CAFÉ COM IMPACTO
17 OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
11 ENCONTROS E ARTIGOS
15 CONVIDADOS

Café com
Impacto 2019

O

Café com Impacto é uma iniciativa da Visão
ABRAPS, uma das diretorias da Associação
Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (ABRAPS), que
realiza, desde 2017, encontros com especialistas para discutir temas relacionados aos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, agenda global
dos principais desafios socioambientais a serem focados
e enfrentados por empresas, governos e sociedade civil até 2030. Em 2019, os eventos foram realizados pelos
Fellows ABRAPS, sob orientação da Visão ABRAPS.
O Fellows ABRAPS: Futuros Líderes pelo Desenvolvimento Sustentável, consiste em um programa para capacitação de jovens profissionais que desejam começar
suas carreiras trabalhando em prol do desenvolvimento
sustentável nas várias esferas de atuação.
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Inovar em modelos
econômicos e produtivos
para garantir a preservação
ambiental e justiça social

O

ano de 2019 apresentou inúmeros
desafios para os profissionais pelo
desenvolvimento sustentável e para a
sociedade civil como um todo, tanto
no contexto nacional quanto internacional. No Brasil começamos o ano com o rompimento da barragem de minérios em Brumadinho
que, além de mais de 250 pessoas mortas, modificou as condições ambientais e econômicas
da região afetada pelos 12 milhões de metros
cúbicos de rejeito liberados pelo rompimento da
barragem.
O Brasil ainda se destacou negativamente nesse
ano pelos recordes de desmatamento da Amazônia, que aumentou 30% nesse último ano e
atingiu a marca de 9.762 km² desmatados, área
semelhante à de alguns países como Líbano e
Porto Rico, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).
Ainda nesse ano tivemos o aparecimento de
manchas de óleo cru em mais de dois mil quilômetros da costa brasileira, cuja causa, até o momento, não foi esclarecida. Internacionalmente,
tivemos a notificação oficial da saída dos EUA
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do Acordo de Paris, o que dificulta ainda mais
que as metas estabelecidas para o combate às
mudanças climáticas sejam atingidas. De acordo
com o relatório de Acompanhamento dos Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável (ODS)
publicado nesse ano, justamente o ODS 13 –
Mudanças Climáticas, e o ODS 15 – Proteção aos
Ecossistemas Terrestres, apresentam metas das
quais os países vêm se distanciando cada vez
mais.

sociedade. Esses e outros assuntos foram abordados durante os Cafés com Impacto realizados
pela Diretoria Visão ABRAPS em 2019 e são agora
apresentados nesse volume. Esses eventos visam
executar a missão da ABRAPS que é de “promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável,
conectando pessoas e organizações, gerando e
difundindo conhecimento”. Além das centenas
de pessoas que estiveram presentes aos eventos, o conhecimento trazido pelos palestrantes
voluntários pode agora atingir um público mais
Esses tristes acontecimentos de 2019 são resul- amplo, graças aos esforços da Diretoria Visão
tado de um padrão de produção que ainda ope- em produzir e editar esse material.
ra na incompatibilidade entre desenvolvimento
econômico, preservação ambiental e justiça so- Esperamos que a leitura desse e-book possa
cial, contrário ao que buscam os profissionais inspirar cada vez mais pessoas a discutir e agir
pelo desenvolvimento sustentável. Preservar as pelo desenvolvimento sustentável, questão
condições ambientais é fundamental para se ga- que se impõe sobre divergências políticas e
rantir recursos para as gerações futuras e asso- ideológicas que vêm ocupando o espaço de
ciar essa preservação ao crescimento econômico um debate que deve buscar a conciliação entre
é o grande desafio sobre o qual se debruçam interesses divergentes e ser embasado em
esses profissionais.
evidências científicas. Aos que se identificarem
com a ABRAPS, convidamos a conhecer não só
É essencial pensar em inovação, em novos mo- a Associação, mas também o Manifesto 17:30
delos econômicos e de governança, em redução (www.manifesto1730.com.br), que destaca a
das desigualdades e em comunicar esse conhe- urgência das ações que devem ser tomadas para
cimento para engajar cada vez mais membros da que a Agenda 2030 saia do papel.
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Logística Reversa, Reciclagem
e Economia Circular
Lucas Antunes Barbosa
New Hope Ecotech | Eureciclo
Vila Butantan
23/03/2019

PÁG. 6 | Fellows ABRAPS 2019

A importância da reciclagem
para todo o meio ambiente
Por Paula Tavares
O sistema natural que gira em torno
da transformação e que inspira
práticas das chamadas Logística
Reversa e Economia Circular

L

ucas Antunes Barbosa é Engenheiro Civil,
com especialização em sustentabilidade,
já atuou com energia, saneamento, execução de obras e também permacultura. Em
passagens pela Austrália e Ásia, conseguiu
vivenciar realidades opostas. Tudo funciona bem
na Austrália e em contraponto está a questão de
muitos resíduos expostos em Bali e na Tailândia,
onde basta mergulhar no mar e ver resíduos.
Hoje, ele trabalha na Eureciclo, solução para Logística Reversa de Embalagens pós-consumo,
que oferece Créditos de Reciclagem conectando
cooperativas e operadores com empresas geradoras de embalagem pós-consumo. Esta solução é equivalente ao Sistema Green Dot, sendo
a rastreabilidade via Nota Fiscal de destinação
ambientalmente adequada da fração seca do resíduo sólido.

