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Sobre
Localizada no coração da Amazônia, a 100% Amazônia auxilia na
transformação de produtos ﬂorestais renováveis não madeireiros da
ﬂoresta amazônica em ingredientes únicos para a indústria de
suplementos alimentares, bebidas e cosméticos.

Após muitos anos atuando na cadeia produtiva do açaí, com expertise em
comércio internacional, Fernanda Stefani e Joziane Alves iniciaram seu próprio
esforço para levar a Amazônia além das fronteiras da América Latina.
A 100% Amazônia nasceu em 2019, conectando comunidades locais e o
mundo e gerenciando o comércio de matérias-primas. A empresa exporta
produtos naturais da floresta, ao mesmo tempo que promove a sustentabilidade
na Amazônia.
“A gente só consegue fazer sustentabilidade, manter a floresta em pé, se nós
estamos trabalhando em rede com outras pessoas e empresas”
- Fernanda Stefani, Co Fundadora da 100% Amazônia
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“É um caminho. É um sonho de vida.
É usar a sua empresa como missão.
As empresas têm um poder muito
maior do que elas imaginam.
O Sistema B ajuda nessa tomada de
atitude, porque ele abraça (...)

Ser do Sistema B é olhar para os
nossos processos e as nossas ideias,
juntar-nos e trabalhar em rede.”

Fernanda Stefani
Co-Fundadora da 100% Amazonia

Tornou-se B por...
buscar fornecedores das comunidades
tradicionais e agricultura familiar;

fomentar cooperativas, associações e grupos comunitários,
realizando workshops e diagnósticos corporativos;

Com o Sistema B...
começou a entender com maior profundidade o seu
impacto gerado, a partir de métricas críveis e
comparáveis, utilizando a Avaliação de Impacto B;

desenvolveram estratégia de engajamento dos
colaboradores com o propósito de “ser B”, como
indivíduos e não só empresa.

passou a fazer parte da poderosa Rede B e criar
conexões de impacto, potencializando o seu impacto a
ﬁm de tornar o mundo um lugar melhor para todos

Modelo de Negócio de Impacto
O que é um Modelo de Negócio de Impacto (IBM)?
A pontuação de IBM é aferida às empresas que desenham seu
Modelo de Negócio com o intuito de gerar impacto positivo.
Isso signiﬁca que a empresa combina a geração de renda
econômica junto à geração de impacto positivo para seus
stakeholders, tais como: trabalhadores, fornecedores, clientes
ou meio ambiente. A ﬁm de se conquistar a pontuação
relacionada ao IBM, é preciso apresentar uma documentação
formalizada que comprovem que a empresa gera impacto
positivo duradouro a um público-alvo especíﬁco.

Modelo de Negócio de Impacto (IBM) reconhecido:
Meio Ambiente
Redução ou remediação de substâncias tóxicas
Reconhece produtos ou serviços que reduzem ou
remediam substâncias tóxicas e poluição

Impacto da 100% Amazonia
Modelo de negócio regenerativo na Amazônia

Programa Aryiamuru: fomenta o desenvolvimento de cadeias de
comercialização justas, valorizando o potencial socioambiental dos
produtos agroextrativistas produzidos pelos povos tradicionais da
Floresta Amazônica.
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