articulação que resultou no 
coinvestimento com a Open Society 
Foundations e a Fundação Ford, 
em uma iniciativa colaborativa 
voltada a fortalecer a inovação no  
jornalismo no Brasil.

Em 2016, o Instituto Clima e 
Sociedade (iCS) juntou-se ao 
grupo, e o foco do trabalho 
passará a incluir iniciativas de 
apoio à renovação do jornalismo. 
O tema havia sido apontado como 
prioridade em um encontro com 
especialistas em comunicação 
promovido pelo Arapyaú em 
maio de 2015, e que resultou no 
documento Comunicação na Era 
Digital –  o desafio de buscar a 
relevância em meio ao ruído.

Em parceria com a Agência 
Pública, foi realizado “O mapa 
do jornalismo independente”, 
que está disponível no site 
http://apublica.org/mapa-do-
jornalismo/.

Outros dois estudos – Jornalismo 
em Fluxo, de caráter geral, e  
O Fluxo das Causas, que aponta 
benchmarks e diretrizes para 
a comunicação de causas 
(mudanças climáticas, cidades 
sustentáveis, segurança pública) 
– orientarão os próximos passos 
do trabalho.

Cultura de doação e captação 
de recursos

O momento atual, caracterizado 
por uma crise política, econômica 
e social, impõe novos riscos à 
sociedade civil. Assegurar sua 
atuação forte e independente 
e impedir retrocessos requer 
informação e planejamento. O 
Arapyaú busca ampliar o debate 
e o investimento em ações de 
fortalecimento da cultura de 
doação e captação de recursos, 
um campo estratégico, mas pouco 
explorado no país. 

Embasado em um diagnóstico 
sobre o tema, o instituto realizou, 
em abril de 2015, um debate para 
estabelecer caminhos e soluções 
de mobilização e financiamento. 

E
Instituto Arapyaú
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Cerca de 50 pessoas participaram 
do encontro, que resultou em oito 
protótipos de iniciativas. 

Foi a partir do debate que 
nasceu a ideia de desenvolver 
uma plataforma aberta para 
promover a difusão e a troca de 
conhecimento em captação de 
recursos e criar um fundo para 
investir na promoção da cultura 
de doação no país. 

A versão beta da Captamos 
(captamos.org.br), como foi 
batizada a plataforma, foi lançada 
em dezembro de 2015 e aberta 
para testes em abril de 2016. Seu 
lançamento está previsto para 
setembro de 2016. A Captamos 
vai oferecer cursos, estudos de 
casos, dicas e notícias, promovendo 
a troca de experiências entre 
ONGs brasileiras em suas diversas 
realidades. O processo colaborativo 
no qual está sendo concebida é 
essencial para que o seu desenho 
atenda às necessidades do 
campo e para que a ferramenta 
conquiste o apoio e a adesão dos 
diversos grupos atuantes no setor. 
Coordenada pela ABCR (Associação 
Brasileira de Captadores de 
Recursos), a Captamos responde 
a um conselho de governança e 
teve como coinvestidores em 2015 
Open Society Foundations, FMCSV 
(Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal) e Instituto Arapyaú. 

O Fundo BIS foi lançado em 
outubro de 2015. É coordenado 
pelo GIFE e será gerido pelo 
J.P. Morgan. O Fundo BIS não 
apoiará projetos de organizações, 
mas financiará iniciativas que 
gerem benefícios coletivos para 
aperfeiçoar o campo da cultura 
de doação no país. Entre as 
iniciativas a serem apoiadas estão 
desenvolvimento de pesquisas e 
produção de dados, comunicação 
e campanhas, mudanças legais e 
regulatórias e projetos ligados à 
inovação nessa área.

< Foto 
Lançamento da 
versão beta da 
captamos, em 
dezembro.  
A plataforma, com 
conteúdos para 
aprendizagem 
e inovação em 
captação de 
recursos, está 
sendo construída 
de forma 
colaborativa.

O Arapyaú cofinanciou, em 2015,  
iniciativas como o Dia de Doar, uma 
pesquisa sobre cultura de doação e  
a produção de videodicas sobre  
captação de recursos.
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Quatro projetos estão  
sendo desenvolvidos:

Em Movimento

O Em Movimento, já chamado 
de ArapyaúLab e Projeto X, 
se consolidou em 2015 como 
um espaço de articulação e 
fomento à inovação no campo 
do empreendedorismo jovem. 
Fazem parte da iniciativa RedBull 
Amaphiko, Artemísia, Fundação 
Arymax, Ashoka, Instituto 
Elos, Énois, Impact Hub, Noetá, 
Fundação Telefônica Vivo e 
Instituto Arapyaú.  

Ao identificar desafios comuns às 
organizações, o Em Movimento 
desenvolve estratégias e 
projetos que irão mapear o 
ecossistema (identificando o que 
as organizações estão fazendo) 
e ampliar o radar (alcançando 
jovens de todo o país), criar 
inteligência coletiva (provocando 
evoluções nas práticas das 
organizações e das pessoas que 
integram esse movimento) e 
potencializar a sustentabilidade 
das organizações (discutindo 
meios de mobilizar recursos para 
manter essas organizações). 

1  Mapa Em Movimento 
Uma ferramenta criada 
a partir de uma pesquisa 

colaborativa que busca mapear 
a oferta de oportunidades para 
jovens transformadores – um 
levantamento navegável, de 
organizações e programas 
existentes, que possa facilitar o 
caminho das pedras para o jovem a 
fim de agir; uma plataforma digital 
capaz de conectar experiências e 
conhecimento voltados para a ação 
desses jovens. O lançamento do 
mapa está previsto para o segundo 
semestre de 2016.

Instituto Arapyaú
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2 Festival Em Movimento 
Encontro de todas as tribos 
de jovens transformadores, 

permitindo trocas em um ambiente 
colaborativo e inspirador. Um ciclo 
com três fases. Uma campanha, um 
selo, que aglutinará ações pontuais, 
independentes, relacionadas ao 
tema da juventude e à atuação 
de jovens transformadores. Um 
encontro imersivo com quatro 
dias de duração, para que cerca 
de 300 jovens possam interagir de 

forma mais profunda por meio de 
diálogos intergeracionais, espaços 
abertos, missões mão na massa 
e prototipagem de um mundo 
melhor. Esse encontro levará à 
terceira etapa: a realização de uma 
grande feira, com a participação 
desses jovens, ofertando um 
vasto menu de possibilidades 
de engajamento, participação 
e realização nesse campo. A 
ideia é atrair desde o jovem que 
apresentará e articulará seu 
trabalho até aquele que quer  
saber um pouco mais sobre  
algum tema, passando pelos 
curiosos que se interessarem pela 
bagunça. O festival está em fase  
de pré-produção.

3 Panopramanga 
Projeto que 
procura fomentar e 

facilitar o desenvolvimento de 
uma inteligência coletiva entre 
lideranças de organizações que 
atuam com o fortalecimento 
de jovens que querem mudar 
o mundo. Três encontros, com 
duração de dois a três dias, já 
aconteceram.

4 Ampliando nossa 
sustentabilidade 
O projeto atua em quatro 

frentes: apoio financeiro às 
organizações do Em Movimento; 
elaboração de um estudo para 
investigar desafios e soluções 
financeiras das organizações 
parceiras; workshop para debater 
esse estudo; e encontro anual 
com investidores para buscar 
apoio aos parceiros.

< Fotos
Workshop de 
criação do projeto 
em Movimento.
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Os programas
A atuação do Instituto Arapyaú se dá por meio de quatro programas: 
Sul da Bahia, Cidades e Territórios, Clima e Inovação na Política. 
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Sul da Bahia 
Atuação na região está centrada em iniciativas que 
promovam o desenvolvimento local

Instituto Arapyaú
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O

*ciência que 
se dedica ao 

estudo dos 
métodos naturais 

e artificiais 
de regenerar 

e melhorar os 
povoamentos 

florestais e que 
compreende o 

estudo botânico 
das espécies, além 

da identificação, 
caracterização 
e prescrição da 
utilização das 

madeiras.

programa, que concentra todos 
os projetos do Arapyaú na região, 
oferece apoio à transformação 
local por meio das cadeias 
produtivas do cacau e do 
chocolate, da silvicultura* e da 
economia criativa; de práticas 
transformadoras na educação; 
do fortalecimento da cidadania 
e do empreendedorismo; e do 
planejamento territorial.