Começamos o ano em um Café com muita participação, onde Lucas falou de diversos temas
interligados, num consenso de que para o meio
ambiente é importante que tudo seja reciclável,
eliminando materiais de uso único, gerando o
menor impacto possível quando não for possível
mitigá-lo.
A Logística reversa consiste em restituir as embalagens pós-consumo à empresa geradora, para
que esta faça a destinação ambientalmente adequada. É instrumento da PNRS e da Economia
Circular. Em termos de Brasil, alguns estados já
têm um Sistema mais estabelecido, como os da
região sudeste.

os desafios. De um lado, cooperativas com dificuldades financeiras não recebem quantidade
suficiente e material reciclável de qualidade. Em
contrapartida, as concessionárias ganham pela
quantidade de toneladas de resíduos enviadas
para o aterro sanitário. Diferença no preço do
material dificulta a reciclagem de materiais que
não têm viabilidade econômica.
A coleta seletiva deve existir, com a contribuição
do consumidor para a entrega do material e de
todos os atores envolvidos. É preciso valorizar
ações de recuperação de resíduos pós-consumo
e dar importância à responsabilidade compartilhada.

Economia Circular é possibilitar que os resíduos
se tornem insumos na fabricação de novos produtos. Alto gasto energético é demandado na
extração da matéria-prima.

Além disso, devemos melhorar a destinação nos
locais onde a coleta acontece e investir nos gargalos. Problemas locais pedem soluções locais.
A lição que ficou neste dia foi que devemos nos
espelhar na natureza, que tudo transforma num
Em média, 75% deste gasto vem da extração e ciclo contínuo de regeneração.
do refino da matéria-prima, o que pode ser minimizado. A reciclagem de uma garrafa PET, por Paula Tavares é consultora na MFT Consultoria
exemplo, economiza energia suficiente para uso em Agronegócios e membro do GT Visão
de um computador por três horas. Muitos são ABRAPS.
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Migrações Climáticas
Erika Ramos
Fundadora do RESAMA
Vila Butantan
27/04/2019
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A imigração em si é legal
e não deve ser impedida
Por Beatriz Pagy
A verdadeira crise não é migratória,
e sim, da falta de estruturas de
governança e de políticas locais de
adaptação à mudança do clima

E

rika é Procuradora do IBAMA e Fundadora do RESAMA - Rede Sul Americana para
as Migrações Ambientais. O RESAMA tem
o objetivo de dar visibilidade às comunidades impactadas para incluir a migração
ambiental nas agendas públicas, como as de Mudança Climática, de Redução de Desastres, Agenda Humanitária, etc. O tema de migrações é complexo e só pode ser visto a partir da intersecção
de agendas. A Agenda 2030, então, surge como
uma “bússola” para os Estados pensarem no desenvolvimento sustentável de forma holística, o
que tem gerado políticas públicas e investimentos. Tem-se tido muitos avanços, mas a agenda
ainda precisa ser abraçada por todos, incluindo a
iniciativa privada e a sociedade civil em todos os
níveis, além de começar a trabalhar com indicadores intersetoriais. Nesse contexto, os ODS que
mais se relacionam com a temática de migrações

exemplo, praticamente só prevê o “visto humanitário” para os haitianos. Mas a própria questão da
categorização, apesar de tão importante para o
direito, é muito complicada para as pessoas, pois
ninguém quer estar na condição de refugiado.
Todavia, a ausência de reconhecimento das pessoas duplica ou até triplica sua vulnerabilidade. É
importante destacar que o problema nunca está
na migração em si, mas nas causas que levam a
ela. A crise em nada é migratória, mas de preparação e má formulação de política. Ou seja, a
questão nunca foi ou será jurídica, mas fruto de
uma política inexistente, mal feita ou de exclusão,
Isso é ainda impulsionado pela falta de infraestru- o que agrava eventos que se transformam em critura para lidar com essa situação, o que está dire- ses. A imigração não deve ser impedida, pois isso
tamente conectado com a política local de adap- transforma o que é legal e direito em irregular.
tação à mudança do clima. Um terceiro desafio
ainda é a falta de estrutura de governança. Há um O olhar que se tem para a migração precisa ser
amadurecimento incipiente em âmbito nacional modificado. A troca de uma região para outra é
e regional, com falta de articulação de atores. Há muito rica e deve ser vista como um motor do
consciência da necessidade de revisar normas e desenvolvimento. Por isso, é importante trabapolíticas, especialmente de forma mais participa- lhar para que ela não seja uma necessidade, mas
tiva, com a escuta da população afetada e inclu- uma opção.
são de saberes não tradicionais, mas isto ainda
não ocorre. Devido à atual conjuntura, o migran- Beatriz Pagy é empreendedora social, jurista
te, em especial o ambiental, não possui proteção e coordenadora de campanha e articuladora
jurídica específica. A lei de migração brasileira, por nacional no Engajamundo.
são: 1 (Erradicação da pobreza), 10 (Redução de
desigualdades), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 13 (Ação global contra a mudança
climática). Existem desafios em vários níveis. O
primeiro deles é a falta de uma terminologia unificada ou metodologia ampla para produção de
dados estatísticos. Isso gera números totalmente diferentes, que são fruto da invisibilidade total das pessoas. O segundo desafio é a tradição
de só agir em face à crise, sem olhar para o ciclo
de vida da migração, e eventualmente o holofote
passa e as pessoas ficam.
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Permacultura,
transformação e
compartilhamento
Sérgio Shigeeda
Membro do Comitê de
Arborização de São Paulo
Horta Comunitária da Saúde
25/05/2019
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Quando pequenas práticas
desencadeiam grandes mudanças
Por Beatriz Pagy e Brenda Bela
Permacultura: a ciência
que transforma,
potencializa, ressignifica
e inclui

