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ABRAPS
Associação Brasileira dos Profissionais
pelo Desenvolvimento Sustentável.
Reunimos profissionais diversos para promover o desenvolvimento sustentável para organizações e para a sociedade

Missão
Promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável, conectando
pessoas e organizações, gerando e difundindo conhecimento.
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Visão
Ser a referência como movimento de pessoas que atuam em
prol do desenvolvimento sustentável

Valores
Ética; Respeito; Coerência; Comprometimento; Equilíbrio;
ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Fonte das imagens: Adobestock.
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PALAVRA DA DIRETORIA
Organizar o Fellows a nível nacional foi desafiador, mas
muito bom à medida que podemos integrar pessoas de
diversos locais do Brasil, não somente com ideias, mas também com momentos de vida diferentes. Alguns não poderiam ter participado de um programa como este, se não
fosse uma atividade totalmente online, quer pelo deslocamento, quer por sua dedicação ao trabalho ou à família.

Rosangela
Melatto

Do ponto de vista de aprendizados, o formato online
propicia a facilidade, mas também traz a distância, a
falta do momento de integração no cafezinho, ou seja,
na hora que você é tocado por algum ponto e que o
ideal seria compartilhar, o olho no olho.
A turma de 2021, no entanto, foi uma turma que até por
estar mais familiarizada com formatos online que a pandemia nos impôs, pode transformar esta distância em
outras oportunidades, como outros encontros com mais
sugestões de pautas, como o empreender e o trabalho
remoto como opção. A riqueza desta turma foi justamente estar mais adaptada e não perder a vontade de realizar,
de se transformar em qualquer momento da vida.
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O que deixamos de legado com o Fellows? Bom, acreditamos que deixamos um super legado. Tocar a vida das
pessoas é uma grande responsabilidade, um desafio, mas
também uma satisfação. Com certeza, estes novos líderes tocarão outras pessoas, transformarão suas vidas e
de seu entorno, farão da diferença. A formação traz para
onde estes líderes atuem um olhar certamente diferente, mais claro, mais objetivo. Para a ABRAPS, a formação
traz pessoas com outras perspectivas que se somam aos
Grupos de Trabalho, como porta de entrada e, à medida
que se desenvolvem, protagonizam a mudança, como já
acontece hoje com líderes formados em outras turmas. É
compensador, estimulante e, de fato, agregador de novas
competências.
Em 10 anos, acredito que o ESG esteja mais estabelecido. Com a governança embasando o social e o ambiental,
transformando empresas e as pessoas que as empresas
empregam e assim a sociedade como um todo. Os ODS
melhor compreendidos, executados e medidos no dia a dia
poderão nos ajudar na construção de um planeta que seja
sonhado por pessoas que buscam prosperidade e paz.

Fonte da imagem: arquivo da diretoria.
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SOBRE O
PROGRAMA
O sucesso de uma turma Fellows depende de muitos
fatores. O principal deles é conseguir selecionar um
grupo comprometido, dedicado e que esteja disposto
a, em conjunto, olhar o universo da sustentabilidade e
planejar sua carreira em prol do desenvolvimento sustentável. O primeiro passo foi selecionar, por meio da
análise das inscrições, os Fellows que mostravam abertura a essa jornada.
De um seleto grupo de 35 jovens, entre 20 e 35 anos,
25 foram selecionados após uma manhã de atividades
na Plataforma Zoom. Representando as muitas vertentes do desenvolvimento sustentável, ali estavam os
futuros Fellows e suas bandeiras: mobilidade urbana
ativa, combate às desigualdades, consumo consciente,
gestão responsável de resíduos, respeito e valorização
das culturas originárias, atenção e compromisso às mudanças do clima, fomento à igualdade de gênero, enfim, um grupo ativo e consciente dos desafios e oportunidades que a sociedade atual impõe.
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O Mercado
de carbono
ENTREVISTADOS
Drª Natália Renteria, formada em Direito Internacional
Ambiental e Gerente de clima e finanças climáticas na
CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.
ABRAPS - Fellows 2021

Plínio Ribeiro, Cofundador da Biofílica Ambipar,
empresa com 15 anos atuando na geração de créditos de carbono através de projetos de conservação
de florestas nativas.
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Abordar o mercado de carbono diante da crise climática atual
se torna cada vez mais imprescindível. É através dele que empresas, governos e a sociedade civil compensam suas emissões de gases e também, atuam contra o aquecimento global.

a China e a Índia. E, atualmente, a Europa se sobressai com
as maiores demandas. O território europeu conserva um
dos maiores e mais desenvolvidos mercados de carbono do
mundo, comercializando-os com todo o globo.