Cadeia do cacau e do chocolate

A cadeia do cacau e do chocolate 
representa uma vocação histórica 
do sul da Bahia e é foco da atuação 
do Arapyaú desde a sua fundação. 
A produção dá sinais de iniciar um 
novo ciclo de prosperidade e possui 
um grande potencial para estimular 
o manejo sustentável de outras 
cadeias de ativos da Mata Atlântica 
a ela associadas, beneficiando tanto 
agricultores familiares quanto pequenos 
e médios produtores. O novo ciclo 
também traz consigo oportunidades 
de inovação na forma de construir 
conhecimento sobre o tema e 
estabelecer diferenciais competitivos.

Em 2015, o Arapyaú apoiou a 
estruturação da Associação Cacau 
Sul Bahia, que já conta com mais de 
2,3 mil associados e tem entre seus 
objetivos a consolidação da Indicação 
Geográfica (IG) de Procedência do 
Cacau do Sul da Bahia – cujo processo 
tramita no INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual) e deve 
ser aprovado até o fim de 2017. Com 
isso, 83 municípios estarão aptos a 
utilizar o selo que atesta a qualidade 
e a procedência do cacau, o que deve 
permitir que as amêndoas da região 
reconquistem o status de cacau 
superior. A partir da consolidação da 
IG, a matéria-prima passa a ter mais 
valor, desencadeando a abertura de 
novos mercados, além de estimular 
o cooperativismo, colocar o sul da 
Bahia como uma referência mundial 
na qualidade do cacau e do chocolate 
e contribuir para o resgate da 
autoestima dos produtores.

O QuE vEm pOR AÍ

No final de 2015, aperfeiçoamos a abordagem do 
trabalho no sul da Bahia com base em uma nova 
visão da atuação na região, que inclui um Plano de 
Desenvolvimento Regional. A proposta é focar três 
temas estratégicos: cadeia do cacau e do chocolate, 
cadeia da silvicultura no território regional e 
desenvolvimento local, que deverá dialogar com 
a construção de um Plano de Desenvolvimento 
Regional (PDR) para os 26 municípios que  
integram o sul da Bahia.
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Os projetos que envolvem 
as cadeias produtivas (cacau 
e chocolate, silvicultura 
e economia criativa/
turismo) e a Tabôa – 
Fortalecimento Comunitário, 
agência de fomento ao 
empreendedorismo, contam 
com o apoio do Probio II 
(Projeto Nacional de Ações 
Integradas Público-Privadas 
para Biodiversidade), por meio 
do Funbio (Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade). 
O Probio II estimula a 
incorporação de princípios e 
práticas de conservação e uso 
sustentável da biodiversidade 
aos negócios, atuando em seis 
territórios brasileiros, sendo o 
sul da Bahia um deles.

Parceria com  
Probio II/Funbio



 Foto >  
salvador ribeiro, 

fundador do 
Movimento 

Mecenas da vida, 
cujo trabalho 

está voltado para 
a capacitação 

dos agricultores 
tradicionais.
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A Associação Cacau Sul Bahia será 
parceira do Centro de Inovação 
e Integração do Cacau (CIIC). 
Idealizado em 2015, o centro 
compreenderá um laboratório 
e uma plataforma virtual para 
pesquisa e divulgação do 
conhecimento sobre o cacau e o 
chocolate de qualidade, trabalhando 
em rede com os institutos de 
pesquisa e universidades da 
região. O laboratório, que deve 
ser implantado em 2016, será o 
responsável pelos testes físico- 
-químicos e genéticos da amêndoa 
do cacau para certificação.

O CIIC é a primeira iniciativa do 
Parque Tecnológico da UFSB 
(Universidade Federal do Sul da 
Bahia), que tem como missão ser 
um espaço de cooperação entre 
universidades e demais instituições 
de ciência e tecnologia, empresas, 

agências de fomento e governos para a 
promoção do empreendedorismo e da 
inovação tecnológica na região.

São fundadores da Associação do 
Parque Tecnológico: Cepedi (Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
em Informática e Eletrônica de Ilhéus) 
e Sinec (Sindicato da Indústria de 
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos, 
Computadores, Informática e Similares 
de Ilhéus e Itabuna), além do Arapyaú.

E são membros do conselho do Parque 
Tecnológico: UESC (Universidade Estadual 
de Santa Cruz), UFSB, Governo do Estado 
(Secretaria de Ciência e Tecnologia), 
Ceplac (Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira), Abaf (Associação 
Baiana de Empresas de Base Florestal), 
Amurc (Associação dos Municípios do 
Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano), IFBA 
(Instituto Federal da Bahia) e IF Baiano 
(Instituto Federal Baiano).



< Foto  
produtos expostos 
na estação 
orgânica de 
itacaré, primeiro 
espaço para 
comercialização 
de produtos 
da rede de 
Agroecologia 
povos da Mata 
Atlântica.

A criação da rede conta 
com diversos parceiros, 
entre eles Probio II/Funbio, 
Sebrae, Instituto Cabruca e 
Movimento Mecenas da Vida.
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Certificação orgânica 
participativa

Primeira entidade do sul da Bahia 
que irá certificar cacau e outros 
produtos orgânicos, a Rede de 
Agroecologia Povos da Mata 
Atlântica foi criada em 2015 
com diversos parceiros, entre 
eles Probio II/Funbio, Sebrae, 
Instituto Cabruca e Movimento 
Mecenas da Vida. A iniciativa, 
que já conta com o envolvimento 
de 260 famílias, tem o objetivo 
de conferir a certificação 
orgânica aos produtores de 
forma participativa (selo Brasil 
Orgânico). O trabalho é feito com 
grupos, o que garante o controle 
da produção de orgânicos, sem o 
envolvimento de uma auditoria. 
Essa modalidade de certificação 
deverá integrar várias entidades 
de agricultores, quilombolas, 
indígenas e pequenos e médios 

produtores, facilitando o acesso à 
certificação orgânica. 

Em 2015, foram inaugurados 
os primeiros espaços de 
comercialização coletiva da Rede 
de Agroecologia Povos da Mata 
Atlântica, as Estações Orgânicas 
de Itacaré e de Algodões, esta 
última na Península de Maraú. Em 
2016, será inaugurada a terceira 
estação, em Serra Grande.
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Foto >  
viveiro de mudas 

do instituto 
Floresta viva, 
que em 2015 

mapeou quase 
mil espécies da 
Mata Atlântica.
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Cadeia da silvicultura

O estímulo do Arapyaú à 
cadeia produtiva da silvicultura 
se desdobrou em diversas 
iniciativas em 2015. Uma 
delas foi a reforma do viveiro 
de árvores nativas da Mata 
Atlântica do Instituto Floresta 
Viva, em Serra Grande, a fim de 
ampliar a produção para 200 
mil mudas/ano e contribuir para 
a consolidação de um polo de 
silvicultura com plantas nativas 
na região. O Floresta Viva 
também mapeou e catalogou 
quase mil espécies arbóreas da 
Mata Atlântica, para construir 
um banco de sementes. Ambas 
as iniciativas contam com o 
apoio do Probio II/Funbio.

Também merecem destaque 
as atividades da Escola da 
Floresta (www.florestaviva.
org.br/index.php/41-escola-
da-floresta/59-escola-da-
floresta-2), lançada pelo 
Instituto Floresta Viva em 2013 
e que visa valorizar e qualificar, 
por exemplo, o conhecimento 
tradicional dos chamados 
“mateiros”, aperfeiçoando 
o saber prático transmitido 
de geração para geração e 
aplicando os conceitos da 
silvicultura. Mais de 90 pessoas 
foram capacitadas nos cursos 
de formação de mateiros, guias 
de ecoturismo e líderes rurais. 
A escola também estimulou 
a formação de profissionais 
do campo e acadêmicos 
especializados em restauração  
e conservação da Mata 
Atlântica. A iniciativa conta 
com o apoio da universidade 
americana de Yale, do Probio II/
Funbio e do Arapyaú. 

O QuE vEm pOR AÍ 

O Arapyaú participou, no primeiro 
semestre de 2016, de uma série de 
três workshops sobre restauração 
florestal, realizados no Pará, na 
Bahia e em São Paulo. Organizados 
por WRI (World Resources Institute), 
CIFF (Children’s Investment Fund 
Foundation) e IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) e 
com apoio do Instituto Arapyaú, os 
workshops integram a implantação 
do projeto Verena (Valorização 
Econômica do Reflorestamento 
com Espécies Naturais), que 
pretende estudar em profundidade 
alguns modelos para entender os 
desafios e oportunidades para 
viabilizar economicamente o 
reflorestamento com espécies 
nativas e, com isso, poder atrair 
recursos privados e públicos para 
contribuir para a meta brasileira de 
restaurar e reflorestar 12 milhões 
de hectares de floresta (metas 
brasileiras no Acordo de Paris).