O

Café com Impacto realizado no dia
25 de maio de 2019 ocorreu na Horta Comunitária da Saúde com Sérgio
Shigeeda, empresário, ambientalista, permacultor e membro do comitê
de arborização da cidade de São Paulo. Sérgio é
o idealizador da Horta Comunitária da Saúde e
do Plantio Global. Além disso, participa e articula projetos como o Corredor Verde Polinizador
e o Projeto Piloto de Arborização de Calçadas
(PPAC). O tema do encontro foi “Permacultura:
transformação e compartilhamento”.
A permacultura, ou cultura permanente, abrange
uma ampla gama de conhecimentos para além
da agricultura. É uma ciência que visa práticas
sustentáveis em comunidades e cidades, levando
em conta os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais do local. Pelo fato da

permacultura ser interdisciplinar e abranger diversos aspectos, ela é uma ferramenta integrativa
que visa ao ser humano e ao planeta Terra. Durante o encontro, Sérgio comentou muitas vezes
que é necessário romper com os antigos hábitos,
dando o primeiro passo, pois uma pequena boa
prática desencadeia mudanças e formas de ver o
mundo. Uma das lições de casa que ele nos traz
nesse sentido diz respeito à necessidade de muita mobilização, disposição, paciência e um grupo
sólido. Sérgio realizou – e realiza – um trabalho
de advocacy impecável, exercendo a participação
social sempre que possível, dentro de espaços
públicos e fora deles, o que é necessário para a
construção do local. Ou seja, a articulação é extremamente necessária para conseguir transformar espaços e influir diretamente nos processos
decisórios. Isso evidencia que, o projeto em si
não importa, mas sim, a forma como ele é tocado, valorizando a micropolítica e a formação de
grupos com maior capacidade de mobilização.
O que antes era abandonado, apresentando muitos problemas relacionados à violência e drogas,
hoje é um espaço de permacultura e agrofloresta, que traz sensação de pertencimento e segurança para os moradores ao redor. Além disso,
a horta possibilitou um aumento expressivo no
número de polinizadores, árvores nativas foram

plantadas potencializando o espaço e os efeitos
criados sobre ele, e a biodiversidade foi protegida e priorizada, não apenas a ambiental, mas a
social também, com a inclusão da Comunidade
Mauro nos projetos e oficinas, por exemplo. Na
visão de Sérgio, o sucesso da Horta Comunitária da Saúde foi de deixar cada pessoa livre para
se apropriar daquilo que era seu, aproveitar a
abundância e possibilidades que cada um tem,
respeitando o tempo da natureza e das pessoas.
A permacultura, portanto, aparece como grande ferramenta, uma vez que, como movimento
social, tem espalhado formas de lidar com problemas atuais relacionados a saneamento, produção de alimentos, habitação e etc., juntando
o saber científico com o tradicional, se findando
em três pilares: cuidar da terra/solo, das pessoas
e do futuro. Assim, a permacultura se aplica nas
cidades, hoje em dia, muito mais por necessidade. Ela apresenta uma ressignificação do espaço,
da forma de produzir, de ocupar, da relação com
o próximo e com a terra.
Beatriz Pagy é empreendedora social, jurista
e coordenadora de campanha e articuladora
nacional no Engajamundo.
Brenda Bela é gestora de Políticas Públicas e
cocriadora da Cíclica.
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Redução das
Desigualdades

Hugo Guornik
Analista de Projetos BISC
na ComunitasBR
Vila Butantan
29/06/2019
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Da alienação à
desigualdade
Por Eleni Santos
O sistema pautado na não
conscientização que leva
toda uma sociedade ao
declínio

N

o Café com Impacto do dia 29 de junho de 2019, o gestor público Hugo
Guornik, que atualmente atua junto a
Comunitas, organização da sociedade
civil que busca apoiar empresas na realização de investimento social privado em diversos setores, comandou um bate-papo sobre
estratégias para a redução das desigualdades.

é trabalhado no status social. Questões como
qualidade do produto, o trabalho manual e a
produção em grande escala são pouco questionadas e/ou compreendidas.

damento da população, o contínuo incentivo ao
acesso a crédito rápido, e o prolongamento de
pagamento com juros, são realidades brasileiras que dificultam a conscientização quanto ao
consumo. Com base nos acontecimentos desde a revolução industrial e o constante uso dos
recursos naturais, temos atualmente um grande
desafio para contornarmos esse cenário, requerendo ações de todas as partes (Estado, empresas, sociedade).

A atual forma insustentável de consumo é apoiada pelas variáveis do desejo, que considera o
consumo, a socialização e a alienação do processo. Há, portanto, uma necessidade da autoEntre as questões mais discutidas neste Café e crítica para avaliarmos nosso padrão de consuque impactam diretamente os ODS 9 e 10, des- mo, o que é essencial para entender e promover
tacam-se a relação entre o trabalho de um pe- um desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, Hugo aponta que “a autoprequeno produtor e seu produto com uma marca
servação substitui o autocrescimento com o obreconhecida e como se constroem padrões de O sistema pelo qual nossa sociedade é regida jetivo de existência, onde espera-se não tanto
consumo.
requer a alienação do processo, a não liberda- prosperar para sobreviver, embora a própria sode, a ausência de autonomia, o tempo escas- brevivência já esteja ameaçada.”
Os mecanismos que moldam nossa forma de so para outras atividades que não o trabalho.
consumo fazem o consumidor médio desejar Além de constantemente elevar as desigualda- Eleni Santos é assistente de Sustentabilidade
a marca e não o objeto em si, o subjetivo que des sociais existentes, questões como o endivi- na Unimed do Brasil.
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Transformando
as cidades
Luiza Jardim
Analista de Administração
Política do Colab
Primatas Burger
16/07/2019
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O caminho para
a mudança
Por Jessica Nascimento Cabral Cardoso
Como transformar as cidades
em lugares mais inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis

N

o dia 16 de julho de 2019 realizou-se
o Happy Hour com Impacto abordando o tema “Transformando cidades”,
onde os presentes discutiram os ODS
9 (Indústria, inovação e infraestrutura), o ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e o ODS 17 (Parcerias em prol das metas).
O encontro aconteceu na Hamburgueria Primatas Wings & Burguer, uma hamburgueria sustentável, que segue um conceito de lixo zero
utilizando os restos de comida para a produção
de gás de cozinha e fertilizantes, com um biodigestor.

neladas de gases de efeito estufa por ano. Além forma interajam com os gestores públicos, facidessa incrível ação, a hamburgueria não utiliza litando o trabalho das secretarias municipais no
embalagens descartáveis como canudos e co- melhor atendimento às demandas da cidade.
pos plásticos.
Muitas das pautas de sustentabilidade não chePara conversar sobre a interação sustentável en- gam a todos da cidade, segundo Luiza. Dessa
tre as pessoas e as cidades, a convidada foi Lui- forma, novas tecnologias, como a plataforma do
za Jardim, analista de administração política do Colab, podem atuar, por exemplo, com as conColab.
sultas públicas, onde os cidadãos podem opinar
e decidir várias ações pela cidade.
O Colab é uma rede social colaborativa e transparente, onde os usuários realizam denúncias O caminho para transformar as cidades mais
para as prefeituras sobre os problemas das ci- inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis é
dades, além de poderem participar de consultas com a colaboração de todos, principalmente
públicas.
dos cidadãos.

Com essa iniciativa, a hamburgueria deixa de Baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Jessica Nascimento Cabral Cardoso é bióloga
enviar para o aterro sanitário cerca de 2 tone- Sustentável, o modelo do Colab propõe que os e gestora ambiental, especializada em biodiladas de resíduos e ainda deixa de emitir 12 to- cidadãos dos municípios que aderiram à plata- versidade e sustentabilidade.
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Arquitetura, design de produtos
e planejamento urbano para a
economia circular
Léa Gejer
Cofundadora da
Ideia Circular
Vila Butantan
27/07/2019
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O futuro
é circular
Por Janaina de Souza Leite
Gestão de resíduos, ciclo de
vida de produtos e consumo
responsável são os atuais
desafios a serem repensados

N

esse Café com Impacto sobre Economia Circular convidamos Léa Gejer, arquiteta e urbanista pela Flock e cocriadora da Ideia Circular junto com Carla
Tennembaum. A dupla se diz incomodada com o atual modelo produtivo sendo uma
linha reta que consiste em extrair – consumir –
descartar, e traz uma série de questões nas etapas de produção, como a escassez de recursos, a
poluição, e a toxicidade. Afinal, do que são feitas
as coisas que consumimos?
Desta maneira, elas foram atrás de respostas à
cerca de como a Economia Circular vem transformando esse novo modelo econômico ambiental
que prevê um futuro positivo e de abundância.
A Economia Circular vem como uma alternativa
ao modelo atual de produção, porém, a ques-

tão econômica não pode ser pautada somente
na gestão de resíduos. Deve, também, repensar
em como criar produtos para o próximo ciclo.
Com isso, surge o conceito Cradle to Cradle que
é baseado na lógica da natureza onde não existe
o conceito de lixo. Os resíduos viram nutrientes
para o novo ciclo, a energia solar é usada de forma constante e celebra a diversidade para tornar
o sistema resiliente.
Para colocá-lo em prática é necessário conhecer
a composição do produto e seus impactos, bem
como identificar se pertencem ao ciclo biológico
(materiais que podem retornar para a natureza)
ou ao ciclo técnico (materiais que retornam para
a indústria) e por meio do reuso, reparo, remanufatura e reciclagem, estender a vida útil do produto. Léa apresenta quatro formas de enxergar
como a Economia Circular está transformando o

nosso sistema produtivo atual: 1) Produtos são
banco de materiais; 2) Transformar produtos em
serviço; 3) Criação de novos materiais biodegradáveis; e 4) Ampliar o impacto positivo, sair da
escala de produtos e pensar de forma sistêmica.
Para concluir, Léa afirma que a Economia Circu
lar e o design Cradle to Cradle trazem boas práticas e soluções efetivas de produção, e destaca que as empresas estão se preocupando mais
com a sustentabilidade.
Nós, consumidores, temos papel fundamental
em pensar na nossa responsabilidade pelos resíduos que geramos e em pressionar o mercado
por formas de produção e consumo mais sustentáveis.
Janaina de Souza Leite é mestranda em Gestão em Sistemas Produtivos.
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Comunicação, ciências
e meio ambiente
Taína de Luccas
Diretora de Comunicação
da Agência Sapiens
Laundry Deluxe
20/08/2019
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A comunicação
como ponte
Por Maria Hausner Burlamaqui de Mello
A importância de adequar
os discursos científico e
ambiental para chegar a
todos os lugares

É

preciso criar formas de comunicar sobre
ciência e meio ambiente, buscar caminhos que nos levam mais longe e nos
conectam em todos os elos da sociedade. Assim, no dia 20 de agosto de 2019,
em um Happy Hour com Impacto, conversamos com Taína de Luccas, jornalista especializada em ciências e meio ambiente e diretora
de comunicação da Agência Sapiens, sobre os
desafios e oportunidades desse tripé.

