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Fellows 2020: uma jornada pelo
desenvolvimento sustentável

O

Márcio Mendes

Fellows ABRAPS reúne pessoas com crenças e valores
em comum, dispostas a melhorar suas competências para
promover o desenvolvimento sustentável. Este programa é baseado
nas trocas de experiências e aspirações
entre mentores, profissionais experientes
do mercado, e os participantes, jovens
profissionais recém formados, que juntos
iniciam uma jornada de vida para construir carreiras de impacto e de valor como
profissionais pelo desenvolvimento sustentável, tanto para as organizações que
trabalham ou empreendem, como para
toda a sociedade.
Mais que um curso com uma ampla transferência de conhecimento inicial sobre os
grandes temas do desenvolvimento sustentável, o Fellows ABRAPS é um processo que incentiva a criação de uma cultura
para a sustentabilidade que alinha interesses entre o sucesso profissional que
os jovens tanto almejam, com a criação
de valor que os negócios tanto desejam,
com a geração de bem-estar que sociedade tanto merece e com a resiliência
ambiental que nosso planeta tanto precisa.
A verdadeira capacitação dos jovens deste programa é realizada com as conexões

que eles fazem entre si e dos relacionamentos que cultivam durante toda a vida
com a consciência e o propósito de transformar o mundo para melhor.
Apesar de ser um programa novo que
precisa ser melhorado e aperfeiçoado, já
temos excelentes resultados com o engajamento dos participantes na coordenação de grupos de trabalho ABRAPS e com
o desempenho profissional que conquistam dia a dia no mercado.

REALIZAÇÃO
Associação Brasileira dos Profissionais pelo
Desenvolvimento Sustentável
ORGANIZAÇÃO
Visão ABRAPS
Fellows ABRAPS

São jovens que entenderam que não terão respostas aos principais dilemas e desafios que a sustentabilidade apresenta às
suas carreiras se não cocriarem soluções.

DIRETOR-PRESIDENTE
Fabiano Rangel

Acreditamos que esta atitude é primordial para que ocupem posições de liderança em suas áreas de atuação como
profissionais pelo desenvolvimento sustentável.

DIRETOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO
Márcio Mendes

Ser Fellows ABRAPS é colaborar com a
missão da ABRAPS de promover o desenvolvimento sustentável conectando pessoas e organizações. Aceitem este compromisso que a ABRAPS estará sempre
com vocês.
Com certeza teremos uma excelente jornada juntos.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O

processo de seleção dos Fellows
ABRAPS 2020 iniciou-se com o formulário de inscrições ao programa. No
final de 2019, 69 interessados responderam perguntas básicas de seleção,
tais como idade, experiência profissional e formação (com objetivo de formar um grupo diverso e multidisciplinar), além de questões abertas,
objetivas e eliminatórias.
O Programa Fellows é para jovens entre 20 e 35
anos e esse recorte é feito com objetivo de formar jovens líderes em prol do desenvolvimento
sustentável. Aprovados nesta primeira etapa, os
selecionados foram convocados a um encontro
presencial no Instituto Dom Bosco, onde foram
realizadas dinâmicas individuais e em grupo.

Diante do cenário de incerteza, provocado pela
pandemia, foi verificado com os Fellows a continuidade do programa de forma online. Por
conta de dificuldades econômicas e de disponibilidade agravadas pela pandemia, alguns
selecionados optaram por não prosseguir no
programa.
O que se mostrou como um problema a
princípio, se transformou em uma oportunidade para se fazer uma repescagem
dos Fellows que se encaixavam no perfil
do programa, pois os encontros virtuais
possibilitaram ampliar o número de participantes. Além disso, as reuniões online
permitiram “deixarmos” o espaço físico
do município de São Paulo para ampliar
o alcance para outros estados e, inclusive, para contar com participação internacional de um mentor estrangeiro.

O resultado final foi que 25 pessoas foram selecionadas à turma de Fellows ABRAPS de 2020,
por meio de um grupo de 4 jurados, que avaliaram cada uma das entregas sob critérios prede- Dado ao novo formato online, foi possíterminados.
vel também reduzir as horas dos encontros, possibilitando a revisão de valores.
O DESAFIO DA PANDEMIA
Vale ressaltar que esse formato potenA seleção aconteceu de janeiro a fevereiro de cializou as trocas e, dada à virtualidade
2020 e o início dos encontros estava previsto para do processo, muitos Fellows conseguiram
março. Com o surgimento da crise sanitária que validar seus planos de carreira em prol do
pegou a todos de surpresa, o início do programa desenvolvimento sustentável com mais de
ficou suspenso no primeiro semestre, a fim de se um mentor.
compreender qual seria a melhor estratégia para
seguir com as atividades da ABRAPS em 2020, o O programa foi retomado em setembro,
que incluía o Programa de Fellows.
com encontros quinzenais e com a formatura dos Fellows para o primeiro semestre de
Ao mesmo tempo, para manter o engajamento 2021. Tínhamos a esperança de um encontro
de quem havia sido selecionado, os coordena- presencial com esta turma, mas o agravamendores criaram um grupo para os Fellows 2020 no to da pandemia, com crescente número de caWhatsapp. Ainda com a necessidade de definição sos, nos impediu de concretizar essa ideia. Ainda
de execução do programa, alguns pré-encontros se esboça um encontro pessoal para celebrar as
virtuais aconteceram para que todos se conhe- conquistas da turma, porém mediante a normacessem, isso permitiu a criação de uma rede ativa lização da pandemia e com observância a potene com bastante troca de informações.
ciais protocolos sanitários.
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O PROGRAMA FELLOWS ABRAPS

D

urante sete meses, nossos 17 Fellows
ABRAPS participaram a cada 15 dias
de um encontro, entre setembro e fevereiro, nos quais discutiram estudos
de casos e exposições em contexto teórico-conceitual, pesquisaram e desenvolveram
conteúdo, elaboraram trabalhos (contidos aqui
neste e-book), debateram com especialistas e
profissionais convidados da área e receberam
mentoria para eventual desenvolvimento de plano de carreira. A turma foi definida através do
processo de seleção que antecedeu o início dos
encontros e que consistiu nas etapas descritas na
seção anterior.
Uma vez concluído o curso, quatro Fellows 2020
foram designados como coordenadores do programa, responsáveis por orientar a próxima turma de Fellows ABRAPS a ser formada para o segundo semestre de 2021, alimentando, assim,
um ciclo.
Esta turma de Fellows ABRAPS 2020 concluiu o
curso em fevereiro de 2021 com duas entregas
obrigatórias. A primeira foi a organização de pelo
menos uma live de ‘Café com Impacto’ ou ‘Happy
Hour com Impacto’, promovidos pela diretoria Visão ABRAPS, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, 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.
A segunda entrega da turma foi um plano de
carreira desenvolvido para os próximos 10 anos,
que foi apresentado em forma de pitch em abril
de 2021 para a turma inteira e mentores, diretores e associados da organização, bem como dos
familiares dos Fellows.