Mais de 90 pessoas 
foram capacitadas 
nos cursos de 
formação de 
mateiros, guias de 
ecoturismo e líderes 
rurais da Escola da 
Floresta. Também 
foram formados 
profissionais do 
campo e acadêmicos 
especializados 
em restauração 
e conservação da 
Mata Atlântica.

http://www.florestaviva.org.br/index.php/41-escola-da-floresta/59-escola-da-floresta-2
http://www.florestaviva.org.br/index.php/41-escola-da-floresta/59-escola-da-floresta-2
http://www.florestaviva.org.br/index.php/41-escola-da-floresta/59-escola-da-floresta-2
http://www.florestaviva.org.br/index.php/41-escola-da-floresta/59-escola-da-floresta-2
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A Tabôa em números (2015)
Beneficiados 304

Assessorias realizadas (associações e empreendimentos) 220

Cursos realizados 45

Horas de curso 266

Empresas formalizadas 14

Créditos aprovados 13

Valor concedido de crédito R$ 109.900,00

Projetos recebidos 67

Projetos aprovados 20

Fonte: tabôa – Fortalecimento comunitário.

sonhos individuais e coletivos, 
bem como a valorização do ser 
humano. A associação nasceu a 
partir de um cuidadoso trabalho 
de preparação, com a participação 
dos maiores especialistas em 
fundações comunitárias no país. 

Com o objetivo de fortalecer 
setores da economia 
considerados estratégicos para 
o desenvolvimento sustentável da 
região, a Tabôa oferece microcrédito 
para negócios novos e existentes, 
orientados à sustentabilidade, em 
condições diferenciadas das demais 
linhas de empréstimo existentes, 
com maior prazo (até 36 meses) 
e menor taxa de juros (1% ao 
mês). Os créditos destinam-se 
a micros e pequenos negócios 
ligados a turismo, economia 
criativa, cacau e chocolate, 
economia da floresta e outros 
orientados à sustentabilidade. Há 
também cursos e assessorias para 
empreendedores e associações, e 
doação para projetos sociais locais. 
Por meio da sua atuação, a Tabôa – 
Fortalecimento Comunitário apoia 
iniciativas de base comunitária e 
empreendimentos socioeconômicos, 
valorizando a cultura local e a 
diversidade e contribuindo para 
a geração de prosperidade e 
qualidade de vida. 

A associação é cofinanciada por 
Arapyaú e Probio II/Funbio.

Economia criativa

Com o objetivo de estimular 
a economia criativa no sul da 
Bahia, o Arapyaú elaborou 
e conduziu, com o Sebrae, o 
Projeto de Economia Criativa, 
que envolveu o mapeamento 
de oportunidades e a oferta de 
capacitações para pequenos 
empreendedores de segmentos 
como turismo rural, produção de 
chocolate, ecoturismo, artesanato 
e movelaria. As iniciativas foram 
realizadas em Ilhéus, Itabuna, 
Uruçuca e Itacaré.

Com foco no fomento às 
práticas de responsabilidade 
socioambiental na atividade 
turística da Costa do Cacau, o 
Arapyaú apoiou o Programa 
Turismo CO2 Legal. Criado e 
desenvolvido pelo Movimento 
Mecenas da Vida, o Turismo CO2 
Legal promove a conservação 
ambiental, a inclusão 
socioeconômica dos agricultores 
tradicionais na cadeia produtiva 
do turismo e a valorização do 
destino turístico. O programa 
ganhou um novo site e um 
aplicativo, o Turismo CO2 Legal, 
por meio do qual é possível 
calcular as emissões de gases de 
efeito estufa de viagens aéreas 
e compensá-las com ações em 
prol do clima, da conservação 
das florestas e do combate  
à pobreza no meio rural  
(www.mecenasdavida.org.br).  
O programa é cofinanciado  
por Probio II/Funbio e  
Instituto Arapyaú.

Tabôa – Fortalecimento 
Comunitário 

Lançada em abril de 2015, a  
Tabôa – Fortalecimento 
Comunitário  surgiu para 
fomentar o desenvolvimento 
territorial da região sul da Bahia, 
fortalecendo comunidades e 
possibilitando a realização de 
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< Foto  
toinha do Acarajé 
em sua barraca, 
no centro da vila 
de serra Grande. 
ela é uma das 
empreendedoras 
beneficiadas pela 
tabôa em 2015.

O QuE vEm pOR AÍ 

Em maio de 2016, a Tabôa completou 1 ano. Para comemorar, realizou 
rodas de conversa em diferentes bairros da Vila de Serra Grande e abriu 
a 2.a Chamada de Projetos Comunitários, processo que visa apoiar 
ações, com investimentos não reembolsáveis, para fomentar iniciativas 
comunitárias, incluindo o olhar da comunidade sobre as decisões de 
alocação dos recursos, por meio do Comitê Comunitário Temático.

Entre as estratégias desenhadas para 2016 estão o fortalecimento 
de associações e lideranças, para que sejam protagonistas do 
desenvolvimento local, e o estímulo à consolidação das vocações 
econômicas de Serra Grande e entorno, comprometidas com um 
modelo de desenvolvimento que respeite o ambiente local. A Tabôa 
pretende ainda lançar um programa para apoiar ações de associações 
que tragam benefícios públicos e promovam diálogos e vivências sobre 
temas de interesse comunitário. 

Aprimorar a atuação da Tabôa, com avaliações e revisões das 
metodologias e dos processos, e buscar expandir seu alcance, 
oferecendo conhecimento e recursos financeiros a pessoas, negócios e 
organizações, também fazem parte do trabalho a ser desenvolvido ao 
longo de 2016.
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Educação

O investimento na educação 
é uma frente importante do 
trabalho do Arapyaú no sul 
da Bahia. As iniciativas são 
organizadas por temas – educação 
formal, educação informal e 
educação profissionalizante – e 
visam preparar crianças e jovens 
para que possam atuar como 
agentes de construção de um 
futuro melhor para a região.

Educação formal 

RAE Polo Sul Bahia: a RAE (Rede 
de Apoio à Educação) no sul da 
Bahia é resultado de uma parceria 
entre Instituto Natura, Instituto 
Arapyaú, UESC (Universidade 
Estadual de Santa Cruz), Amurc 
(Associação dos Municípios do 
Sul, Extremo Sul e Sudoeste da 
Bahia) e prefeituras municipais. 
Iniciativa do Instituto Natura, o 
trabalho da RAE Polo Sul Bahia 
integra municípios e profissionais 
da educação por meio de 
ações colaborativas visando 
disseminar, incentivar e instalar 
o desenvolvimento e a adoção de 
melhores práticas de gestão nos 
sistemas públicos de educação. Ao 
longo de 2015, o trabalho da RAE 
Polo Sul Bahia abrangeu os 36 
municípios desse território, com 
100% de elaboração dos Planos 
Municipais de Educação. 

ESCAS/IPÊ: a ESCAS – Escola 
Superior de Conservação 
Ambiental e Sustentabilidade – 
foi criada pelo IPÊ (Instituto 
de Pesquisas Ecológicas), em 
2006, com o objetivo de formar 
profissionais comprometidos 
com a sustentabilidade. A 
primeira turma do curso de 
Mestrado Profissional em 
Conservação da Biodiversidade 
e Desenvolvimento Sustentável 
formou-se em 2008. Em 2015, 
a quinta turma começou o 
mestrado. O curso é oferecido em 
Nazaré Paulista, no interior de São 
Paulo, e em Uruçuca, na Bahia.

O mestrado profissional conta com 
a parceria de Instituto Arapyaú, 
Fibria, U.S. Fish and Wildlife Service 
e WWF/EFN Program. 

Escolas da Rede Pública de 
Serra Grande: desde 2012, 
o Arapyaú atua com outros 

O QuE vEm pOR AÍ

Em 2016, a RAE atuará com foco na gestão 
pública. Para isso, desenvolverá com os gestores 
um Memorial de Gestão para as Secretarias 
Municipais de Educação dos 36 municípios 
associados à Amurc. O objetivo do memorial é 
garantir a continuidade das iniciativas bem- 
-sucedidas das secretarias de Educação após as 
eleições municipais de 2016.
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parceiros nas discussões e 
mobilização da comunidade de 
Serra Grande para o projeto 
de uma nova escola, com 
infraestrutura adequada ao 
número crescente de estudantes 
e melhores condições de trabalho 
aos professores. O projeto do 
campus integrado prevê creche, 
educação infantil, ensino 
fundamental I e II, ensino médio 
e ensino profissionalizante.