Assim, deve-se reunir o cientista com quem
tem vontade de comunicar, como fez Tainá em
seu documentário, registrando o trabalho e o
amor dos cientistas ao pesquisar a Amazônia,
sob uma perspectiva de carinho e cuidado com
nosso bioma, mostrando a sua importância e
magnitude.

Ao escolher os canais ideais e a melhor forma
para comunicar pode-se atingir maior quantidade de pessoas. Porém, em um contexto de
“Brasis”, precisamos refletir se todos os lugares
necessitam receber da mesma maneira os conteúdos.

Pois o cientista enfrenta uma realidade dura no
seu dia a dia, imerso em suas pesquisas e bem
mais valorizado pela quantidade de trabalhos
A relevância do tema debatido se dá, sobretu- publicados que por sua qualidade de pesquido, em um tempo em que a comunicação pode sa, além de orientar os alunos que exigem que
ser uma arma eficiente para trabalhar temas seja comunicador.
ambientais e científicos de forma mais estimulante, aproveitando o momento em que essas Neste cenário, o comunicador é um guia, uma
temáticas têm ganhado espaço nos noticiários voz do cientista para fora da academia, desee produção de conteúdo, bem como no dia a nhando para diferentes públicos e canais o unidia.
verso científico.

Não há resposta única a esse questionamento.
Entretanto, a ciência, o meio ambiente e o comunicador devem estar conectados para que
possamos construir, assim, novas pontes.

Acima de tudo, precisamos refletir se aquilo
que consumimos na grande mídia é porque
queremos ou porque nos vendem a ideia de
que só “notícia ruim” do cotidiano que “vende”.

Maria Hausner Burlamaqui de Mello é consultora na REVER Consulting.
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O profissional pelo
desenvolvimento
sustentável
Haroldo Machado
Assessor sênior
do PNUD Brasil
Vila Butantan
24/08/2019
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Visão holística
e resiliência
Por Paula Tavares
Os desafios do profissional pelo
desenvolvimento sustentável
que atua localmente para fazer
a diferença globalmente

M

ineiro de Belo Horizonte, Haroldo Machado se formou em Direito
pela UFMG. Seguindo o propósito/fazer algo além, vendeu tudo o
que tinha para fazer pós-graduação em Literatura na Itália e França. Mestre em
Relações Internacionais pela UNB e Doutor em
Direito Internacional na Suíça, hoje é assessor
sênior do PNUD no Brasil. Participou de todas as
negociações no âmbito do regime multilateral
de mudança do clima nas Conferências das Nações Unidas. Relatou as dificuldades e riscos de
ser um negociador das Nações Unidas, que vão
desde muito tempo longe de casa e da família a
uma rotina que Haroldo compara a de um piloto de Fórmula 1.

senvolvimento sustentável, onde conviveu e trabalhou com pessoas de 197 nações. “O maior
desafio é como alterar a realidade das pessoas,
procurando a integração, transformando sua realidade e fazendo a diferença na vida delas”.

A Agenda 2030 não é globalista, tem como objetivo tirar as pessoas da pobreza e dar oportunidade para criarem sua própria história. Pensar o
risco que estamos correndo no coletivo, nas dificuldades em investimentos em projetos sociais.
O desafio é global e deverá ser resolvido com
Falamos sobre Greenwashing e também ações locais.
Rainbowashing, da importância da Sinergia nos
ODS e dos conflitos imperceptíveis; da intera- O desenvolvimento sustentável vai além do pilar
ção dos diferentes saberes para uma realidade ambiental. Deve haver convergência entre o somelhor.
cial, o ambiental e o econômico. Trata da sobrevivência da geração presente, sem compromeSegundo Haroldo, quando falamos de ODS, exis- ter as próximas gerações. Precisamos ter algum
te também o objetivo da educação, em aprender comprometimento com o planeta Terra, intercoao longo da vida. “O profissional deve se apro- nexões e ganhos múltiplos.
fundar e ir além dos saberes tradicionais que
você aprende na faculdade. Deve ter uma for- Paula Tavares é consultora na MFT Consultoria
“Não mudaria nada”, diz ele, que tem muito or- mação mais integrada, mais holística, no sentido em Agronegócios e membro do GT Visão
gulho de sua trajetória de profissional pelo de- mais amplo de que está sempre aprendendo.”
ABRAPS.
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Saúde para todos,
em todas as idades

Esperdião Ferreira
Psicólogo na Nova
Psicologia Guarulhos
Mateba - Cultura da Terra
05/09/2019
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Serviços mais
acessíveis e qualificados
Por Maiara Menezes
A negligência para com
a saúde mental que
dificulta os tratamentos
e amplia o problema

N

o dia 5 de setembro de 2019 realizamos um Happy Hour com Impacto
abordando o tema “Saúde mental para
todos, em todas as idades” e tivemos
a participação do psicólogo clínico Esperdião Ferreira como facilitador. No bate-papo,
questionamos a qualidade do serviço prestado
e a capacitação dos profissionais da área, bem
como a acessibilidade a esses serviços e profissionais por pessoas com baixo poder aquisitivo.
No decorrer de nossas reflexões, percebemos
que as exigências sociais estão em desacordo
com as ferramentas e repertórios desenvolvidos
em nossas relações intra e interpessoais.

tanto por parte de quem apresenta algum quadro de doença mental, quanto por parte de familiares e pessoas próximas.
Além disso, a procura por métodos que oferecem
soluções rápidas e mirabolantes facilita a ação de
pessoas despreparadas ou até mesmo mal intencionadas no atendimento a quem está sofrendo.
Sobre esses aspectos, ficou evidente a necessidade de nos posicionarmos e nos organizarmos
como agentes pelo desenvolvimento sustentável,
a fim de disseminar a discussão, e assim, empoderar cada vez mais pessoas para que haja uma
busca efetiva pelo direito a serviços e ambientes
que, de fato, nos garantam bem estar e saúde
mental.