Luiza
Ferraz
Lara
Martins

Marcella
Zanoti
Marina Schiave
Rodrigues
Mayra
Jamas

Giovanna
Garcia

Norma
Clarice
Julia Roberta
da Silva

CONHEÇA
NOSSOS
FELLOWS

Clarissa
Gunça

Paulo
Camargo

Raisa
Fagundes

Bárbara
Meireles

Tassia
Tostes
Thais de
Oliveira

Azul Itati
Sossa
Ana Clara
Corsi

Thais Marina
Monteagudo

Saiba mais sobre eles em: https://padlet.com/visaoabraps/ewpfr21w805vg88l

A JORNADA DOS FELLOWS 2O20
DA SELEÇÃO AOS
PLANOS DE CARREIRA
TRILHA DE DESENVOLVIMENTO FELLOWS
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SELEÇÃO

PANDEMIA
1º ENCONTRO
05/09/2020

Por quê?
Qual o seu compromisso?

3º ENCONTRO
03/10/2020

2º ENCONTRO
19/09/2020

Quem são os profissionais
pelo desenvolvimento
sustentável?
Soft skills & Hard skills
Com: Rosângela
Mellato
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Quem são os
profissionais pelo
desenvolvimento
sustentável?
Onde estão?

4º ENCONTRO
17/10/2020
Onde estão as
oportunidades?
Com: Cristine Naum
e Luciana Caran
5º ENCONTRO
31/10/2020

O que fazer?
O que estudar?
Com: Silvia Naccache
e Valdir Cimino

6º ENCONTRO
14/11/2020
Quanto ganho?
Planejamento da
vida financeira
Com: Graziela
Suman

8º ENCONTRO
05/12/2020
Plano de
Carreira
Profissional

9º ENCONTRO
12/12/2020
O quê?
Como?
Quando?
Quem
ajuda?
Dinâmica

10º ENCONTRO
23/01/2021

Pitch / Plano de Ação
Workshop de
preparação dos
próximos Fellows

7º ENCONTRO
28/11/2020
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Conversa
Academia
Com: Diego
Conti

OS ARTIGOS DO
HAPPY HOUR COM
IMPACTO

O PAPEL DA TECNOLOGIA
NA REDUÇÃO DA
DESIGUALDADE SOCIAL

Convidada: Anna Paula Colacino
Onde: @abrapsoficial
Quando: 03/12/2020
Grupo:
Azul Itati Sosa
Giovanna Garcia
Marcella Zanoti
Paulo Camargo
Thais Oliveira
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Inserção de jovens em situação de vulnerabilidade
social no mercado de trabalho por meio da tecnologia

O

FELLOWS 2020

Brasil ocupa a nona posição em desi- volver pessoas e criar oportunidades, com resulgualdade social do mundo. A dificul- tados maravilhosos e perspectiva de crescimento
dade de acesso à internet e tecnolo- profissional.
gia são dois fatores que contribuem
fortemente para estas diferenças e se
“Não devemos ter um olhar caridoso e sim
viram ainda mais agravados durante a pandemia. um olhar digno e que enxerga o potencial das
pessoas.”
“Quando a pessoa não tem escolha e se
Anna Paula Colacino
submete a qualquer coisa, ela está em situação
de vulnerabilidade. A liberdade de escolha é
Além disso, os jovens atuam como agentes transimportante.”
formadores sociais e protagonistas de suas reaAnna Paula Colacino
lidades: além do novo profissional, é impactada
uma família e toda a comunidade ao redor.
Conversamos com a Economista Anna Paula Colacino, gestora do RECODE Pro: um programa que “Trabalhar para dar acesso a oportunidades para
visa a formação e a empregabilidade de pessoquem a vida negou durante muito tempo”
as em situação de vulnerabilidade social, projeto
Anna Paula Colacino
que impacta diretamente nos ODS 8 e 10 da ONU
(Trabalho digno e redução da desigualdade).
Durante nossa conversa, a Anna cita como principal desafio os preconceitos relacionados à idade
A área de tecnologia tem uma demanda crescen- dos candidatos: falta de experiência (jovens) ou
te por profissionais, cada vez mais disputados, baixa aderência à tecnologias (idosos).
tornando-se um setor com potencial para desenvolvimento de ações que visem a formação de É essencial tomar posturas mais humanas e inpúblicos diversos (50+, negros, LGBTQI+, PCDs, clusivas.
etc).
Ela também cita o papel das empresas, como aliaOferecer treinamento e acesso a tecnologias mo- das para o sucesso dos programas de inclusão:
dernas para pessoas em vulnerabilidade é um investimento fundamental.
• Postura de incentivo à inclusão, procurando
enxergar potencialidades e desenvolver joO Recode Pro aproveita este nicho para desenvens profissionais

• A empresa precisa oferecer oportunidades
para esses jovens crescerem na organização e
assumirem posições de liderança;
• Valor social das contratações, contribuição
para as políticas de diversidade e inclusão:
olhar curioso, responsável e inclusivo;
• A empresa também pode ser mais ativa no
programa, atuar voluntariamente na formação como professor, mentor, a empresa pode
oferecer workshops, palestras, ela pode se engajar genuinamente no programa.
O programa já teve experiências incríveis, desenvolvendo novos profissionais de 18 a 39 anos
(programadores fullstack), não apenas em conhecimento técnico (hard skills) como também
as competências socioemocionais e comportamentais (soft skills) que garantam o crescimento
do profissional, e facilitando o acesso a vagas de
emprego.
A primeira turma do programa, teve 92% dos
alunos empregados, com um salário médio de
mais de R$ 4.800,00, em menos de 3 meses após
a formatura.
Na pandemia, os cursos foram adaptados para
modalidade 100% virtual, o que pode significar uma escalabilidade do curso para que possa
atingir muitas mais pessoas.

Referências

Marcella Zanoti
Fundadora da Boomeraki, com o propósito de
incentivar, através das ações e comunicação
transparente, a autorresponsabilidade das marcas
enquanto agentes de transformação positivas.