Em novembro de 2015, 
estudantes, professores, 
moradores e lideranças locais 
participaram de um encontro  
que buscou resgatar o sonho  
que deu origem à iniciativa.  
O encontro envolveu o diálogo 
com moradores e famílias, um 
relato dos avanços da iniciativa 
e a apresentação de um 
documentário com depoimentos 
de pessoas que participaram  
da concepção do projeto. 

Para dar continuidade ao debate, 
em 2016 será formado um grupo 
cuidador da educação em Serra 
Grande, que promoverá diálogos 
sobre educação com professores, 
famílias, moradores e estudantes.

Educação informal  
em Serra Grande

Casa Verde: reaberta para 
a comunidade no segundo 
semestre de 2014, a Casa Verde 
(www.facebook.com/Casa-
Verde-1516939655243290) 
se consolidou em 2015 como 
um espaço recreativo e de 
aprendizagem no contraturno  
das escolas. As oficinas pedagógicas 
– de leitura, jogos educativos e 
culinária, entre outros temas – são 
organizadas por profissionais e 
grupos da vila e atendem uma 
média de 25 crianças por turno, 
moradoras do Bairro Novo, na 
periferia da Vila de Serra Grande.

< Fotos  
na casa verde, 
crianças de escolas 
de serra Grande 
têm atividades  
no contraturno 
escolar.
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Escola da Madeira: a 
escola prepara jovens de 
13 a 17 anos para o ofício 
da marcenaria. Em 2015, a 
escola formou dez aprendizes. 
Destes, seis, que são maiores 
de 18 anos, estão trabalhando 
em carpintarias de Serra 
Grande. Outros quatro viraram 
monitores da segunda turma, 
formada na metade de 2015 e 
que conta com duas meninas.

Oficina da Gastronomia: 
criada em 2014, a escola 
formou nove mulheres em 
sua primeira turma e tem 15 
participantes na segunda. Em 
2015, a escola, que não tinha 
um espaço próprio, passou 
a contar com um ambiente 
adequado para as atividades. 
A escola forma mão de obra 
para a alta temporada de 
turismo, que ocorre nos meses 
de julho e janeiro na região 
sul da Bahia.

Circo-Escola: o projeto 
Circo-Escola para Todos! 
visa criar oportunidades para 
potencializar as capacidades 
de crianças, adolescentes 
e adultos por meio de 
ações socioeducativas e 
culturais, a fim de favorecer 
o autodesenvolvimento e o 
acesso à arte, principalmente 
música, teatro e circo.

Educação profissionalizante

As iniciativas de 
aperfeiçoamento técnico 
desenvolvidas no sul da Bahia 
estão ligadas às cadeias 
produtivas do cacau e do 
chocolate e da silvicultura. No 
Campus Uruçuca do Instituto 
Federal Baiano são oferecidos 
cursos de Guia Turístico, 
Informática e Agropecuária, 
entre outros. 

O QuE vEm pOR AÍ

Com o objetivo de desenvolver uma educação 
integrada à realidade do campo e assegurar a 
qualidade da formação longe dos centros urbanos, 
o Arapyaú e escolas da região começaram a discutir 
uma nova proposta pedagógica, a ser implantada em 
caráter piloto.

Fotos >  
Jovens 

aprendem 
marcenaria 

na escola da 
Madeira.



< Foto 
Alunos da 
oficina da 
Gastronomia 
durante aula 
no novo espaço 
da escola. 
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Fotos >
em serra Grande, 
no município de 

uruçuca, o Arapyaú 
apoia a prefeitura 

na elaboração 
de um projeto 

urbanístico para 
um novo bairro. 
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Habitação

Comprometido com o 
ordenamento territorial de 
Serra Grande – um dos temas 
apontados como prioridade pela 
comunidade no diagnóstico 
participativo de 2008 –, o Arapyaú 
apoia a Prefeitura de Uruçuca e 
o Ministério Público estadual na 
solução da ocupação irregular 
da área destinada à implantação 
do loteamento Praias de Serra 
Grande, um projeto da década 
de 1970 que foi abandonado 
após a falência da incorporadora 
responsável. É quase 1 milhão de 
metros quadrados de área, e a 
ocupação é objeto de uma ação 
civil pública. A situação atual põe 
em risco os recursos naturais 

do município e o bem-estar das 
famílias ali instaladas.

O trabalho do Arapyaú para 
mudar esse cenário começou 
em 2015, com a busca de 
especialistas para a definição 
de soluções e a articulação 
com outras instituições 
para sua implementação. A 
Renascer, empresa especializada 
em negociação social para 
fins de reordenamento e 
reassentamento, a Arq.Futuro, 
especializada em planejamento 
urbano, e o Arapyaú firmaram 
um termo de cooperação técnica 
com a Prefeitura de Uruçuca 
para desenvolver a urbanização 
do local, de forma participativa 
e planejada. Já foram realizados 
o levantamento topográfico 
e cadastral das posses e 
benfeitorias e a pesquisa 
socioeconômica das famílias que 
ocupam a área. Esses estudos 
irão subsidiar a prefeitura para 
a elaboração do projeto do novo 
bairro, incluindo a concepção de 
áreas de preservação ambiental, 
parque linear, sistema viário, 
hospital, creche e escola. 

O QuE vEm pOR AÍ

Ao longo de 2016, o projeto urbanístico será 
construído com a comunidade, com a realização  
de diversas oficinas. 



m 2015, investimos na construção 
de uma aliança entre organizações 
que compartilham a mesma 
causa: cidades mais justas, 
solidárias e sustentáveis. Com o 
objetivo de apoiar essa aliança, 
foi realizado um estudo de 
caracterização das organizações 
que a compõem, mostrando como 
elas trabalham. A partir desse 
estudo, foram identificados os 
pontos de convergência e as áreas 
de atuação de cada uma delas. 
Também foi feito um levantamento 
das informações dos municípios 
nos quais cada organização 
atua – número de habitantes, 
desempenho em educação e renda 
etc. –, que mostrou que a atuação 
de várias instituições num mesmo 
território tem o poder de alavancar 
o desenvolvimento local.

A aliança envolve, além do 
Arapyaú, parceiros como Rede 
Cidades Sustentáveis, Casa 
Fluminense, Nossas Cidades, 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, Arq.Futuro, iCS (Instituto 
Clima e Sociedade), WRI (World 
Resources Institute), RAPS 
(Rede de Ação Política pela 
Sustentabilidade), Comunitas, 
Fundação Brava e Avina. 

Um dos focos dessas organizações 
é influenciar as eleições municipais 
de 2016, para garantir o 
comprometimento dos candidatos 
a prefeito com o desenvolvimento 
sustentável e estimular o 
engajamento da sociedade civil na 
gestão municipal.

Visão de futuro

O programa Cidades e Territórios 
começou a articular, junto com 
diversos parceiros, sua atuação 
em alguns municípios brasileiros, 
envolvendo a sociedade na 
construção de uma agenda com 
visão de longo prazo para o 
desenvolvimento e o aprimoramento 
democrático. A primeira inciativa 
ocorreu em Sobral (CE), onde 
o projeto Sobral de Futuro foi 
oficialmente lançado, no começo 
de 2016. O Instituto Arapyaú e 
o Instituto Votorantim são os 
fomentadores do projeto, que conta 
com o apoio das universidades locais 
e da Prefeitura de Sobral.

Cidades  
e Territórios
o programa cidades e territórios visa promover 
cidades mais sustentáveis

E
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O QuE vEm pOR AÍ

Além de Sobral, Curitiba (PR) lançou seu projeto de visão de futuro, no 
primeiro semestre de 2016, em parceria com Comunitas e Instituto Arapyaú, 
além de organizações locais, como a FIEP (Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná) e a prefeitura. Em Três Lagoas (MS), a construção de 
uma visão de futuro está sendo desenhada, com Instituto Votorantim, BID 
e Arapyaú. Outro local em que estamos atuando é a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, onde apoiamos a Casa Fluminense, organização que 
trabalha com a mobilização da população na construção de propostas para 
o plano de futuro da metrópole. O trabalho na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro é coordenado pelo Governo do Estado. 

