ECONOMIA,
SOCIEDADE E MEIO
AMBIENTE DE
MÃOS DADAS

NÓS SOMOS
A ECAM
Organização fundada em 2002 e
reconhecida como OSCIP em 2003.
Nosso trabalho com projetos sociais
junto a comunidades tradicionais e a
sociedade civil, ao longo dos anos,
tornou possível o desenvolvimento da
expertise no planejamento de ações
que tem por objetivo promover o
equilíbrio sócio-econômico-ambiental.

Vasco
van Roosmalen,
Presidente da Ecam

“

“

Ao promover o equilíbrio com ações
práticas e efetivas, estabelemos parcerias
entre atividade econômica, sociedade,
poder público e o meio ambiente.

A Ecam desenvolveu um modelo próprio
no diagnóstico e implementação de
soluções práticas e eficazes para potencializar resultados de investimentos
sociais por parte de empreendimentos
de alto impacto.

Dentre os benefícios de projetos práticos
e eficientes estão:
Pontencialização dos resultados
financeiros.
Simplificação, economia e celeridade
nos processos de licenciamento
operacional.
Mitigação de riscos jurídicos e redução
substancial de custos advindos de
eventuais paralizações operacionais.
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Contamos com equipes
multidisciplinares, com vasta
experiência na implementação de
projetos e processos com comunidades
locais, focadas nas áreas de gestão
territorial integrada e no manejo de
recursos naturais, combinando de forma
eficaz o conhecimento local com a
ciência e tecnologia, para gerar
soluções práticas e com possibilidade
de escala.
Ao longo dos anos, alcançamos
resultados que servem de parâmetro
para ações nacionais e internacionais,
tratando de promover o equilíbrio entre
desenvolvimento econômico,
capacitação dos agentes locais,
sociedade e a preservação do meio
ambiente.
Com a experiência adquirida,
desenvolvemos a Ecam Negócios
Sociais, com metodologias eficazes para
a análise do contexto de investimentos
sociais por parte de empreendimentos
de alto impacto, como mineradoras,
portos, plantas energéticas e
agronegócio, dentre outros, instalados
em ambientes florestais, rurais ou
urbanos

APRESENTAÇÃO
As preocupações que movem o trabalho da
Ecam estão centradas em projetos de
valorização do conhecimento local e
conservação ambiental. O trabalho é focado
no fortalecimento das comunidades e dos
stakeholders, profundos conhecedores dos
desafios e soluções de suas regiões.
Considerando esse ponto, a ECAM agora
expande seu mercado de trabalho para
atender os mais diversos setores produtivos.
Nosso negócio se aplica a uma nova
realidade do mundo globalizado em que o
desenvolvimento sustentável de um
empreendimento afeta diretamente a
valorização da marca, por isso a missão da
Ecam Negócios Sociais é oferecer produtos e
serviços que, além de atender às
condicionantes sociais exigidas para
empreendimentos de alto impacto,
estabelece parcerias entre iniciativa privada,
sociedade, gestão pública e preservação do
meio ambiente.
Aqui você fica sabendo sobre a metodologia
Negócios Sociais e como fazemos acontecer.
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ECAM
NEGÓCIOS
SOCIAIS
O QUE É?

NOSSO
MODELO

Além de estar alinhado com os ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU, nosso trabalho é direcionado para
a implementação de soluções práticas de
investimento social que atende às
condicionantes exigidas e estabelece
a parceria entre iniciativa privada, sociedade
e gestão pública, colaborando para a
preservação do meio ambiente.