Este artigo for produzido a partir de entrevista
concedida por Anna Paula Colacino (Gestora do
RECODE Pro) à ABRAPS, realizada no dia 3 de dezembro de 2020, mediada por Marcella Zanotti –
Fellows ABRAPS 2020. Texto adaptado por Marcella, Thais Oliveira, Paulo Camargo e Giovanna Linkedin:
Garcia.
https://www.linkedin.com/in/marcellazanoti/

AUTORES
Thais Oliveira
Engenheira ambiental e técnica em meio ambiente, atuando em projetos e facilitando oficinas
/ rodas de conversas / palestras sobre sustentabilidade e ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável), da Organização das Nações Unidas.
Gestão de resíduos industriais e comerciais, desenvolvendo projetos voltados para o conceito
de lixo zero.

Paulo Camargo
Biólogo Mestre em Microbiologia e Doutor em Biologia Molecular. Idealizador do blog Descascando
a Ciência. Trabalha com produção de conteúdo e
projetos com ênfase em comunicação científica.
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/pjcamargos/
Giovanna Garcia
Especialista em inovação social, sustentabilidade
e parcerias estratégicas. Gerente de Desenvolvimento de Mercados na Rainforest Alliance.

Linkedin:
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/thais-nunesoliveira/ https://www.linkedin.com/in/giescoura

Para ver na íntegra esse
bate-papo, acesse:
https://www.instagram.com/tv/CIWtjDDDXvS/?utm_source=ig_web_copy_link

CONSUMO CONSCIENTE
E EMBALAGENS
SUSTENTÁVEIS

Convidado: Felipe Guastelli
Onde: @abrapsoficial
Quando: 10/12/2020
Grupo:
Clarissa Gunça
Lara Martins
Mayra Jamas
Tássia Tostes
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Qual o seu papel
como consumidor?

O

que você está consumindo agora,
no momento em que está lendo
este artigo? A resposta é muito
mais que zero. O consumo é o ato
de adquirir bens ou serviços, um
ato econômico estimulado pelo capitalismo
e a sociedade do consumo.
Em um papo descontraído, as Fellows 2020
da Associação Brasileira dos Profissionais
pelo Desenvolvimento Sustentável (ABRAPS)
conversaram com Felipe Guastelli, coordenador de Embalagens Ecológicas na Natura,
sobre a evolução de embalagens sustentáveis na maior empresa B (selo internacional de impacto positivo) de capital aberto e
como a mesma vem trabalhando para incentivar o consumo consciente.
Você sabia que existe um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Agenda
2030, estabelecida pela ONU, específico sobre consumo e produção consciente?
O 12º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável fala em assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Esse ODS tem ao todo oito metas que giram
em torno de reduzir pela metade o desperdício de alimentos e a geração de resíduos
por meio da prevenção, redução, reciclagem

FELLOWS 2020

e reuso dos materiais. Destaca-se também a pasta de dente, o esmalte, o desodorano empenho em garantir estilos de vida em te são alguns dos produtos diários que você
harmonia com a natureza.
utiliza? Já parou para pensar na quantidade
de recursos naturais utilizados para a sua faEmbora haja um grande esforço e incentivos bricação? E na fabricação da embalagem de
da ONU pelo alcance desse novo padrão de cada um desses produtos?
consumo, na prática isso ainda está longe de
ser um ideal.
Felipe é Engenheiro Ambiental formado na
USP de São Carlos, onde se especializou no
Uma pesquisa realizada recentemente pelo tema de Ecodesign.
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) mostra Por meio do programa Inova Talentos inque, embora para 75% dos brasileiros o con- gressou na Natura em 2015, onde segue até
sumo exagerado pode impor riscos ao pla- hoje desenvolvendo embalagens sustentáneta e à sociedade, 45% admite que é usual veis.
comprar itens e produtos de que não precisam e depois se arrependerem.
A Natura é reconhecida como uma empresa
que assume suas responsabilidades sociais,
Ou seja, a problemática vai muito além do ambientais e econômicas.
comportamento, ela faz parte da cultura de
boa parte da população.
A organização promove diversas iniciativas
para reduzir o impacto ambiental dos seus
E se você ainda está tentando responder a produtos e conscientizar os seus consumipergunta do início deste artigo, seguem al- dores do descarte dos materiais após o congumas possibilidades de resposta: eletri- sumo.
cidade para o computador, a luz que está
iluminando o ambiente, o ventilador, são só Podemos citar, por exemplo, o pioneirismo
alguns dos exemplos.
em ser a primeira empresa de cosméticos a
oferecer refis em 1983, o programa carboAgora e se alterarmos a pergunta para que no neutro lançado em 2007 para a redução
produtos você consome no seu dia a dia? O contínua de emissões, a contribuição para
perfume, o hidratante, o creme de pentear, o desenvolvimento de cadeias de materiais
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reciclados com o uso PET e Vidro reciclado ou seja, a empresa constantemente tem que
pós-consumo nos produtos, o programa de definir limites e critérios dos impactos que
logística reversa nas lojas.
ocorrerão e que devem ser mitigados na
produção de novos produtos.
Além disso, destaca-se a emblemática marca
Ekos, que, desde 2000, lança produtos utili- É importante, durante o desenvolvimento
zando ativos da biodiversidade brasileira, va- da embalagem, pensar para que ela vai serlorizando a cultura e trazendo renda para as vir, qual sua real função dela? “É muito difícomunidades locais, e ainda atua ativamente cil que o produto não gere impactos, mas o
na conservação da floresta amazônica.
objetivo é sempre lançar produtos mais sustentáveis”, reforça Felipe.
Inicialmente, questionado sobre o interesse
envolvendo o ODS 12 – Consumo e Produ- Nesse sentido, Felipe informou também que
ção Responsáveis - Felipe relatou que seu é possível mensurar os impactos de um prointeresse surgiu no Ensino Médio no proces- duto no mercado.
so de escolha do curso universitário.
A Natura constantemente realiza estes estuNesse processo, se percebeu com interes- dos. O Coordenador da empresa destacou
se por assuntos ambientais e atividades de que muitos pontos o consumidor ainda não
impacto positivo, escolhendo o curso de en- tem conhecimento, como por exemplo, a togenharia ambiental, o qual o levou a trilhar xicidade do produto no meio ambiente.
esse caminho na temática do Ecodesign. Um
dos pontos de grande relevância no assunto Essa é uma informação que ainda não é coné a embalagem dos produtos.
siderada pelo mercado consumidor, apesar
de ser alvo de seu trabalho.
Nesse contexto, Felipe destacou que os desafios no desenvolvimento de uma embala- Então, consumidores informados e exigentes
gem são imensos. Um exemplo abordado foi são fundamentais para mudança de postura
a questão do material ser reciclado, mas não da empresa.
ter mercado interessado na sua aquisição
para reciclar.
Hoje, o consumidor questiona a embalagem,
amanhã o conteúdo. Assim, aos poucos, vaSituações como essas demonstram a grande mos desenvolvendo uma sociedade mais
necessidade de uma maior relação e comu- consciente e sustentável.
nicação com a outra ponta da cadeia produtiva: as cooperativas de resíduos sólidos.
Outro ponto envolvendo o ODS 12 é a questão de como incentivar os consumidores
Outro exemplo foi a questão de estabele- a promover a logística reversa. Felipe descer qual o impacto ambiental aquele mate- tacou que, inicialmente, o consumidor tem
rial gera no meio ambiente, pois um produ- que entender a razão de ele estar realizando
to pode ser prejudicial para o aquecimento esta função.
global, outro pode gerar um gasto indevido
de água, outro pode não ter reciclabilidade, Atualmente, o resíduo é muito distante do

