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A Aissa Sustentável é um Marketplace voltado para a sustentabilidade, onde

empreendedores divulgam e vendem seus produtos sustentáveis. O projeto compreende uma

nova lógica de consumo, visando a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais

em sua produção, que garantem condições de trabalho dignas aos produtores e que são

facilmente reaproveitados ou reciclados. Os empreendedores têm a possibilidade de criar o

próprio espaço de vendas e expor os seus produtos para venda. Em um marketplace, o

processo de vendas é facilitado, uma vez que o canal possui audiência significativa. O

público-alvo são os empreendedores que produzem e vendem produtos sustentáveis e os

consumidores que se importam com o impacto ao meio ambiente na escolha de seus produtos.

A gestão da plataforma será composta por uma equipe de desenvolvedores, suporte aos

usuários, marketing e comercial. A Aissa Sustentável será vinculada a outros marketplaces,

formando um rede de parcerias com outras empresas. A plataforma Aissa Sustentável

contempla, principalmente, os ODS número 9, 12 e 17, pois o marketplace participa

ativamente do desenvolvimento sustentável, fornecendo infraestrutura e inovação,

fomentando o consumo e a produção responsável. Além disso, contará com parcerias e meios

de implementação para a sua consolidação. Com o marketplace Aissa Sustentável deseja-se a

democratização do acesso de pequenos produtores nas vendas digitais, promovendo

oportunidades e possibilidades para aqueles que produzem seus produtos com consciência

ambiental, havendo a nacionalização dos produtores. Além disso, promove acesso aos

consumidores conscientes. Para os empreendedores os benefícios são o aumento na

visibilidade, baixo investimento, alta margem de lucro, diversificação de público e,

consequentemente, aumento nas vendas e faturamento. A proposta da plataforma Aissa

Sustentável mostra-se satisfatória no desafio de ampliar o acesso a compra e venda de

produtos sustentáveis, uma vez que são diversos os benefícios deste marketplace. A partir de

novas abordagens e entendimentos da multidimensionalidade do consumo e da produção

sustentáveis, a plataforma proporciona o aumento dos índices de produção e produtividade

sustentável, considerando a capacidade de suporte dos ecossistemas. Além disso, a plataforma

tem relevância para a sustentabilidade, uma vez que resulta em benefícios econômicos,

ambientais e sociais.
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