Ecam Negócios Sociais é um novo modelo
de se trabalhar investimento social em
territórios impactados por grandes
empreendimentos, com a garantia do retorno
para o negócio.
Através de uma profunda análise do impacto
das atividades, do investimento em projetos
já realizados, do contexto em que se insere,
das potencialidades, e também, através
de sugestões de ajustes, caso necessário,
promovemos a integração entre todos os
setores.
Nosso objetivo é identificar e mensurar o
impacto socioambiental de cada
empreendimento em seus territórios de
atuação. E ajudar a direcionar os recursos das
condicionantes sociais, proporcionando um
melhor equilíbrio entre o desenvolvimento
econômico, bem-estar social e a preservação
do meio ambiente.
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NOSSOS
SERVIÇOS

Oferecemos diferentes formatos
de trabalho diferentes, que se adequam
às necessidades de cada empresa.
Entre eles:
Consultoria socioambiental e de
relacionamento comunitário e
institucional
Análises socioambientais
Levantamentos socioeconômicos
participativos
Processos de consentimento prévio,
livre e informado
Mediação de conflitos
Treinamentos sobre gestão
socioambiental para empresas
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PLATAFORMA
PARCEIROS PELA
AMAZÔNIA
Para proporcionar a troca de experiências, desenvolvimentos de
projetos e colocar em prática os conhecimento em
desenvolvimento sustentável da Amazônia, construímos uma
plataforma de parceiros, a PPA.
Fazem parte dessa plataforma grandes empresas do mercado
privado, como Natura, Ambev, Coca-Cola, KPMG, entre outras.
Além de parceiros do terceiro setor como: Idesam e Peabiru, com
suporte da USAID e CIAT.
A PPA é formada por empresas que entendem que possuem um
papel fundamental em agregar novas responsabilidades sociais,
tecnológicas e ambientais.
A liderança da PPA é das próprias empresas que atuam em rede
na governança e determinam em conjunto as ações prioritárias
para ampliar o impacto positivo na região.
Trabalhando com um novo modelo econômico, capaz de aliar
conservação e desenvolvimento socioeconômico em prol da
Amazônia que está sob forte ameaça do uso insustentável dos
recursos naturais.
Essa rede de empresas privadas, com a mentoria da Ecam e
apoio da USAID e CIAT, trocam informações, desenvolvem
projetos, fundos de investimento e encontros com foco na
conservação da natureza através de um desenvolvimento
socioeconômico.
SAIBA MAIS:
http://ppa.org.br
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PROGRAMA
TERRITÓRIOS
SUSTENTÁVEIS
Contratada pela Mineração Rio do Norte,
a Ecam, em parceria com outras
instituições, realizou um estudo
aprofundado acerca do território de
instalação da empresa e de quais os
melhores investimentos sociais.
Resultando em um grande projeto,
conhecido como PTS - Programa
Territórios Sustentáveis.
Este foi o cenário que identificamos:
Percepções e expectativas de
populações de agricultores,
ribeirinhos, indígenas e quilombolas;
Forte dependência econômica
atrelada ao empreendimento;
Existência de concessão florestal
e exploração de madeira;
Necessidade de melhorias na
Gestão Municipal e de organização
da Sociedade Civil;
Sub aproveitamento dos arranjos
produtivos locais;
Propomos um Programa com o objetivo
em uma atuação efetiva, integrada,
transformadora, inclusiva e participativa,
de forma a contribuir para o
desenvolvimento territorial sustentável,
diminuindo riscos e impactos negativos
e permitindo a obtenção de uma licença
social sólida e duradoura. Uma atuação
mais efetiva, com mais resultados,
também têm efeitos financeiros, em
termos de economia orçamentária.
O projeto desde então já trouxe vários
resultados.
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PTS
PRINCIPAIS NÚMEROS
10 CONSULTORES
especialistas de referência nacional
1 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL REFORMULADO
22.000 PESSOAS
representadas por 12 entidades correspondendo
a 23% da população dos 3 municípios
36 OFICINAS E TREINAMENTOS EM 3 ANOS
realizados em áreas distintas como: elaboração de
projetos, prestação de contas, entre outros
34 PLANOS DE USO ELABORADOS COM
A SOCIEDADE
para gestão dos recursos de benefícios sociais,
concessão florestal e outros
6 PLANOS DE VIDA DE TERRITÓRIO
QUILOMBOLA
realizados, e 100% das associações
regularizadas com assessoria constante
do programa
SAIBA MAIS:

http://territoriossustentaveis.org.br
http://ecam.org.br/anuariopts

DEPOIMENTOS

“

Em Faro a Revisão do Plano Diretor foi feita em
conjunto com o Programa Territórios Sustentáveis, foi
tranquilo o processo. Se não fosse a participação do
PTS, teríamos dificuldade em começar.