consumidor, como ele não vê, ele não se
preocupa com o que descarta.
Assim, a conscientização dos consumidores
é fundamental, juntamente com programas
que fomentem a logística reversa.
A Natura ao implantar um programa em que
o consumidor ao levar cinco embalagens de
produtos utilizados, recebe um produto sem
custo, faz com que as pessoas se interessem pela temática, busquem orientação e se
conscientizem. A ideia das embalagens retornáveis, na opinião do Felipe, é inovação,
algo que deve ser testado no mercado, pois
gera um ganho ambiental imenso.
Sobre a temática da sustentabilidade, Felipe
também trouxe várias indicações: o livro Cradle to Cradle, de Willian McDonough e Michael Braungart, que aborda sobre economia
circular; The Upcycle, de Willian McDonough
e Michael Braungart, que traz ideias de inovação, o TED da Ellen MacArthur Foundation
no Youtube, a série “Cataflix – A reciclagem,
por quem faz ela acontecer”, no canal Pimp
My Carroça do Youtube, além dos documentários Oceano de Plástico, Kiss the Ground,
The True Cost e Desserviço ao consumidor
disponíveis na Netflix.
Para aqueles que têm interesse em se profissionalizar nessa área de sustentabilidade,
Felipe considera que tudo é muito novo e
deu dois conselhos: se aprofundar nos estudos e temas de destaque, como Economia
Circular, e buscar entender a realidade do
negócio e do meio em que está inserido.
Por fim, destacou que cada pessoa é única
e com estudo cada um pode contribuir e
construir conexões para uma sociedade mais
sustentável.
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Para concluir, seguem as melhores dicas que
selecionamos para ser um consumidor consciente: primeiro verificar qual o material da
embalagem, se é papel, plástico, alumínio. Segundo, será que é realmente necessário aquela quantidade de embalagem para proteger o
material que vou comprar? Quantas embalagens estão envolvendo o produto? Terceiro,
qual a destinação da embalagem pós consumo? Ela pode ser reutilizada, retornável, reciclada, ir para compostagem ou vai direto para
o aterro sanitário? Quarto, escolher uma marca que realmente se preocupa com o meio
ambiente, promove iniciativas para a conscientização e preservação da natureza e que
tenha uma comunicação transparente com o
consumidor. E por último, avaliar se realmente
é necessário adquirir aquele produto ou não.
Referências
Este artigo for produzido a partir de entrevista concedida por Felipe Guastelli (coordenador de Embalagens Ecológicas na
Natura) à ABRAPS, realizada no dia 10 de
dezembro de 2020, mediada por Mayra Jamas – Fellows ABRAPS 2020. Texto adaptado por Mayra Jamas, Clarissa Gunça, Tassia
Tostes e Lara Martins.

AUTORAS
Clarissa Gunça
Analista jurídica e uma entusiasta por mudanças
que promovam uma sociedade mais sustentável.
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/clarissagunca
Lara Martins
Protagonista negra do sul global na construção
de um futuro sustentável para todas e todos.
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/cmartinslara/
Mayra Jamas
Bióloga, uma agente de mudanças e facilitadora da
implementação de estratégias de sustentabilidade.
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/mayra-jamas
Tássia Tostes
Atua em prol da transformação, potência e impacto positivo das organizações e sociedade.
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/tassiatostes/

Para ver na íntegra esse
bate-papo, acesse:
https://www.instagram.com/tv/CIor2oXHx_E/?igshid=1ucn7c84jmq7v

MULHERES NO
MERCADO DE
TRABALHO

Convidada: Laura Melaragno
Onde: @abrapsoficial
Quando: 14/01/2021
Grupo:
Bárbara Meireles
Júlia Roberta da Silva
Marina Rodrigues
Raisa Fagundes
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Tendências para
o ano de 2021

Q

ual o papel que as mulheres vêm ocupando no mercado de trabalho? Neste
happy hour, Laura Melaragno participou
de um bate-papo focado nesta pergunta
e no que é esperado para 2021.