Ao longo desse trabalho de construção de uma visão de futuro para 
cidades, está sendo feita a sistematização desses processos, que será 
pública e poderá ser utilizada em qualquer cidade que tenha a intenção de 
construir, de forma participativa, uma agenda para o desenvolvimento local. 
A ambição é que a iniciativa se torne uma referência nacional no âmbito 
do movimento de cidades sustentáveis.
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Rede Nossa São Paulo

O Arapyaú apoia a RNSP (Rede 
Nossa São Paulo) desde a sua 
criação, em 2007. A rede reúne 
mais de 700 organizações da 
sociedade civil e estimula a 
participação da sociedade na 
gestão pública, por meio da 
construção de uma agenda e de 
metas para monitorar e aumentar 
a qualidade de vida na cidade.

Em 2015, um dos destaques da 
atuação da RNSP foi a criação 
do sistema De Olho nas Metas, 
que visa ajudar conselheiros 
participativos, cidadãos e 
organizações da sociedade civil 
a monitorar o cumprimento do 
Programa de Metas da Prefeitura. 
A iniciativa teve parceria da Eokoe 
e do Centro de Mídias Cívicas do 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), e apoio da Fundação 
Avina. A RNSP também atualizou 
o Mapa da Desigualdade de São 
Paulo, com indicadores técnicos, 
e realizou a sétima edição da 
pesquisa Irbem, (Indicadores 
de Referência de Bem-Estar no 
Município) que mede a percepção 
da população sobre temas ligados à 
qualidade de vida.

Também avançou o programa 
Cidades Sustentáveis, que cria 
Observatórios de Indicadores 
para que a sociedade civil possa 
acompanhar os avanços das 
prefeituras em uma série de metas 
de desenvolvimento. Atualmente, 
o programa Cidades Sustentáveis 
cobre 283 cidades e conta com 
102 prefeituras. Em abril de 
2015, o programa foi responsável 
pela realização da I Conferência 
Internacional Cidades Sustentáveis, 
em Brasília. O evento ocorreu 
no âmbito do III Encontro dos 
Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável, organizado pela 
Frente Nacional dos Prefeitos. 
No final da conferência, foi 
lançada a segunda edição do 

Prêmio Cidades Sustentáveis, que 
reconhece políticas públicas bem-
sucedidas, cujos resultados possam 
ser mensuráveis.

A RNSP integra a Rede Social 
Brasileira por Cidades Justas, 
Democráticas e Sustentáveis, 
que busca comprometer a 
sociedade e os governos com 
o comportamento ético e o 
desenvolvimento sustentável. 

Casa Fluminense

O Arapyaú apoia o trabalho 
da Casa Fluminense, voltado 
à proposição de políticas para 
promoção da igualdade, da 
democracia e do desenvolvimento 
no Rio de Janeiro. 

Estes são alguns dos projetos 
desenvolvidos em 2015: 

Agenda Rio: o documento foi 
construído de forma participativa 
em encontros realizados ao 
longo de 2013 e 2014. Em 2015, 
a agenda foi entregue para os 
representantes dos governos 
municipais e estadual.

Fórum Rio: série de eventos que 
reúnem associados e parceiros da 
Casa para discutir as propostas 
da Agenda Rio. Cada um dos três 
fóruns realizados em 2015 ocorreu 
em um lugar diferente, aumentando 
a capilaridade do debate.

Mapa da Desigualdade: criado 
a partir de dados oficiais sobre a 
realidade da Região Metropolitana 
do Rio, o mapa sistematiza 21 
indicadores-chave sobre qualidade 
de vida, mobilidade, mercado 
de trabalho, pobreza e renda, 
educação, segurança pública 
e cidadã, saúde e saneamento. 
A partir das informações sobre 
desequilíbrios entre as diversas 
regiões, a iniciativa visa orientar 
a criação de uma metrópole mais 
justa, democrática e sustentável.

Instituto Arapyaú
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< Foto
Maria do socorro 
Mendonça, 
fundadora e 
diretora do 
instituto  
nossa ilhéus.

*os Fellows são 
empreendedores 
sociais 
reconhecidos 
pela Ashoka por 
terem soluções 
inovadoras para 
os principais 
problemas sociais 
que enfrentamos. 
no mundo, são 
aproximadamente 
3 mil  
empreendedores 
sociais Ashoka,  
370 deles no 
Brasil.

Nossa Ilhéus
Desde 2012, o Instituto Nossa 
Ilhéus, inspirado na Rede 
Nossa São Paulo, monitora o 
trabalho dos vereadores da 
cidade baiana, por meio do De 
Olho na Câmara, que transmite 
as atividades legislativas pela 
internet. Em 2015, 100% das 
sessões da Câmara de Vereadores 
de Ilhéus foram transmitidas, com 
audiência total de 6.300 pessoas.

Para engajar a comunidade, o 
instituto promove oficinas e um 
programa de rádio para discutir 
cidadania. Foram produzidos 
39 programas de rádio, com 45 
convidados. Em parceria com 
o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), o INI realizou 
sete oficinas sobre cidadania, 
mobilizando quase 250 jovens, 
além de participar da construção 
de políticas públicas locais.

Em outubro de 2015, a 
diretora do Nossa Ilhéus, 
Maria do Socorro Mendonça, 
foi selecionada como 
Fellow da Ashoka.*
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Nossa Uruçuca

Em 2014, a partir dos aprendizados 
do vizinho Nossa Ilhéus, foi criado 
o Instituto Nossa Uruçuca, também 
com o propósito de promover a 
cidadania, a participação social e a 
consciência política no município, 
que tem pouco mais de 20 mil 
habitantes e está ao norte de 
Ilhéus e ao sul de Itacaré.

Entre as iniciativas realizadas 
em 2015, destacam-se as rodas 
comunitárias, para promover 
o diálogo sobre temas de 
interesse da comunidade, o 
mapeamento de lideranças 
políticas e comunitárias, 
o acompanhamento das 
audiências públicas e o 

monitoramento da Câmara de 
Vereadores. Também foi criado 
um programa de rádio quinzenal 
– E aí, Uruçuca –, para abordar 
assuntos ligados à cidadania.

Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública

Visando apoiar os municípios 
no desenho dos seus planos 
municipais de segurança pública, 
o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública realizou, a pedido do 
Arapyaú, o estudo Construção 
de uma Nova Narrativa 
Democrática para a Segurança 
Pública. A publicação, que foi 
lançada em junho de 2016, 
aborda a questão da segurança 
no âmbito das cidades.  

Foto >  
Bárbara silva 
de souza, do 

instituto nossa 
uruçuca, que 
trabalha para 

a promoção da 
cidadania.
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Clima 
o programa articulou diversas iniciativas  
relevantes voltadas ao desenvolvimento de uma 
economia de baixo carbono

o longo de 2015, o mundo todo 
esteve voltado para a COP-21, a 
conferência sobre clima da ONU 
que aconteceu em dezembro, 
na França. O encontro terminou 
com a celebração do Acordo de 
Paris, documento ratificado por 
195 países e que determina que 
todos eles deverão combater as 
mudanças climáticas – e manter o 
aquecimento global abaixo de 1,5 °C. 

Em 2015, quatro iniciativas 
marcaram a atuação do programa 
Clima, por meio do qual o Arapyaú 
busca engajar os diversos setores 
da sociedade para propor ações e 
influenciar políticas públicas que 
levem a uma economia de baixo 
carbono. São elas: a criação do 
iCS (Instituto Clima e Sociedade), 
o lançamento da Coalizão Brasil 
Clima, Florestas e Agricultura, 
a criação do Instituto Escolhas 
e a realização de um estudo 
sobre como abordar as mudanças 
climáticas na comunicação, que 
resultou na publicação de um 
manual, Vamos Falar sobre Clima.

iCS (Instituto  
Clima e Sociedade)

O iCS foi lançado em 2015 com a 
missão de tornar-se reconhecido 
como um centro de excelência da 

filantropia no Brasil voltado às 
mudanças climáticas. Suas áreas 
de atuação são: 

> Fomento de organizações 
e projetos da sociedade 
civil, academia e governos 
(Grant Making)

> Mobilização de recursos 
filantrópicos e outros, de atores 
nacionais e internacionais 
(Mobilizing Resources)

> Conexão entre atores e 
catalisação de ações (Convening)

O instituto, que busca promover 
prosperidade e economia de 
baixo carbono no Brasil, faz parte 
de uma rede de refinanciadores 
filantrópicos que catalisam 
políticas climáticas globais, 
nacional e regionalmente, para 
reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa. A rede inclui 
ClimateWorks Foundation, 
Energy Foundation, China Energy 
Foundation, European Climate 
Foundation, Latin America 
Regional Climate Initiative – 
Mexico e Shakti Sustainable Energy 
Foundation – India.