A negligência para com nossas doenças e/ou
crises psicológicas dificultam os processos de
admissão, aceitação e adesão a um tratamento, Maiara Menezes é analista na DR Inova.

23.03.2019 | Logística Reversa, Reciclagem e Economia Circular
27.04.2019 | Migrações Climáticas
25.05.2019 | Permacultura
29.06.2019 | Redução das Desigualdades
16.07.2019 | Transformando as Cidades
27.07.2019 | Arquitetura, design de produtos e planejamento urbano
20.08.2019 | Comunicação, Ciência e Meio Ambiente
24.08.2019 | Profissional pelo Desenvolvimento Sustentável
05.09.2019 | Saúde para todos
28.09.2019 | Como a sociedade pode evoluir para uma nova economia mais colaborativa
12.11.2019 | Inclusão dos Catadores das Cooperativas de Reciclagem

PÁG. 23 | Fellows ABRAPS 2019

Como a sociedade pode evoluir
para uma nova economia
mais colaborativa
João Leme
Consultor de
Projetos Sociais
Vila Butantan
28/09/2019
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Novas
economias
Por Carolina Moreira Fernandes Del-Rei e Mariana Malaman Mausbach
Com a sociedade em transição,
o modelo econômico
tradicional não mais faz o
mesmo sentido de antes

N

nunca fomos tão competitivos, estressados, deprimidos e ansiosos. Falamos muito sobre como
a sociedade vem aos poucos experimentando um
momento de transição, no qual o modelo tradicional perde o sentido e abre espaço para uma
nova forma de pensamento, mais colaborativa e
abundante, que se propõe enxergar valor naquilo que já existe e está disponível.

este Café com Impacto convidamos
o João Leme, agente de mudanças
para transição em direção à regeneração e consultor e facilitador de
projetos de Novas Economias. Discutimos o conceito de “economia tradicional” e
como essa ciência é baseada na competição e Assim, surgem inúmeras iniciativas que buscam
escassez.
testar e implementar novos modelos econômicos que consideram o ser humano e os limiComentamos como o atual modelo econômico, tes planetários e que geram valor através de
que se baseia exclusivamente no crescimento recursos já tangíveis ou intangíveis tais como:
econômico auferido pelo PIB, desconsidera os espaços, ferramentas, pessoas, conhecimento,
limites da natureza e o bem estar humano, ge- histórias, atributos, patrimônios imateriais e
rando grandes distorções, prejuízos ao meio am- tempo.
biente e perpetua a desigualdade social.
Podemos citar, por exemplo, 3 tipos de novas
Entendemos que, mesmo que tenhamos atingi- economias: a criativa, onde tudo é feito a partir
do com esse modelo índices altíssimos de rique- de conhecimento, criatividade e experiência, que
za, produtividade e desenvolvimento da ciência, se multiplicam com o uso e por isso são total-

mente estratégicas; a compartilhada, com utilização de tecnologias de informação e comunicação
para compartilhar a infraestrutura já existente,
tais como Airbnb, Uber, Yellow e WeWork; e a
colaborativa, onde cada um decide o que quer
colocar, como quer colocar, onde quer colocar e
todos são respeitados e contribuem para a criação de um valor específico, como Wikipedia, plataformas open source e crowdfunding.
Como profissionais que trabalham pelo desenvolvimento sustentável, entender o movimento
das novas economias, questionar o antigo padrão de consumo e informar a população é imprescindível para o alcance das metas estabelecidas na Agenda 2030 da ONU.
Carolina Moreira Fernandes Del-Rei é cofundadora da Devolverde.
Mariana Malaman Mausbach é analista de
Sustentabilidade Sênior na Telefônica Vivo.
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Inclusão dos Catadores das
Cooperativas de Reciclagem
Delaine Romano
Francisco Luiz Biazini Filho
Pedro Henrique Mesquita
Waste Expo Brasil
Expo Center Norte
12/11/2019
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A gestão de resíduos
como oportunidade
Por Janaina de Souza Leite
A importância de investir
em grupos que trabalham
com a logística reversa e
o tratamento de resíduos

participação de cinco cooperativas, sendo três da
Zona Leste, para fortalecer a Rede Leste de Comercialização e o impacto destes grupos pequenos que colocam em prática a logística reversa e
que coletaram 6 toneladas de garrafas PET em 10
o meio das máquinas e diversas soluções dias em um programa da Coca Cola.
tecnológicas para a Gestão de Resíduos,
aconteceu o Happy Hour com Impacto Francisco Biazini falou que o principal impacto
dentro da Waste Expo Brasil falando da na sociedade para tratar os resíduos é o conInclusão de Catadores das Cooperativas sumo inconsciente e a irresponsabilidade comde Reciclagem com Delaine Romano, presidente partilhada, e é isso que norteia as iniciativas do
do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste FDZL para apoiar as pequenas cooperativas que
(FDZL), Francisco Luiz Biazini Filho, vice-presiden- coletam resíduos direto da fonte geradora. Nas
te do Instituto Lixo Zero e conselheiro do FDZL e grandes cooperativas há barreiras, como a enorPedro Henrique Mesquita que é catador, funda- me quantidade de rejeitos e a deficiência de edudor do COREJI e hoje líder social no FDZL.
cação ambiental.

reciclagem uma oportunidade de vencer seus
desafios. No FDZL aprendeu o que era uma cooperativa e criou a COREJI para se fortalecer como
grupo, pois isso lhe permitiu vender mais e negociar preços mais justos. Como agente de mudança, Pedro se viu nos jovens de rua da comunidade e como forma de retribuir criou um time de
futebol que conta com 60 meninos e agora vai
incluir as meninas para dar aos jovens o esporte
como alternativa às drogas.