Laura é Head de Product Marketing da Levee e anteriormente atuava no Linkedin como Consultora
Sênior de Soluções para Talento. Possui pós-graduação em Ciências do Consumo pela ESPM (Brasil) e formação em Administração de Empresas pela
FAAP (Brasil) e pela Escuela de Administración de
Empresas (Espanha).
O debate focou principalmente na situação das
mulheres no mercado de trabalho, como elas foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus
e os principais desafios que enfrentam para ingressar e se recolocar no mercado de trabalho, se relacionando com o que abrange, principalmente, o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS
05, que visa garantir igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A história nos
mostra que os direitos adquiridos pelas mulheres
são muito recentes e, para que continue havendo
mudanças e alterações em normas e legislações, é
preciso representatividade na política e no poder.
Hoje, essa representatividade ainda é muito baixa,
sendo os cargos políticos constituídos por apenas
14% de mulheres, mesmo as mulheres sendo 51,8%
da população eleitoral (Fonte: TSE).
Os impactos da pandemia do novo coronavírus
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trouxeram à tona, novamente, a necessidade do diálogo e de ações afirmativas que contribuam para
a redução da desigualdade de gênero no país. Afinal, a participação das mulheres no mercado de trabalho formal caiu drasticamente desde o início da
pandemia. Cerca de 8,5 milhões de mulheres tinham
deixado a força de trabalho no terceiro trimestre de
2020 e, ao final do ano, a participação delas já era
a menor dos últimos 30 anos (Fonte: IPEA 2020).
Neste contexto, muitas vagas estão sendo congeladas, muitas profissionais desligadas de suas empresas e um futuro incerto – ao qual, no cenário atual,
as mulheres sempre são as últimas escolhidas para
cargos de gerência e as que possuem os menores
salários. O quadro ainda se agrava quando se trata
de mulheres negras e LGBT+. Por isso, existe uma
necessidade urgente de mudança de estrutura, em
que as formas de trabalho sejam repensadas a fim
de promover a inclusão de todas as mulheres, com
todas as suas singularidades.
A tecnologia aparece como uma grande aliada para
a recolocação das mulheres no mercado de trabalho formal, o que vai muito além da possibilidade
do modelo home office. A Inteligência Artificial
vem sendo utilizada como uma ferramenta de auxílio nos processos de recrutamento mais diversos
e inclusivos, de forma a tirar qualquer viés sistêmico (consciente ou inconsciente) durante a triagem
de currículos. Além disso, existem plataformas digitais que, com base em diversos indicadores, conseguem ajudar as empresas a detectarem a situação

de igualdade de gênero e a encontrar soluções para
reduzir as desigualdades. Nesse contexto, Laura
destaca a importância das empresas se conscientizarem de que diversidade é uma questão essencial
para o seu desenvolvimento. Portanto, é essencial
que tragam métricas, indicadores e ações afirmativas para promover a diversidade em todos os níveis hierárquicos, visto que as mulheres entram na
base da pirâmide organizacional, mas dificilmente
ascendem. Este fato fica claro ao se observar como
a participação das mulheres é maior nas vagas de
estágio e jovem aprendiz do que nas vagas de níveis hierárquicos mais altos, como conselhos, diretorias ou até mesmo gerências. Muitas vezes este
baixo número de mulheres nos cargos da alta liderança se deve à maternidade. Não deveria ser uma
escolha da mulher ser mãe ou continuar sua carreira profissional. O mercado de trabalho como um
todo precisa rever as políticas de maternidade e ser
mais inclusivo. É necessário que haja alterações na
licença parental e no entendimento sobre a pluralidade dos formatos familiares, a fim de reduzir a
sobrecarga da figura materna, dividindo as responsabilidades e reduzindo a pressão que recai sobre
as mulheres na tripla jornada para conseguir conciliar a educação e os cuidados com os filhos e o seu
desenvolvimento e trajetória profissional. Durante a
pandemia essa realidade ficou ainda mais evidente,
muitas mulheres deixaram o mercado de trabalho
por conta da necessidade de cuidar dos filhos ou
de outros familiares. Além disso, as mulheres que
estão fora do mercado de trabalho e precisam re-
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tornar, muitas vezes encontram barreiras durante o Páginas de apoio para mulheres e comunidade Julia Roberta da Silva
processo de seleção ao citarem que são mães.
lgbt+ no mercado de trabalho:
Tecnóloga em Gestão Ambiental e Sanitária especialista em Educação Ambiental para a SustentabiEm relação ao mercado de trabalho empresarial, o • Mulheres no comando
lidade e acredita na educação como instrumento
termo ESG está em grande evidência nos últimos • https://www.linkedin.com/company/mulheres- para uma sociedade sustentável.
anos, levando em conta não apenas os aspectos
nocomandosp/
financeiros das empresas, mas também os aspectos
Linkedin:
sociais e ambientais.
• Se candidate, mulher
https://www.linkedin.com/in/juliarobertadasilva/
• https://www.linkedin.com/company/se-candiDessa forma, muitas empresas vêm sendo forçadas
date-mulher/
a disseminar as políticas de diversidade e igualdade
de gênero nos cargos, a fim de se adaptar a essa • Rede Mulher Empreendedora
Marina Schiave Rodrigues
realidade, o que vem contribuindo positivamente • https://www.linkedin.com/company/rede-mu- Engenheira Ambiental especialista em Responsabipara reduzir a desigualdade no ambiente de
lher-empreendedora/
lidade Social Empresarial e Sustentabilidade e bustrabalho.
ca trabalhar em prol de um futuro ambientalmente
• EmpregueAfro
responsável, socialmente justo e economicamente
Para que possamos viver em um país com mais • https://www.linkedin.com/company/empregueafro/ viável.
igualdade, precisamos de mudanças em políticas
• Indique uma Preta
públicas, dentro das empresas e na sociedade.
Linkedin:
• https://www.linkedin.com/company/indique-uma-preta/ https://www.linkedin.com/in/marinaschiaverodriÉ preciso romper tendências e paradigmas que
gues
foram inseridos no passado, para que as futuras • Rede Somma
gerações possam viver em uma sociedade menos • https://www.linkedin.com/company/rede-somma/
machista e mais igualitária.
Referências
Raisa Fagundes de Figueiredo
Dicas para se aprofundar nesta pauta:
Geóloga, PhD em Geologia e Recursos Naturais e
Este artigo for produzido a partir de entrevista con- acredita que ciência e educação são peças-chave
Documentários:
cedida por Laura Melaragno (Head de Product para o Desenvolvimento Sustentável.
Marketing da Levee) à ABRAPS, realizada no dia 14
• The mask you live in
de janeiro de 2021, mediada por Barbara Meireles – Linkedin:
Fellows ABRAPS 2020. Texto adaptado por Barbara https://www.linkedin.com/in/raisa-fagundes-de-fi• MissRepresentation
Meireles, Julia Roberta da Silva, Marina Rodrigues e gueiredo-geologa/
Raisa Fernandes.
Podcasts:
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• Mamilos pod
• https://open.spotify.com/show/39IqvZCSC- Bárbara Meireles
52QAehb4b4aaR?si=EBBZc8i6QWSc8NvuRZC_ Especialista em inserir a sustentabilidade e a resmw
ponsabilidade social como partes da cultura e dos
planos de ação das organizações.
• Bom dia, Obvious
• https://open.spotify.com/show/1592iJQt0Il- LinkedIn:
C5u5lKXrbyS?si=S5QahRWZQ7-x_humIzbVXg
https://br.linkedin.com/in/barbara-meireles

Para ver na íntegra esse
bate-papo, acesse:
https://www.instagram.
com/tv/CIor2oXHx_E/?igshid=1ucn7c84jmq7v

ENVIRONMENTAL, SOCIAL
AND CORPORATE
GOVERNANCE

Convidada: Karen Tanaka
Onde: @abrapsoficial
Quando: 21/01/2021
Grupo:
Ana Clara
Luiza Ferraz
Norma Gonçalves
Thais Monteagudo
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ESG: de tendência passageira
à nova prática de negócios

A

sigla ESG (Environmental, Social and
Governance) ou ASG em português,
corresponde à visão de investidores (e
mercado financeiro como um todo) sobre como as empresas estão integrando práticas ambientais, sociais e de governança
nos negócios.