O Arapyaú é coinvestidor de todo 
o portfólio do iCS.

Coalizão Brasil Clima, 
Florestas e Agricultura

A Coalizão Brasil Clima, Florestas 
e Agricultura foi criada no final 
de 2014 e lançada publicamente 
em junho do ano seguinte. 
Reúne associações empresariais, 
empresas, organizações da 

A

A Coalizão Brasil Clima, Florestas  e 
Agricultura foi lançada em junho e reúne 
138 signatários (coalizaobr.com.br/index.
php/participantes).
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Em 2016, a Coalizão, por meio dos seus sete grupos de trabalho, irá 
atuar com o objetivo de transformar a economia de baixo carbono 
em realidade – buscando a mitigação e a adaptação aos crescentes 
desafios do clima (leia mais nas páginas 40 e 41).

sociedade e indivíduos interessados 
em contribuir para uma agenda 
progressista para proteção, 
conservação e uso das florestas, 
agricultura sustentável e adaptação 
às mudanças climáticas, no Brasil e 
no mundo. Desde a sua criação, a 
Coalizão já conta com mais de 130 
signatários, um grupo orientador, 
formado por 23 pessoas, e sete 
grupos de trabalho (veja quadro 
nas páginas 40 e 41). E tornou-se 
uma referência no país em temas 
relacionados ao uso da terra e à 
economia de baixo carbono.

O trabalho do grupo em 2015 esteve 
concentrado em influenciar as 
contribuições brasileiras (INDC* – em 
inglês) para as negociações durante  
a Conferência do Clima em Paris  
(COP-21). Em junho de 2015, cerca de 
300 pessoas, entre elas presidentes 
de diversas empresas, participaram 
da elaboração de um documento 
com 17 propostas para ser levado 
à COP-21. O encontro em Paris 
culminou em um acordo histórico: 
as 195 nações participantes se 
comprometeram a limitar o aumento 
da temperatura global a 1,5º C.

Além das propostas para a COP-
-21, a Coalização desenvolveu 
um estudo de impactos 
macroeconômicos e sociais 
relativos à restauração e ao 
manejo florestal, agregando 
informação e contribuindo 
significativamente para a posição 
de protagonismo do Brasil durante 
as negociações do clima.

Em 2015, a Coalizão foi 
patrocinada por Associação IEP, 
CIFF (Children’s Investment Fund 
Foundation), We Mean Business 
e Arapyaú, que também aporta 
apoio estratégico e técnico. E 
recebeu apoio das seguintes 
empresas: Amata, Brookfiled, 
Cargill, Cenibra, Copersucar, 
Duratex, Eucatex, Fibria, Gerdau, 
Ibá, Klabin, Melhoramentos 
CMPC, Westrock e Veracel. 

 Foto >  
A conferência do 

clima, cop-21, 
realizada em 
dezembro de 

2015, terminou 
com a celebração 

do histórico 
Acordo de paris. 

*inDc – 
contribuições 

nacionalmente 
determinadas, 

ou seja, as 
contribuições 

brasileiras 
apresentadas na 
conferência do 

clima em paris, em 
dezembro de 2015. 
Após a ratificação 

do tratado, 
as iniciativas 

passaram a ser 
chamadas de nDc.
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Comunicação e clima

Ao aprofundar sua atuação em 
mudanças climáticas, o Arapyaú 
identificou uma enorme distância 
entre a evolução científica do 
tema e sua compreensão pela 
sociedade. Para preencher 
essa lacuna, encomendou uma 
pesquisa sobre como comunicar 
o assunto de forma eficaz para 
os brasileiros. O estudo sobre 
comunicação e clima, realizado 
pelo Instituto Frameworks, ouviu 
os maiores especialistas brasileiros 
em clima e uma amostra 
qualitativa da população. A 
pesquisa identificou aproximações 
e distâncias entre o discurso dos 
especialistas e o entendimento das 
pessoas e apontou as influências 
de diferentes modelos culturais 

O manual Como Falar sobre Clima serviu 
de base para os treinamentos que o 
Observatório do Clima realizou para 
jornalistas na COP-21.

que podem potencializar – ou 
comprometer – a comunicação 
sobre clima no Brasil.

Lançado em setembro de 
2015, o estudo vem sendo 
amplamente compartilhado e 
utilizado por profissionais da 
mídia – em veículos como Época, 
Estadão e InfoAmazônia – e por 
organizações que trabalham com 
clima – Observatório do Clima, 
Greenpeace, Coalizão Brasil 
Clima, Florestas e Agricultura,  
The Tree e outros. 

Os destaques da pesquisa estão 
no manual Como Falar sobre 
Clima e no hotsite (arapyau.org.br/
comofalarsobreclima) publicado 
no Observatório do Clima, parceiro 
do Arapyaú no projeto.

< Foto  
evento de 
lançamento do 
estudo feito 
pelo Frameworks 
sobre 
comunicação  
e clima.
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Agricultura de Baixo Carbono  
  Atua para que se adotem 
práticas de baixa emissão de 
carbono na agricultura em 
larga escala. 

  Em 2016, irá fomentar a 
disseminação de programas de 
alta rentabilidade agropecuária 
e de baixa emissão de carbono 
em escala no Brasil.

Bioenergia 
  Atua pelo estabelecimento 
de um padrão global para 
biocombustíveis, além 
de uma política nacional 
para sua valorização e da 
bioeletricidade. 

  Em 2016, divulgará um plano 
de política pública para 
alcançar os compromissos 
para as mudanças climáticas 
assumidos pelo Brasil no 
que tange à bioenergia; 
definirá plano de ação para 
cooperação internacional 
em bioenergia, em parceria 
com o GT de Cooperação 
Internacional; e irá elaborar 
estratégia para abordagem 
de padrão global de uso de 
biocombustível.

Código Florestal 
  Discute e elabora estratégias 
para a efetiva implementação 
do Código Florestal, 
influenciando os Programas 
de Regularização Ambiental 
(PRA), a transparência dos 
dados do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e a promoção dos 
mecanismos de remuneração 
por serviços ambientais. 

  Em 2016, irá contribuir para 
a completa implementação 
do Código Florestal Brasileiro, 
articulando esforços dos 
diversos atores envolvidos em 
uma agenda de consenso.

Economia da Floresta Tropical 
  Atua na proposta da Coalizão 
Brasil de aumentar, até 
2030, em dez vezes a área de 
manejo florestal sustentável 
rastreada no país e coibir 
a ilegalidade de produtos 
madeireiros provenientes  
de florestas nativas.

  O trabalho estará focado, 
em 2016, na promoção da 
transparência no setor de 
manejo florestal sustentável  
de florestas nativas.

Os grupos de trabalho da Coalizão Brasil

O que faz

O que vem por aí

Instituto Arapyaú
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Valoração e Serviços 
Ecossistêmicos

  Busca a melhoria dos atuais 
mecanismos de valoração 
econômica do carbono e 
de pagamento por serviços 
ecossistêmicos. Ou seja, lida 
com mecanismos econômicos 
que estabeleçam um valor 
para o carbono emitido ou 
sequestrado e um sistema 
de remuneração para quem 
preserva serviços essenciais à 
natureza, como conservação 
da biodiversidade e regulação 
do clima e do ciclo hidrológico.

  Em 2016, irá influenciar a 
aprovação de uma legislação 
sobre PSA (pagamento 
por serviços ambientais) 
no Congresso; elaborar 
posicionamentos sobre REDD+ 
(Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação 
Florestal) e contribuições 
para a Estratégica Nacional 
de REDD+, a ENREDD+; 
viabilizar a contabilização das 
remoções por reflorestamento/
restauração nas plataformas de 
relatos corporativos; e avaliar 
as melhores alternativas para 
precificação do carbono.  

Restauração e Reflorestamento
  Atua para promover o incremento 
em larga escala de estoques 
florestais para múltiplos usos e 
para elaborar um projeto pré- 
-competitivo de desenvolvimento 
da silvicultura de espécies 
arbóreas nativas no Brasil.

  Tem como objetivo para 2016 
desenvolver instrumentos a 
partir de estudos e informações 
aplicáveis para impulsionar 
ações estratégicas que 
alavanquem programas de 
restauração e reflorestamento 
em larga escala no Brasil.