Com a ECO 92, convenção climática realizada pela ONU, no
Rio de Janeiro, em 1992, nasce o primeiro acordo mundial
para redução da emissão de gases estufa, o Protocolo de
Kyoto, assinado em 1997. Seu objetivo foi desenvolver flexibilidades econômicas para combater as mudanças climáticas, dividindo a responsabilidade entre os países de forma
proporcional e justa.

No Brasil, a evolução foi menos tracionada e mesmo diante de
seu destaque, não regulou seu mercado, perdendo espaço aos
demais. Ainda assim, o panorama é reversível, e com o Projeto
de Lei 528/2021, o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões
(MBRE) será implementado. Com apoio do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) em
sua elaboração, a lei visa regulamentações como o registro de
projetos, operações e transações do mercado voluntário, a salvaguarda socioambiental e um teto para emissões dos setores
mais poluentes. Ainda em tramitação, o projeto gerou benefícios sendo protagonista em diversas pautas.

Os países desenvolvidos e mais poluidores tiveram metas estabelecidas e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos,
não. Arquitetado sob dois principais mecanismos, o acordo
descreve as negociações comerciais entre os países mais poluentes entre si e com os demais, denominado Comércio de
Emissões. O segundo mecanismo, conhecido como Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL), surge como uma regulação
para o nascente mercado de carbono. Ele delega projetos e
iniciativas ambientais como reflorestamentos, conservação de
florestas e geração de energias limpas e renováveis aos países
com metas de redução, os remunerando através da compra de
créditos de carbono.

Simultaneamente, o Banco Mundial em conjunto com o Ministério da Economia, por intermédio do projeto PMR Brasil,
identificaram que a regulação do mercado através da precificação do carbono, com limite de emissão para grandes
poluentes, possibilitaria a negociação entre os players e
também seria a melhor alternativa para o país. De forma gradual, se protege a competitividade e viabiliza a atuação dos
setores voluntários.

Neste período, o Brasil assumiria um papel de destaque no
mercado mundial de carbono, uma vez que, sem metas de
redução e com um enorme potencial de colaborar com os
países que as detinham, passaria a realizar a exportação dos
créditos. Mas, ao decorrer da história, os mercados foram regulados e começaram a ganhar mais força em países como

Diversos países baseiam sua regulação na geração de energia, na indústria e nos transportes. Em território nacional,
as maiores emissões estão concentradas em outros setores,
nascendo então os mercados voluntários, em que o Brasil
tem uma grande oportunidade, oferecendo projetos de mitigação de gases que vendem créditos para instituições que
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“É necessário entender e desmistificar o aquecimento
global [...], não importa onde ele ocorra, as consequências climáticas não conhecem fronteiras e, por isso, a reação ao problema também se expande, o que abre possibilidade para que a solução ocorra em qualquer lugar,
esse raciocínio é a base do mercado de carbono.”
Natália Renteria, CEBDS.

Fonte da imagem: cedida pela entrevistada.
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buscam neutralizar suas emissões. Mesmo não tendo um mercado regulado, o ambiente de negócios brasileiro tem se tornado muito atrativo para investidores, instituições e empreendedores que queiram atuar no mercado voluntário de carbono.
Representando 4% da fatia mundial, projeções indicam que o
Brasil pode chegar em até 25% nos próximos anos, mostrando o seu potencial. Todavia, caso não haja a regulação do setor, o país poderá sofrer sanções comerciais, ser prejudicado
em acordos e negociações internacionais e sofrer com ajustes
de fronteiras como impostos nas exportações.
Em 2015, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas COP21, nasce o Acordo de Paris, que
substitui o então Protocolo de Kyoto e estabelece metas
mais rígidas e para todos os países signatários. O novo acordo proporciona o surgimento de novos mercados regulados
e voluntários e também permite que as empresas estabeleçam suas próprias metas de emissão.
“Há uma tendência de consolidação e comoditização desses mercados spot e futuro, no qual esses outros players
competirão pelo menor preço do crédito de carbono.”
Plínio Ribeiro, Biofílica Ambipar.
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Principais players
Globalmente, os maiores poluentes são os de energias
não-renováveis de origem fóssil como petróleo, carvão
mineral e gás natural, entretanto, eles não são os maiores compradores. Grande parte dos créditos de carbono
vêm de projetos de fontes renováveis, reflorestamento,
conservação de florestas, agrícolas que sequestram carbono, conservação de manguezais e de gestão de resíduos.
Entre os vendedores mais comuns estão governos e, em
mercados voluntários, os projetos ambientais. Com apro-