FELLOWS 2020
organização. Diversos fatores têm impulsionado
a implementação das práticas ESG, e a Covid-19
foi uma delas. Em 2020, com o advento da pandemia, ficaram ainda mais evidentes as desigualdades que vivemos e como uma mudança no
contexto macro pode fragilizar empresas, governos e a sociedade como um todo.

aceita mais trabalhar em empresas ou consumir
produtos que não estejam alinhados com os seus
valores éticos.

Como o Pink Bond – focado no apoio de pesquisas relacionadas ao combate ao câncer; SDG
Bond - títulos pautados nos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030; Transition Bond – nova classe dos títulos climáticos;
Blue Bonds - foco na proteção dos oceanos e na
De acordo com a Karen Tanaka, Gerente técnica vida marinha.
no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) em um contexto A mudança no estilo de vida e comportamenteórico, podemos classificar ASG nos seguintes to do consumidor também são fatores que impilares: fatores, valores e impactos, mas na prá- pulsionam as práticas ESG, uma vez que, muitos
tica esses pilares refletem no desenvolvimento consumidores têm questionado os impactos e
sustentável, na qual o principal objetivo é equili- ações do consumo. Atualmente temos uma gebrar o lado financeiro e econômico com as ques- ração que está fundamentada em valores e printões sociais, ambientais e de governança de uma cípios. Uma grande parcela dos jovens já não

Dentro do contexto dos princípios ESG, é possível identificar dois filtros essenciais de avaliação,
filtro positivo e filtro negativo.

O conceito não é novo, e prova disso são os diversos estudos que foram publicados sobre o
tema na década de 60/70. Porém, o marco para
a agenda ESG foi o encontro promovido pela
ONU (Organização das Nações Unidas) em 2004,
que reuniu o secretário geral da ONU e 50 líderes
mundiais de economia e finanças, onde a pauta
discutida foi a relação entre as questões socioambientais com finanças/economia. A partir desse encontro foi desenvolvido um importante estudo sobre o tema, chamado “Who Cares Wins”
que reúne diretrizes de como integrar as questões ambientais, sociais e de governança (ASG)
às práticas empresariais.

Essas mudanças são significativas para o setor financeiro e as empresas estão sentindo essa pressão e exigência de implementar novas práticas
mais condizentes com a realidade atual, e assim
As empresas tiveram uma nova visão em relação atrair mais os investidores.
ao home office e a inovação tecnológica permitiu
o deslocamento dos funcionários para fora dos Atualmente os investidores não avaliam mais
grandes centros.
somente a questão do “risco-retorno”, mas também levam em consideração fatores como a susNa área das finanças, houve um boom de investi- tentabilidade da cadeia de suprimentos das emmentos e instrumentos financeiros pautados em presas e como estas estão gerando valor para as
questões socioambientais.
comunidades onde atuam.

O filtro positivo trata as empresas que tenham
real desempenho socioambiental destacado em
seu portifólio de investimento, enquanto o filtro negativo trata as empresas que caminham
no sentido contrário dos pilares ESG, como por
exemplo, as empresas de tabaco e armas. Por ser
um assunto que a cada dia tem ganhado mais
destaque, muitas empresas dizem contribuir
para o desenvolvimento sustentável, mas na realidade estão longe de apresentar soluções efetivas.
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Dessa forma, muitos termos estão surgindo para
reconhecer as empresas que adotam essas práticas de fachada, como é o Greenwashing, que
está relacionado às empresas que dizem atuar
em causas ambientais e na realidade estão mais
preocupadas em divulgar as ações do que de
fato ter um impacto positivo na questão do desmatamento, por exemplo.
Há também o rainbow-washing que é utilizado
para as empresas que dizem cumprir alguma
meta dos 17 ODS da ONU mas que de fato não
praticam. Felizmente com a facilidade na obtenção de informações fica mais fácil sabermos até
que ponto as empresas integram a abordagem
social, ambiental e de governança em suas práticas.
Essas empresas que adotam práticas de greenwashing e aquelas que ainda não se mobilizaram para atender as questões socioambientais,
precisam entender de forma urgente seu papel
na sociedade, seja como uma empresa difusora
de ideias, indutora de consumos e participação
na política pública nacional e internacional.
Já que, pelo lado do investidor, já é tendência
mundial buscar investimentos mais limpos e pesquisar as ações efetivas das empresas e produtos
do qual está investindo. Grandes líderes financeiros da atualidade de grandes fundos estão cessando investimentos em corporações de setores
como armamento e combustíveis fósseis.

nança corporativa, gestão de risco, mitigação nas Luiza Ferraz
mudanças climáticas e práticas trabalhistas.
Comunicadora e agente de transformação para
um setor privado mais consciente e proativo no
Essas informações proporcionam aos investido- enfrentamento dos desafios socioambientais.
res critérios objetivos para a gestão de carteiras
de investimento de sustentabilidade. Em relação Linkedin:
aos profissionais que atuam na implementação https://br.linkedin.com/in/luizaferrazlima
das práticas ESG, segundo Karen, não é um papel
fácil e há um longo caminho a ser percorrido.
Desenvolver habilidades como resiliência, visão
analítica e estratégica e a empatia por outros públicos, naturezas e diversidades que existem, são
pontos essenciais para causar um impacto positivo.

Norma Gonçalves
Engenheira química de formação e engajada
e apaixonada por desenvolvimento sustentável. Amo compartilhar conhecimento, conhecer
pessoas, ouvir suas histórias e aprender com
elas.