Cooperação Internacional
  Empenha-se em estabelecer 
cooperação internacional para 
difusão e compartilhamento 
de agendas e tecnologias com 
organizações que possuam 
objetivos em comum com a 
Coalizão Brasil.

  Em 2016, estabelecerá parcerias 
consistentes e produtivas 
com atores internacionais 
estratégicos.
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Em 2016, o Instituto Escolhas está desenvolvendo 
outros três estudos. O primeiro deles irá elaborar 
cenários para um setor elétrico não emissor de 
GEE (gases de efeito estufa) em 2050 e analisar 
seus impactos socioeconômicos e ambientais. 
O segundo estudo irá abordar os impactos 
socioeconômicos da proposta de zerar o 
desmatamento na Amazônia. E o terceiro estudo 
pretende calcular quanto custa morar longe 
(do trabalho, do lazer, do parque, da escola de 
qualidade, do hospital equipado etc.), evidenciando 
os impactos socioeconômicos e ambientais dessa 
lógica de organização das metrópoles brasileiras.  

A partir da evidência da necessidade de se 
promover cada vez mais estudos que façam 
dialogar as temáticas socioambientais com a 
economia, o Instituto Escolhas está desenvolvendo 
o projeto Cátedra Escolhas de Economia e 
Meio Ambiente, cujo objetivo é estimular 
profissionais qualificados a se debruçarem 
sobre questões pertinentes à transição brasileira 
para uma economia de baixo carbono por meio 
do estimulo à pesquisa e à formação sobre a 
interface economia e meio ambiente. A Cátedra 
de Economia e Meio Ambiente será realizada em 
parceria com instituições de ensino e pesquisa 
renomadas no país e contará com um programa 
de intercâmbio de professores-pesquisadores 
internacionais com alta qualificação no tema, um 
programa de concessão de bolsas para estudantes 
que pesquisam a temática e a construção de um 
hub de informações de pesquisa online (dados, 
pesquisas, artigos, estudos) sobre economia e 
meio ambiente.

Instituto Escolhas

O Instituto Escolhas  
(www.escolhas.org/) foi criado em 
agosto de 2015 para qualificar 
o debate sobre sustentabilidade 
por meio da tradução numérica 
dos impactos econômicos, 
sociais e ambientais das decisões 
públicas e privadas. Para isso, 
realiza pesquisas, estudos e 
análises sobre temas como energia, 
economia da floresta e urbanização.  

O objetivo é identificar os 
custos econômicos, sociais e 
ambientais dos projetos e políticas, 
permitindo uma análise mais 
ampla e conectada a uma visão de 
desenvolvimento de longo prazo.

Em 2015, o Escolhas desenvolveu 
três estudos. O primeiro 
quantificou o impacto do 
aumento da proporção de 
energias renováveis (eólica, 
biomassa, solar etc.) na matriz 
elétrica, em diversos setores da 
economia brasileira. O segundo 
estudo avaliou os impactos 
sociais e econômicos da criação 
de um imposto sobre a emissão 
de carbono no país. Por fim, 
o terceiro estudo precisou o 
investimento que o Brasil precisa 
fazer para recuperar 12 milhões 
de hectares de florestas – meta 
estabelecida pelo governo 
brasileiro perante a ONU – e 
apontou os seus benefícios.

Os resultados dos estudos 
do Instituto Escolhas são 
amplamente divulgados 
e debatidos com atores 
governamentais e da sociedade 
civil e disponibilizados em seu site 
por meio dos relatórios, artigos 
e aplicativos inteligentes de 
simulação de cenários a partir dos 
dados gerados pelos estudos.

O Instituto Escolhas desenvolve 
seus estudos e análises em parceira 
com especialistas nos temas de 
renomadas instituições brasileiras. 
Desde sua criação, o instituto 
possui uma parceria com o Insper.
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Inovação  
na política 
o Arapyaú aposta no desenvolvimento de lideranças 
e no fortalecimento da inovação na política com o 
objetivo de transformar o Brasil em um país mais justo, 
próspero, solidário e democrático

programa se desdobra em 
diversas iniciativas. A principal 
delas é a RAPS (Rede de Ação 
Política pela Sustentabilidade).

RAPS

Criada em 2012, a RAPS tem 
como objetivo fortalecer e 
aperfeiçoar a democracia por 
meio da formação de lideranças 
políticas que colaborem para 
a transformação do Brasil. A 
partir do desenvolvimento de 
jovens, empreendedores e líderes 
interessados na atuação no 
cenário político, a RAPS fortalece a 
conscientização e semeia o futuro 
do país. Todo ano, a RAPS abre 
um criterioso processo seletivo, 
por meio do qual líderes, jovens 
e empreendedores ingressam na 
rede. A RAPS então oferece um 
processo gratuito de formação, 
capacitação e aperfeiçoamento 
para os novos ingressantes.   
Em 2015, a rede contava com  
27 candidatos com mandato.

Os principais projetos da 
RAPS são:

Líderes RAPS – é voltado para 
pessoas com vocação para 
atuar na política institucional, 
que desejam participar de 
processos eleitorais e que 
estejam comprometidas 
com  os princípios da 
ética, transparência e 
sustentabilidade.

Empreendedores Cívicos – tem 
como objetivo potencializar a 
participação da sociedade na 
vida política do país.

Jovens RAPS – direcionado a 
pessoas que têm entre 18 e 30 
anos e que já têm ou desejam 
ter uma atuação política. Esses 
jovens devem ter interesse 
em participar do processo 
eleitoral, como candidatos, ou 
do processo de fortalecimento 
da política institucional, como 
empreendedores cívicos.

O

A RAPS trabalha para identificar, 
atrair, formar, apoiar e monitorar 
lideranças políticas, colaborando para 
o aperfeiçoamento da democracia e do 
processo político brasileiro.
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Em 2016, o Arapyaú renovou a 
parceria com a Fundação Lemann 
para a concessão de uma bolsa 
de estudos para líderes RAPS em 
universidades norte-americanas e 
inglesas no valor de R$ 160 mil. A 
bolsa foi concedida para Juliana 
Cardoso, engenheira ambiental 
e mestranda do Global Executive 
Master of Public Administration 
pela Universidade de Columbia 
(Nova York) – School of 
International and Public Affairs.

Além do apoio institucional à 
RAPS, em 2015 o Arapyaú atuou 
em parceria com a instituição 
para o avanço de quatro temas 
considerados fundamentais para 
o seu desenvolvimento interno 
— sustentabilidade, captação 
de recursos, comunicação e 
clima. Com esse apoio, a RAPS 
redesenhou o seu website para 
melhor comunicação com a 
sociedade, criou uma área 
interna de apoio à captação de 
recursos e ampliou suas bases de 
conhecimento e ação no campo 
das mudanças climáticas e da 
sustentabilidade.  

Bolsa de estudos 

Em 2015, o Arapyaú, em parceria 
com a Fundação Lemann, criou 
uma bolsa de estudos no valor 
de R$ 120 mil para líderes RAPS 
selecionados nas universidades 
internacionais do programa 
Lemann Fellowship. O objetivo 
é conectar líderes RAPS ao 
Programa de Talentos Lemann 
Fellowship, oferecendo acesso às 
melhores escolas de governo do 
mundo. Além disso, o programa 
estimula o debate e a troca 
de experiências sobre ações 
transformadoras para o Brasil.
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um brasileiro em Oxford
João Francisco Maria, 33, cursa um mestrado sobre políticas 
públicas na Universidade de Oxford, no Reino Unido, desde 
agosto de 2015. Pleiteou a bolsa de estudos criada pelo 
Arapyaú com a Fundação Lemann para Líderes RAPS. E levou.

Ele havia sido aceito em outras universidades de 
excelência, mas optou por Oxford pelo caráter inovador 
e amplamente internacional da universidade. Filiado à 
Rede Sustentabilidade, concorreu a deputado distrital 
pelo Distrito Federal nas eleições de 2014. Não foi eleito, e 
resolveu mergulhar nos estudos. Ele é mestre e graduado 
em Ciência Política (UFPE — Universidade Federal de 
Pernambuco e UnB — Universidade de Brasília) e servidor 
público federal de carreira. Já trabalhou no terceiro setor 
e com políticas públicas diversas. Coordenou o Programa 
Água para Todos, do Governo Federal, e trabalhou com 
populações indígenas isoladas na Funai. É autor do livro 
Caminhos para Nova Política, que possui prefácio de 
Marina Silva, em que analisa a crise dos partidos políticos. 