Delaine Romano falou da realidade do catador
e de suas necessidades, que vão além de ganhar
um salário. Pontuou, ainda, que o mais importante é fortalecer os vínculos, já que o trabalho é
muito solitário. A Bolsa Coop da Inter-American
Foundation é uma bolsa de gestão de resíduos para materiais de difícil comercialização com

São 35 mil catadores na cidade de São Paulo e
eles são responsáveis por 90% do material coletado que chega às indústrias e isso evidencia o
papel dos catadores na gestão de resíduos.

N

Por isso, investir nos pequenos grupos que operam com eficiência é fundamental, criando uma
relação de educação ambiental e parceria com
os geradores, além de mecanismos de logística
reversa de forma distribuída e colaborativa.

Eu, Janaina, fui mediadora desse bate-papo e
reforço que será nos pequenos grupos e nas
pequenas ações que iremos potencializar e maximizar o impacto positivo e alavancar o desenvolvimento sustentável.

Janaina de Souza Leite é mestranda em GesPedro Mesquita é catador desde criança e viu na tão em Sistemas Produtivos.
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Café com Impacto 2019
Convidados
IDEIA CIRCULAR
Léa Gejer
www.ideiacircular.com

GAIA EDUCATION
João Leme
www.gaiaeducation.org/

INSTITUTO LIXO ZERO
Francisco Luiz Biazini Filho
ilzb.org/

COLAB
Luiza Jardim
www.colab.re

br.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-marcello

ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA DE RECICLAGEM JARDIM ITAPEMA (COREJI)
Pedro Henrique Mesquita
forumleste.org.br/cooperativas/coreji-2/

HORTA DA SAÚDE
Sérgio Shigeeda
web.facebook.com/PlantioGlobal/?ref=profile_intro_card
web.facebook.com/Horta-da-Sa%C3%BAde-561464457339614/?ref=profile_intro_card

NOVA PSICOLOGIA GUARULHOS
Esperdião Ferreira
br.linkedin.com/in/esperdi%C3%A3o-ferreira-05560a110
COMUNITAS
Hugo Guornik
www.linkedin.com/in/hugoguornik/
www.comunitas.org/portal/

web.facebook.com/plantandojuntos/?ref=profile_intro_card

PNUD
Haroldo Machado
www.br.undp.org/content/brazil/pt/home.html

AGÊNCIA SAPIENS
Tainá de Luccas
www.linkedin.com/in/tain%C3%A1-de-luccas-a7205392/

FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA
ZONA LESTE (FDZL)
Delaine Romano
forumleste.org.br/

EURECICLO
Lucas Barbosa
eureciclo.com.br/
RESAMA
Erika Ramos
resama.net/
INSTITUTO VOTORANTIM
Orlando Nastri Neto
www.institutovotorantim.org.br/
ITAÚ UNIBANCO
Felipe Guimarães
www.itau.com.br/sustentabilidade/
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Café com Impacto 2019
Parceiros

Vila
Butantan
São Paulo

Mateba
Brasil
São Paulo

Nibs Juice Bar
São José dos
Campos

Casa Caruá
Rio de
Janeiro

Primata WINGS
& Burger
São Paulo

Waste Expo
Brasil
São Paulo

ONOVOLAB
São
Carlos

Sociedade dos Engenheiros
e Arquitetos do Estado do
Rio de Janeiro
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Agenda 2030
17 ODS

A

Agenda 2030 é um plano de ação para
as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação
da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o
desenvolvimento sustentável.

tarão este plano. Estamos decididos a libertar a Sustentável e 169 metas que estamos
raça humana da tirania da pobreza e da penúria anunciando hoje demonstram a escala
e a curar e proteger o nosso planeta.
e a ambição desta nova Agenda universal.
Eles se constroem sobre o legado dos ObEstamos determinados a tomar as medidas ou- jetivos de Desenvolvimento do Milênio e consadas e transformadoras que são urgentemente cluirão o que estes não conseguiram alcançar.
necessárias para direcionar o mundo para um ca- Eles buscam concretizar os direitos humanos de
minho sustentável e resiliente.
todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são
Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, com- integrados e indivisíveis, e equilibram as três diTodos os países e todas as partes interessadas, prometemo-nos que ninguém seja deixado mensões do desenvolvimento sustentável: ecoatuando em parceria colaborativa, implemen- para trás. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento nômica, social e ambiental.
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N

ós, os Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, acreditamos que, com
nosso trabalho, podemos transformar o mundo dos negócios para que exista um
propósito maior em cada atividade que desenvolvemos em nosso dia a dia. Por
isso, assumimos um compromisso com o desenvolvimento sustentável e estamos
decididos a:

1. Trabalhar para gerar riquezas, não só para as empresas onde atuamos, mas para toda a
sociedade.
2. Produzir fartura de alimentos com acesso e segurança alimentar para todos e evitar o
desperdício.
3. Contribuir para o bem-estar social e uma vida saudável para todas as pessoas.
4. Dividir nosso conhecimento para que todos possam ter oportunidades iguais
de desenvolvimento através da educação.
5. Atuar para que todos vivam em igualdade de condições, independentemente de
gênero, cor, raça, orientação sexual, religião ou cultura.