Além disso, a humildade para aprender os diversos temas que surgem diariamente e desenvolver Linkedin:
o papel de ativista, com pensamento em ações linkedin.com/in/norma-clarice-gonçalvesde pequena escala, entre vizinhos e família e em -4293a75a
como você pode impactar um líder empresarial,
são os fatores que conduzirão para um mundo
melhor.
Thais Monteagudo
Referências:
Atua em projetos com foco no desenvolvimento
Este artigo for produzido a partir da entrevista sustentável. Apaixonada por encontrar soluções
concedida por Karen Tanaka (Gerente Técnica do para a geração de resíduos e promover a econoCEBDS) à ABRAPS, realizada no dia 21 de janei- mia circular.
ro de 2021, mediada por Luiza Ferraz – Fellows
ABRAPS 2020. Texto adaptado por Ana Clara, Lui- Linkedin:
za Ferraz, Norma Gonçalves e Thais Monteagudo. https://www.linkedin.com/in/thaismonteagudo
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Os filtros negativos estão cada vez mais altos e
existem diversos índices que mensuram as ações Ana Corsi
de sustentabilidade de uma empresa, como o Ín- Bióloga, interessada em promover a reconexão
de pessoas com o meio ambiente através da
dice Dow Jones de Sustentabilidade.
educação para a sustentabilidade.
Por meio desses relatórios, as companhias passam por rigoroso processo de auditoria, em que Linkedin:
são analisados dados econômicos, desempenho https://www.linkedin.com/mwlite/in/ana-claraambiental e social, além da avaliação de gover- -corsi-1

Para ver na íntegra esse
bate-papo, acesse:
https://www.instagram.com/
tv/CKUyMmqHPKw/?utm_
source=ig_web_copy_link
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DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

FELLOWS

LUIZA FERRAZ
Não idealizar a área de sustentabilidade
(o trabalho em ONGs, Associações, etc
embora tenha um propósito bem claro,
também tem muitas dificuldades). Outra dica importante foi desenvolver mecanismos de paciência e
resiliência para “convencer” certas pessoas do valor
da sustentabilidade e do nosso trabalho, pois isso
muitas vezes não é entendido.
JULIA ROBERTA DA SILVA
Planejamento é sempre o primeiro passo, organizar
uma reserva financeira, estabelecer metas de estudo de acordo com a necessidade pessoal e do mercado, acompanhar jornais e outras mídias de boa
qualidade para incrementar o repertório e fortalecer
os argumentos. É importante também manter uma
rede de networking, contribuir e pedir ajuda quando preciso.
RAÍSA FAGUNDES DE FIGUEIREDO
Agora sempre falo para os meus amigos acadêmicos que existe um campo de atuação para nós no
setor de P&D, e que inclusive existem incentivos
fiscais para isso. Também compartilho o programa
PIPE da FAPESP como uma possibilidade de incentivo para alguns projetos. A melhor parte foi saber a
trajetória dos mentores e receber as dicas sobre as
possibilidades de mercado, muitas nem sabia que
existiam. A experiência do Ely com P&D de empresas me abriu os olhos para um campo desconhecido. Também foi muito importante saber a experiência do Naka como empreendedor, pois pretendo
empreender daqui alguns anos.

ANDRÊSSA BATELOCCHIO
Foi uma experiência muito enriquecedora poder contribuir para a caminhada destes futuros profissionais
que atuarão pelo desenvolvimento sustentável. Compartilhar e reviver pequenas e grandes experiências
pessoais e profissionais; ouvir as dúvidas e curiosidades
dos mentorados e, o melhor de tudo, ver o brilho nos
olhos, a garra e a disposição deles, foram momentos
incríveis nesta participação.
BENILDA BRITO
Uma experiência singular, ímpar, muito importante. Me
senti valorizada e empoderada para empoderar outras pessoas com a minha história de vida. Vida difícil,
mas avalio que valeu cada dificuldade encontrada pelo
caminho até aqui. Pudemos refletir juntas questões de
raça, gênero, orientação sexual, diversidade, inclusão e
desafios. Fomos além. Foi muito sensacional ver o interesse da fellow. Obrigada pela oportunidade.
ELY ANTONIO TADEU DIRANI
Tive a honra de participar como mentor e foi uma experiência muito enriquecedora. A chance de compartilhar experiências e de refletir sobre as possibilidades de
carreira do mentorando, me fez aprender mais e também refletir sobre a minha própria carreira.
RICARDO F. OLIANI
Confesso que fiquei surpreso, uma vez que
não havia solicitado ser um mentor, mas
meu nome foi incluído pela Diretoria e
acabei sendo escolhido por um fellow que
para mim foi uma grata surpresa, mais uma
que ABRAPS me deu nestes quase 10 anos
e foi uma troca de conhecimentos incrível
que começou como uma mentoria, virou
uma amizade e hoje é uma parceria de
negócios ativa e foi gratificante por participar desta mudança, estar acompanhando o
crescimento e fazer de alguma forma parte
do futuro de um profissional que hoje, posso dizer que está a caminho do desenvolvimento sustentável.

MENTORES

MAYRA JAMAS
Minha mentora deu várias dicas para melhorar a apresentação do meu currículo
e de fato, ficou muito mais atrativo. Me
deu várias dicas de cursos para eu fazer e
apontou alguns que eu gostaria, mas talvez não fossem o que realmente eu esperava.
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Mensagem da equipe Fellows
Marcus
Nakagawa

U

m ano se passou desde que a primeira turma de Fellows Abraps 2019 realizou seu
pitch para amigos, familiares, mentores e
diretores da ABRAPS. Digamos que foi um
ano desafiador no qual fomos obrigados a
enfrentar uma pandemia, que nos exigiu reinventar
nos espaços que já ocupamos e aqueles que colocamos em nossos planos de carreira ao longo dos
próximos 10 anos. Afinal, 2020 foi um ano de muita reflexão, muitos de nós tivemos a possibilidade
de ficar em casa e seguir trabalhando seguros, ou
o mais seguros possível em meio a uma pandemia,
outros tiveram menos sorte e seguiram indo presencialmente a seus trabalhos, ainda houve aqueles
que infelizmente pelo freio na economia ainda não
conseguiram estar onde gostariam em suas carreiras ou tiveram que repensar os seus planos.

