
 

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA MENTORIA  

PROGRAMA TURISMO + SUSTENTÁVEL | TERRITÓRIO ABROLHOS TERRA E MAR 

 

Você tem um negócio que contribui ou pode contribuir com o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, por meio da atividade turística, no Extremo Sul da Bahia? 

Estamos buscando empreendedores com iniciativas que potencializam os benefícios 

gerados pela natureza e para as pessoas, com sustentabilidade, para apoiarmos com 

capacitação e mentoria. 

 

A Raízes Desenvolvimento Sustentável como parceira executiva do Programa Turismo + Sustentável 

de iniciativa da Conservação Internacional no território de Abrolhos Terra e Mar, com apoio do WWF-

Brasil, lança este edital para a seleção de 10 empreendimentos de atuação direta ou indireta no setor 

do turismo sustentável e que contribuam ou queiram contribuir para a melhoria da agenda 

socioambiental do território. Os selecionados receberão seis meses de mentoria virtual gratuita em 

empreendedorismo, gestão de negócios, inovação, turismo sustentável, comunicação e marketing. 

 

Área de abrangência: extremo Sul da Bahia incluindo os municípios de Canavieiras, Belmonte, Santa 

Cruz Cabrália, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa. 

 

Quem pode participar? 

Iniciativas que cumpram os seguintes pré-requisitos: 

● Iniciativa em atuação no território citado no item área de abrangência; 

● Atuação direta ou indireta no setor de turismo; 

● Ao menos duas pessoas envolvidas no negócio; 

● Possuir acesso à internet e infraestrutura (celular ou preferencialmente computador/notebook) 

para participar das mentorias virtuais. 

 

Quais as obrigações dos participantes? 

● Designar duas pessoas do negócio para acompanhar todo o processo; 

● Garantir a presença de pelo menos um dos dois membros em pelo menos 80% dos encontros 

de mentoria (em horários a serem combinados de acordo com a agenda da maioria); 

● Dedicação mínima de 6 (seis) horas por semana para acompanhamento das mentorias 

(individuais e coletivas), durante os seis meses de duração; 

● Concordar em fornecer dados estratégicos do negócio aos mentores (tais como faturamento, 

estratégias de vendas e captação de clientes) – esses dados serão usados para reformulação 

da estratégia do negócio e não serão compartilhados sem autorização; 

● Autorizar o uso de imagem e informações não estratégicas do negócio para fins de comunicação 

do projeto.  

 

 



 

 

Quais os custos do projeto? 

O projeto é uma iniciativa da Conservação Internacional sem custos (participação gratuita) para os 

participantes. Não há, tampouco, bolsas para participação, sendo a adesão voluntária e não 

remunerada.  

 

Quais os benefícios do projeto? 

● Seis meses de mentorias coletivas e individuais com profissionais experientes sobre turismo, 

administração de empresas, negócios de impacto, turismo sustentável, trabalho em rede, 

colaboração, inovação, comunicação e marketing digital; 

● Pequeno capital semente a ser investido em melhorias nos negócios mentorados, somando um 

total de R$ 160.000 (o repasse de recursos necessita estar atrelado a um CNPJ formalizado);  

● Possibilidade de participação na Rede de Turismo + Sustentável que está sendo construída no 

território. 

 

Como se inscrever? 

Preencha o formulário de inscrição (https://forms.gle/T1xDcYoYn4hNKVFLA) até o dia 

20/09/2021. 

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para tauana@raizesds.com.br e/ou participe da live no canal do 

YouTube da Conservação Internacional no dia 13/09/2021 às 16h. 

 

Processo de Seleção: 

As avaliações dos candidatos serão realizadas pelas equipes da Raízes Desenvolvimento Sustentável e 

da CI-Brasil, considerando os pré-requisitos descritos neste edital, o impacto positivo para a 

conservação da natureza, o envolvimento de comunidades locais, o potencial de crescimento e a 

geração de receita pelos negócios. 

Os selecionados nesta primeira etapa de avaliação das propostas, serão convidados para a segunda 

etapa do processo de seleção, que será uma entrevista on-line com a equipe da Raízes 

Desenvolvimento Sustentável durante o mês de setembro/2021 (dia e horário a serem acordados). 