“

“

Gilson da Costa Guimarães
Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Faro

Para nós quilombolas, os projetos e programas possibilitam
contribuir para o desenvolvimento e conhecimento do povo
quilombola. O programa de estágio nos possibilita ter mais
conhecimento e experiências práticas, além de mostrar a
realidade dos quilombolas.

“

Gabriela Cardoso Almeida
Estagiária da ARQMO
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INICIATIVA
TERRITÓRIOS
Idealizada a partir de uma aliança entre Ecam e Humana, a
Iniciativa Territórios propõe um novo modelo de
investimento social.
O objetivo é que cada pessoa, cada comunidade, tenha
condições de desenvolvimento e oportunidades para uma
vida melhor, a partir das realidades de cada um promovendo
as melhorias com protagonismo das comunidades, no seu
próprio tempo, e garantindo o retorno financeiro para
o negócio.

Gestão
Pública

Comunidades
Locais

Capital
Social

LICENÇA SOCIAL
+
VALOR DE MERCADO
Gestão
Ambiental

SAIBA MAIS:
http://ecam.org.br/iniciativaterritorios
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Desenvolvimento
Econômico

ESTRUTURA BASE
DA INICIATIVA
EIXOS
GESTÃO/POLÍTICAS



Contexto geral / dados macro

PÚBLICAS



Atuação da empresa



Avaliação e potencialidades do governo local



Recomendações com plano de trabalho



Contexto geral / dados macro



Atuação da empresa



Avaliação e potencialidades da sociedade civil



Recomendações com plano de trabalho

DESENVOLVIMENTO



Contexto geral / dados macro

ECONÔMICO



Atuação da empresa



Avaliação e potencialidades locais



Recomendações com plano de trabalho



Contexto geral / dados macro



Atuação da empresa

CAPITAL SOCIAL

Construindo uma
agenda integrada
de investimento no
desenvolvimento
sustentável (alinhando
com os ODS/IPS)

COMPONENTES

MEIO AMBIENTE



Avaliação, obstáculos e potencialidades
(ICMS verde, municípios verdes etc)



Recomendações com plano de trabalho

Ao sermos procurados, as empresas apresentam
diferentes questões a serem resolvidas. Nós absorvemos essas
necessidades e traduzimos em uma proposta que atenda da
melhor forma os objetivos que buscam ser alcançados.
Analisamos e construirmos com a empresa o melhor formato de
atuação, respeitando e atendendo todas as necessidades
socioeconômicas e ambientais.
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PROJETO
CAPACITAR PARA
CONSERVAR

Para aprimorar a gestão de Unidades de Conservação
por meio da formação de guarda-parques e gestores,
a Ecam, o ICMBio, a Universidade Federal do Amapá
(Unifap), a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do
Amapá (Sema – AP) e a Associação de
Guarda-Parques do Amapá (AGPA) desenvolvem o
projeto “Capacitar para Conservar” desde 2014.
Essas ações têm o apoio do Fundo Amazônia, gerido
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
Foram realizados um total de três cursos de Formação
de Guarda-Parques pelo projeto.
Dois em 2015 e um em 2016.
Esses treinamentos demonstram a capacidade da
Ecam Negócios Sociais em treinar equipes, capacitar
pessoal e, principalmente, preparar os
emprendimentos para o desenvolvimento
de pessoas e do meio ambiente.
Com as devidas adaptações, esses treinamentos
podem ser oferecidos a CEOs, gestores, funcionários
ou comunicadores de empreendimentos privados de
grande impacto.
SAIBA MAIS:
http://ecam.org.br/capacitarparaconservar
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