COORDENADORES FELLOWS 2020
Janaina de
Souza Leite

Maria Hausner
Burlamaqui de Mello

tamos como seria percorrer essa jornada sem estar
com o outro, ao menos em um mesmo espaço. Havia duas possibilidades: desistir da turma desse ano
e aguardar o final da pandemia ou ser resiliente e se
adaptar ao mundo virtual. A primeira possibilidade
seria mais fácil, porém teríamos crescido menos e
muito provavelmente, não teríamos ainda conseguido realizar o programa. A segunda possibilidade era
desafiadora e nos possibilitaria exercer resiliência e
adaptabilidade. A resiliência nos permite olhar por
uma nova ótica os eventos difíceis e comunicá-los
de forma diferente e isso nos fortalece porque criamos uma caixa de ferramentas e recursos para enfrentarmos os tempos difíceis e adotar estratégias,
já a adaptabilidade nos permite aprender novos
mecanismos para enfrentar os cenários incertos e
isso requer improvisos que conduzem a mudanças
importante em nós e onde atuamos. Habilidades
Diante dessa reflexão, nós vimos com um desafio de necessárias para construir um presente mais sustenconstruir um programa que fosse da mesma forma tável para que possamos seguir desenvolvendo no
que nós sentimos em nosso ano, um programa ins- futuro.
pirador, que fizesse ter sentido se levantar cedo aos
sábados e nos permitir estar presentes para trocar- Assim, sentamos e discutimos como dar continuidamos com o outro, que mal vimos presencialmente. de, como poderíamos trocar as conversas na distânEm 2019 podíamos sentar no chão, discutir as ideias cia de uma cartolina para o virtual, como deixar mais
e sonhos que vinham em uma mesma cartolina, com próximo cada um dos participantes para que fossem
post-its e canetinhas, era um momento de troca bo- acolhidos em suas angústias, sonhos e conquistas?
nito. Sentíamos o outro e nos permitimos vê-lo e Trocamos a cartolina por um board em branco em
nos reconhecer nesse outro, nos seus medos para uma plataforma de reuniões, as trocas no chão, por
ser um profissional do desenvolvimento sustentável, pequenas salas de reunião, as dinâmicas de troca,
em suas fortalezas e conquistas e perceber a jornada desenvolvemos uma metodologia que usava vídeo
que estamos percorrendo ou iniciando. Nos pergun- chamada. Cada pequena mudança conseguimos ver

Victor Natan
Pinheiro Kim

o Programa Fellows 2020 tomando forma, conhecendo e se conectando com nossos Fellows, apoiando cada um deles como conseguimos. Vimos Fellows
que ao longo do programa voltaram para suas cidades de origem ou ainda atravessaram o país para
trabalhar em projetos que acreditam ou seguir os
sonhos de ser um profissional do desenvolvimento sustentável. Do lado de cá, dos bastidores, nós
também fortalecemos nossa rede, entre conversas
para a gestão do programa, havia pausa pro café,
aquele café que sentimos falta porque era quando
perguntávamos: e você, como está? E tomávamos
em 15 minutos o café e o bolo falando de como
estávamos. Entre nós, o café podia se estender por
mais tempo e ao longo dos sete meses que passamos construindo juntos essa edição do Programa
também criamos entre nós as nossas pontes.
Não sabemos o que será da turma de fellows 2020,
mas sentimos que a troca valeu a pena e que essa
turma nos mostrou que a resiliência vale a pena e
sair da zona de conforto, pode trazer bons frutos.
Esperamos que assim como nós, que nos permitamos fazer mais cafés, mesmo que virtuais neste ano,
que essa turma seja um começo de relações de troca e construção de pontes. Sabemos que o caminho
se faz ao caminhar e queremos dizer que desejamos
poder caminhar juntos para onde queremos e como
queremos construir esse nosso futuro. Que a gente
seja cada dia mais resiliente, mas que ao nosso lado,
estejam pessoas que como nesta turma mostraram
que se olha para um mesmo ponto no horizonte.

MANIFESTO FELLOWS ABRAPS
Carta para 2030 dos Fellows Abraps de 2020
O ano de 2020 nos apresentou um grande desafio, um vírus que nos obrigou a desacelerar,
rever os meios econômicos que regem a nossa sociedade, rever nosso engajamento em questões
políticas, e, principalmente, nossas ações como indivíduos. A pandemia causada pelo então
chamado “Novo Coronavírus”, o SARS-Cov-2, teve início no distrito de Wuhan, na China, e
rapidamente se espalhou pelo mundo ocasionando milhões de mortes. A principal recomendação
era o distanciamento social, empresas mantiveram seus funcionários em teletrabalho (home office)
e passaram a repensar seus processos.
Enquanto tudo isso acontecia, jovens das mais diversas áreas profissionais, dos quatro cantos
do Brasil e dos mais diversos perfis, formavam o grupo de jovens líderes pelo Desenvolvimento
Sustentável. A segunda edição do programa Fellows da Associação Brasileira dos Profissionais
pelo Desenvolvimento Sustentável (ABRAPS) reuniu, a cada 15 dias, jovens entre 20 e 35 anos
com o objetivo de formá-los como líderes para o Desenvolvimento Sustentável. O programa
abordou temas como a Agenda 2030 e os 17 ODS da ONU, a carreira e o profissional de
sustentabilidade, autoconhecimento e visão para o futuro, além de contar com um programa de
mentoria.
Em agosto de 2019, o laboratório da Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos da PUCRS, responsável pelo Projeto 18/34, divulgou que o interesse pelo tema sustentabilidade cresceu
entre os jovens. A pesquisa aponta que 70% dos participantes possuem algum conhecimento
sobre o tema e dizem praticar alguma atitude sustentável no dia a dia.
Dessa forma, nós como jovens profissionais pela sustentabilidade, integrantes dessa
geração que busca uma economia mais sustentável, responsabilidade social e respeito
ao meio ambiente, assumimos a missão de promover a Agenda 2030 pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tendo plena consciência que temos desafios complexos
em âmbito global que precisam ser levados em consideração por todos os setores e sociedade
civil. A sustentabilidade tem que ser o centro das nossas ações independentes das nossas
trajetórias e áreas.
Comprometemo-nos a abordar esta pauta em toda nossa trajetória profissional, nos engajando
cada dia mais pela erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem
estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa
e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura;
redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção
responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e
instituições eficazes; parcerias e meios de implementação.
As manifestações contidas neste Manifesto não representam a opinião da ABRAPS.
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Thais de Oliveira

Thais Marina
Monteagudo
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Nós, 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 ABRAPS

A

ABRAPS - Associação Brasileira dos Profissionais
pelo Desenvolvimento Sustentável congrega pessoas e organizações com crenças, competências e valores em comum, que atuam para promover o Desenvolvimento Sustentável.

Missão
Promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável,
conectando pessoas e organizações, gerando e difundindo
conhecimento.

Visão
Ser a referência como movimento de pessoas que atuam em
prol do desenvolvimento sustentável.
Valores
Ética
Respeito
Coerência
Comprometimento
Equilíbrio
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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