 

Sobre a Conservação Internacional 

A Conservação Internacional é uma Organização Não Governamental que atua para conservar áreas 

prioritárias para as pessoas e para a natureza. Os projetos da instituição são desenvolvidos na 

Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e na região de Abrolhos Terra e Mar.  

Saiba mais:www.conservation.org.br 

 

Sobre o Programa Turismo + Sustentável 

A Conservação Internacional está há 20 anos no território de Abrolhos Terra Mar e há 06 anos 

atuando mais diretamente com o turismo. Desde janeiro de 2021 está realizando um trabalho de 

desenvolvimento de uma rede de turismo na região, com financiamento do Instituto Humanize e do 

Fundo Abrolhos Terra e Mar. O projeto terá 6 entregas principais: (1) Criação colaborativa de uma 

Rede de Turismo + Sustentável, (2) Apoio dos integrantes com treinamentos, assessoria e guia de 

boas práticas, (3) Mentoria de alguns negócios e iniciativas que farão parte da Rede, (4) Criação de 

uma governança para gestão da Rede de forma autônoma, (5) Fortalecimento das Unidades de 

Conservação do território, (6) Criação de um plano de marketing e comunicação.  

Saiba mais:www.conservation.org.br/turismo 

 

A entrega 3, mentorias de negócios e iniciativas, é o objeto deste edital para o qual a Conservação 

Internacional selecionou como parceiro executivo a Raízes Desenvolvimento Sustentável, e conta com 

o apoio do WWF-Brasil. 

 

https://forms.gle/T1xDcYoYn4hNKVFLA
mailto:tauana@raizesds.com.br
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https://www.conservation.org/brasil/conservacao-internacional-brasil
https://www.conservation.org/brasil/iniciativas-atuais/turismo-mais-sustentavel


 

 

Sobre as estratégias de Valorização de Áreas Protegidas e Oceanos - WWF-Brasil 

Por meio das novas estratégias de Valorização de Áreas Protegidas e Oceanos, o WWF-Brasil busca 

promover experiências incríveis de visitação na natureza, que contribuam para:  

- Criação de um ambiente de inovação, desenvolvimento e uso de tecnologias;  

- Ampliação de parcerias estratégicas, de forma inclusiva; 

- Implementação de iniciativas que sejam escaláveis e replicáveis;  

- Promoção de projetos que contribuam para uma transformação sistêmica.  

Essas premissas norteiam o apoio da organização em iniciativas como esta.  

 

Sobre a Raízes Desenvolvimento Sustentável 

A Raízes Desenvolvimento Sustentável é um negócio social que atua há 15 anos com projetos de 

desenvolvimento de pessoas e lugares com foco no turismo sustentável e sua produção associada: 

cultura, artesanato, gastronomia e agroecologia. Desde sua fundação a empresa já desenvolveu mais 

de 70 projetos em todas as regiões do Brasil e também na África, mentorando mais de 130 

empreendimentos e co-criando ou fortalecendo 27 negócios coletivos, impactando diretamente cerca 

de 200 mil pessoas e indiretamente mais de 3 milhões. 

Saiba mais: raizesds.com.br 

 

Sobre o WWF-Brasil 

O WWF-Brasil é uma ONG brasileira que há 25 anos atua coletivamente com parceiros da sociedade 

civil, academia, governos e empresas em todo país para combater a degradação socioambiental e 

defender a vida das pessoas e da natureza. Trabalhamos hoje em 91 projetos em todas as regiões do 

Brasil conectando quatro estratégias sistêmicas: com uma Sociedade Engajada, defendemos a 

Restauração e Conservação de Ecossistemas com Justiça Socioambiental e viabilizados por uma 

Economia Verde. No combate ao desmatamento e queimadas, no apoio às populações fragilizadas 

pela Covid-19, na produção de conteúdo técnico científico que apoie a compreensão do momento que 

vivemos agora e ações necessárias, nos marcos legais em defesa das pessoas e da natureza – 

estamos conectados numa rede interdependente que busca soluções urgentes para a emergência 

climática. Saiba mais em wwf.org.br      

 

 

 
 

 

Financiadores do Projeto Turismo + Sustentável: 

 

       

 

http://www.raizesds.com.br/
http://www.wwf.org.br/