6. Tratar a água como um patrimônio universal do planeta. Água é fonte
de vida para todas as espécies e também para nossos negócios.
7. Dedicar muita energia para tornar mais limpa e renovável a matriz
energética da produção e uso dos produtos que desenvolvemos.
8. Buscar o crescimento econômico sem impactos negativos ao meio
ambiente e que gere oportunidade de trabalho decente e renda pra todos.
9. Inovar constantemente para que o sistema produtivo e econômico coexista
em harmonia com a capacidade do planeta e da sociedade.
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10. Desenvolver práticas para igualar as oportunidades de crescimento para todas as pessoas.
11. Construir lugares para a vida em grupo onde as pessoas possam encontrar a felicidade em suas
vidas e com seu entorno.
12. Criar modelos de negócios com propósito de promover a produção e consumo conscientes.
13. Mitigar e eliminar qualquer processo ou prática que seja responsável pelas mudanças
climáticas do planeta.
14. Manter os oceanos vivos com processos viáveis de exploração e de não poluição.
15. Zelar pela resiliência de ecossistemas com o uso dos recursos do planeta de forma
inteligente e sem desperdícios.
16. Contribuir para que exista justiça, liberdade e participação a todas as pessoas.
17. Colaborar com todos os stakeholders, em todas as esferas, para que o
desenvolvimento sustentável seja o caminho de sucesso para todos.
Queremos que todas as Pessoas vivam em Paz, com Prosperidade e em harmonia com
o Planeta e, para isso, propomos que todos os profissionais estabeleçam uma Parceria
com o Desenvolvimento Sustentável.
Temos certeza que trabalhar com sustentabilidade é dever de todas profissões,
por isso pedimos a todos os profissionais, independente de sua formação,
para que se juntem a nós como Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável,
assinando e trabalhando, cada um em sua área
de especialização, para que o desenvolvimento
sustentável seja uma realidade.
Todos somos profissionais pelo desenvolvimento sustentável.
Faça sua parte. Assine o Manifesto em: manifesto1730.com.br
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Sobre a Visão ABRAPS

A

Visão ABRAPS é uma iniciativa da
Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável que estabelece um canal entre
profissionais e pessoas interessadas
pelos diversos temas relacionados, fortalecendo
as discussões em torno dos assuntos e engajando-os por meio de diversas atividades, dando
oportunidade de estabelecer conexões e contatos com grandes profissionais. Os eventos promovidos pela Visão, como o Café com Impacto,
reúnem interessados pelos temas propostos e
os aproximam de profissionais com longa e relevante trajetória no setor, proporcionando um
bate-papo informal.
Nosso objetivo é promover discussões e engajar
as pessoas na Agenda 2030 da ONU. Nesta Agenda, foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma
nova agenda de desenvolvimento sustentável.
São 17 objetivos e 169 metas definidos em busca
de concretizar os direitos humanos de todos. Os
ODS são integrados e indivisíveis, e equilibram as
três dimensões do desenvolvimento sustentável:
econômica, social e ambiental. Em 2019, foram
realizados 21 encontros, entre Café com Impacto
e Happy Hour de Impacto, distribuídos pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos. Até
agora, 1.070 pessoas foram impactadas e contamos com a participação direta de 690 pessoas.

ORGANIZAÇÃO DOS CAFÉS
Ana Luísa Mayumi Cardoso de Souza
André Luiz Tuon
Andréia Rodrigues de Carvalho Pitta Lima
Beatriz Candido Silva Mendes
Beatriz Tsunouchi Pagy
Brenda Dantas Lopes Bela
Camila Eleonora Limberg Dias
Carolina Moreira Fernandes Del-Rei
Daiane Arruda de Almeida Dupim
(Núcleo São Carlos)
Eleni Maria dos Santos
Fernanda Maria de Moura Gomes
(Núcleo Santos)
Geisa Paganini De Mio (Núcleo São
Carlos)
Giovana Aparecida Domingues Rudner
Janaina de Souza Leite
Jessica Nascimento Cabral Cardoso
João Pedro de Andrade Eduardo (Núcleo
Rio de Janeiro)
Lilian Kotviski Fiala (Núcleo Rio de
Janeiro)
Leonardo Magnol (Núcleo São José dos
Campos)
Maiara Menezes de Souza
Maria Claudia Cestari
Maria Hausner Burlamaqui de Mello
Mariana Malaman Mausbach
Nathalia Moraes (Núcleo Rio de Janeiro)
Paula Tavares

EQUIPE VISÃO ABRAPS
Alejandra Yacovodonato
André Luiz Tuon
Andréia Rodrigues de Carvalho Pitta Lima
Beatriz Tsunouchi Pagy
Camila Eleonora Limberg Dias
Fernanda Maria de Moura Gomes
Isadora Fenilli
João Luiz Vannuzini Ferrer
Rubens R. Mendonça Jr.
Paula Tavares
SOBRE A ABRAPS
A Associação Brasileira dos Profissionais
pelo Desenvolvimento Sustentável é uma
associação de pessoas, empresas e organizações comprometidas em transformar
vidas e construir um mundo melhor e
mais sustentável, unindo profissionais de
todas as áreas. Nossa missão é promover
e fortalecer o desenvolvimento sustentável, conectando pessoas e organizações,
gerando e difundindo conhecimento.
Entenda mais em:
www.abraps.org.br.
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