“Minha ideia era sair um pouco do país, olhar nossa 
realidade em perspectiva e me capacitar para dar respostas 
efetivas e inovadoras por meio de políticas públicas”, diz, 
sobre o mestrado. São 117 alunos no curso, vindos de 
mais de 50 países. “A universidade é um centro de reflexão 
superestimulante.” À pergunta “você pretende ser candidato 
novamente?”, João responde: “Em política, uma candidatura 
nunca é uma opção unicamente individual, mas esse 
desafio está no horizonte. Sempre fui muito engajado, e 
a política está numa grande crise de representatividade, 
repelindo — ao invés de atrair — nossos melhores quadros. 
Acredito que minha geração precisa inverter essa lógica e 
entrar na política para ajudar a mudar o Brasil. Receber a 
bolsa de estudos foi essencial para viabilizar este período 
de formação, que, mais do que me dar ferramentas técnicas 
para atuar na área pública, me permitiu conectar liderança 
e propósito. Sair do país e me conectar com pessoas 
apaixonadas por mudar seus países fortaleceu em mim a 
convicção de que é preciso criar incentivos para que a lógica 
colaborativa da sociedade em rede amplie seu espaço na 
política e na economia”.



109 
Jovens RAPS – 
jovens de 18 a 30 
anos que pretendem 
se candidatar a 
cargos eletivos no 
médio prazo

131
Empreendedores 
Cívicos – pessoas 
que não pretendem 
se candidatar, mas 
têm uma atuação  
de liderança no 
cenário político

128 
Líderes RAPS – 
pessoas que já 
atuam na política, 
com ou sem 
mandato

368 (total)
Líderes Políticos 
RAPS

< Foto
encontro de 
Formação e 
capacitação de 
Jovens rAps em 
junho de 2015.

A RAPS em 
números
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A seguir, conheça outros projetos 
que receberam o apoio do Arapyaú 
ao longo de 2015 na área de 
inovação na política.

Quem atua na inovação?

Para ampliar a sua atuação na 
área da inovação na política, o 
Arapyaú está mapeando, com 
a Open Society Foundations, 
as organizações que trabalham 
nesse campo. O estudo deve 
ser concluído em 2016 e deverá 
fortalecer o diálogo entre os 
coinvestidores, encorajando 
sinergias e orientando os 
investimentos.

Debate informado

Com o objetivo de promover o 
debate de temas importantes 
para a população, foi 
desenvolvida a plataforma 
online Mudamos, que reúne 
especialistas convidados para 
fazer perguntas estratégicas e 
opinar sobre assuntos definidos 
previamente. O conteúdo e as 
conclusões são compartilhados 
com tomadores de decisão 
para servir de insumo ao 
desenvolvimento de políticas 
públicas. A plataforma é um 
projeto do ITS (Instituto de 
Tecnologia e Sociedade) e 
recebeu apoio da Open Society 
Foundations e do Arapyaú.

Práticas políticas na 
América Latina

O Update (updatepolitics.cc)  
é uma organização que busca 
fomentar as práticas políticas 
emergentes na América Latina por 
meio da compreensão de novos 
comportamentos, da conexão 
entre os atores e da visibilidade 
desse ecossistema e suas práticas. 
Em 2015, realizou uma pesquisa 
exploratória que mapeou 700 
iniciativas, em 20 países na 
América Latina, com o objetivo 

de retratar as práticas políticas 
emergentes na região. O foco está 
em compreender as ferramentas, 
estratégias e táticas utilizadas para 
reduzir a distância entre poder 
público e sociedade. 

Política na escola

O Jogo da Política é uma 
abordagem lúdica para o 
aprendizado sobre o tema em 
escolas de todo o país e visa 
contribuir para a formação 
de cidadãos mais críticos e 
participativos. Foi criado a 
partir da pesquisa O Sonho 
Brasileiro da Política, feita pelo 
Box1824 – empresa de pesquisa 
de tendências em consumo, 
comportamento e inovação –, 
que demonstrou o interesse dos 
estudantes sobre o tema.
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Voto Legal
As eleições de 2016 vão inaugurar um 
novo modelo de financiamento, que 
não permite a doação de empresas. 
Com o objetivo de engajar a sociedade, 
reduzir os riscos de corrupção e 
aumentar a transparência, o Arapyaú 
está apoiando a criação de uma 
plataforma de financiamento de 
pessoas físicas.

O projeto Voto Legal é executado pelo 
MCCE (Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral) e pelo AppCívico e 
conta com financiamento do Arapyaú. 
A proposta é formar um pequeno 
comitê de apoio técnico e estratégico, 
com a participação de políticos 
engajados, captadores de recursos e 
formadores de opinião. 

Semana da Democracia

O que as organizações que 
trabalham com a nova 
democracia estão fazendo? 
Para debater o tema, foi 
organizado um fórum de 
diálogo, em novembro de 
2015, em Curitiba, com 
palestras e apresentações. 
Organizada pelo Instituto 
Atuação, a 1.a Semana 
da Democracia reuniu 
instituições, jornalistas, 
acadêmicos e formadores de 
opinião. Durante o evento, 
foi lançada a Coletânea da 
Democracia, um conjunto 
de seis obras reconhecidas 
internacionalmente, para 
disseminar as bases conceituais 
para a compreensão 
da democracia.

< Foto 
reprodução 
da plataforma 
online Mudamos, 
onde se pode 
opinar sobre 
temas de 
interesse público.

47
Relatório de  
Atividades 2015



aporte total realizado foi de R$ 
14,5 milhões, um crescimento 
de quase 6% em relação ao ano 
anterior. Destes, R$ 11,4 milhões 
foram destinados a organizações 
e projetos (veja o gráfico 
Evolução dos investimentos). 
O aporte acumulado desde a 
fundação do Arapyaú, em 2008, 
alcança R$ 76 milhões.

Com a estrutura completa e 
processos estabelecidos, foi 
possível reduzir em 2 pontos 
percentuais a participação dos 
overheads no orçamento (veja o 
gráfico Composição dos aportes 
anuais), que representaram 22% 
dos aportes totais.

Na distribuição dos investimentos, 
destacam-se os programas Cidades 
e Territórios, que mobiliza 31% dos 
recursos, e Sul da Bahia, com 26%.

Informações 
financeiras
Ao longo de 2015, o Arapyaú avançou nas iniciativas 
de transparência e eficiência na gestão de operações

O

O aporte total de recursos 
projetado para 2016 é de  
R$ 17 milhões.

Ao longo do ano, o instituto 
aperfeiçoou mecanismos internos 
de governança e gestão. Em 
outubro, publicamos o Código de 
Conduta, que expressa os valores 
fundamentais do Arapyaú e 
orienta, mediante acordo mútuo, 
colaboradores, conselheiros, 
consultores e parceiros em 
suas relações com entidades, 
organizações, fornecedores, 
governo, meio ambiente e sociedade 
em geral. Em um texto claro e 
simples, o código é um instrumento 
que mitiga riscos, reforça a 
transparência e a responsabilidade 
interna e externa, cria canais para 
denúncias de irregularidades, 
fortalece a governança e  
melhora o desempenho e a  
eficácia da organização.

Outra iniciativa que merece 
destaque é o projeto na área de 
Recursos Humanos com foco 
no aprimoramento da gestão 
de pessoas. O projeto trará 
seus primeiros frutos em 2016, 
quando, por meio do processo 
de gestão de desempenho, irá 
promover clareza de objetivos e 
expectativas na gestão de pessoas, 
proporcionando a identificação 
das competências-chave a serem 
desenvolvidas e o alinhamento da 
atuação dos colaboradores às metas 
estabelecidas pelo instituto.
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Queremos saber a sua opinião!  
Entre em contato pelo e-mail  
arapyau@arapyau.org.br.

Escritórios

Av. Nove de Julho, 5.617 – 3.° andar
São Paulo – SP 
CEP 01407-200 
Brasil
Tel. 55 11 3073.1144

Rua Osvaldo Ribeiro, 351/353
Serra Grande – Uruçuca – BA 
CEP 45680-000
Brasil
Tel. 55 73 3239.6109

Conselho de governança
Guilherme Leal (fundador), Pedro Villares 
(presidente), Claudio Padua, Felipe Leal, Jorge 
Forteza, Júlio Moura, Oded Grajew, Ricardo Leal

Conselho fiscal
Gilberto Mifano (presidente), Roberto Miranda, 
Valner Barcelos

Diretor-executivo
Marcelo Furtado



São Paulo, inverno de 2016.
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