ximadamente dois mil projetos ambientais ativos, cerca de
400 estão concentrados em apenas dez a quinze empresas
e os demais, em organizações não governamentais (ONGs)
com apenas um projeto, o que exibe o potencial de investimento e escalabilidade desse setor. Outros players como:
empresas que consolidam esses projetos, consultorias,
brokers, traders, multinacionais agrícolas com mesa de
carbono e plataformas digitais, estão surgindo e aproveitando essa oportunidade.
De acordo com Natália e Plínio, além da comoditização no
mercado voluntário, da presença de plataformas de vendas
e dos próprios geradores de crédito vendendo sem intermediação, as tendências do setor serão: buscas por qualidade,
credibilidade e integridade dos créditos de carbono com
projetos que realmente contribuem com a mitigação das
emissões; uso de padrões, como o MDL, o Verified Carbon
Standard (VCS), o Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD), o Gold Standard e o Climate, Community
& Biodiversity (CCB) para garantir os critérios de credibilidade e qualidade; o aumento dos mercados regulados e um
modelo de desenvolvimento de baixo carbono.
Em suma, a implementação do mercado de carbono é uma
das ferramentas utilizadas pela política econômica mundial.
Ela se posiciona ao lado e em conjunto à diversas medidas
de compromisso entre os países para a mitigação da emissão de gases que contribuem para o aquecimento global
focando no equilíbrio ambiental, na competitividade empresarial, na saúde financeira dos países e em nosso recurso
mais exímio, a vida.

Fonte da imagem: cedida pelo entrevistado.
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Amazônia:
Inovação e
sustentabilidade
ENTREVISTADOS
Dr° Ismael Nobre, formado em Biologia, Doutor em
Dimensões Humanas dos Recursos Naturais, Pós-Doutor
em Demografia - Estudos de População e Ambiente e
Diretor Executivo do Instituto Amazônia 4.0.
ABRAPS - Fellows 2021

Marysol Goes, formada em Relações Internacionais, Mestranda em Governança Global e Formulação de Políticas
Internacionais, é consultora de inovação socioambiental e
facilitadora do Hub de Bioeconomia Amazônica.
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O Brasil abriga hoje mais de 116 mil espécies de animais e mais de 46 mil tipos de espécies vegetais. Por
conta disso, o nosso país é conhecido como um dos
maiores detentores de biodiversidade do mundo, com
especial destaque as florestas tropicais, que mesmo
ocupando apenas 7% da cobertura da superfície terrestre abrigam cerca de 50% de todas as espécies já catalogadas no planeta.
Ainda pouco se sabe sobre a real potência desses territórios e florestas e, devido às dinâmicas sociais e econômicas constituídas através das nossas raízes colonizadoras europeias, nunca houve o estímulo necessário para
que esse tipo de incentivo ocorresse. O desenvolvimento no Brasil se embasou na exploração e apropriação de
recursos naturais, somada a agricultura de monocultura
e pecuária de pasto de expansão, herdando um modelo de supressão de biomas naturais originalmente aplicados a regiões com biodiversidade pouco expressiva,
mas que, aqui no país, aceleram exponencialmente o
desequilíbrio climático.
Dessa forma, os biomas brasileiros estão sofrendo
mudanças constantes provocadas por ações antropogênicas e a degradação desses habitats gera um
desequilíbrio potencialmente irreversível à biodiversidade, colocando em risco diversas espécies. Estima-se
que 17% da Floresta Amazônica já foi perdida durante esse processo e que a Amazônia caminha para um
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ponto de não retorno para um processo de savanização. Esses dados são evidentemente alarmantes, mas
novas pesquisas sugerem que ainda temos tempo de
implementar novos caminhos direcionados a um futuro justo e equilibrado.
A partir da mudança de olhar para o sistema de produção e para a estrutura econômica é possível enxergar que a Amazônia tem soluções para transformar
o Brasil numa verdadeira potência e líder mundial de
bioeconomia e economia circular. Diante da importância desse tema, principalmente no bioma Amazônico,
o segundo café com impacto trouxe duas iniciativas
que promovem soluções inovadoras e sustentáveis
nesta região.
A primeira iniciativa é o Instituto Amazônia 4.0 que
trabalha na busca desse cenário e do potencial infinito, tendo como incansável jornada levar o desenvolvimento socioeconômico aos Estados Amazônicos e
recolocar o Brasil no centro dos diálogos sobre desenvolvimento econômico e social sustentável.
O Instituto está mergulhado nas possibilidades encantadoras da bioeconomia, e trabalha incansavelmente para
conhecer a biodiversidade somados à indústria 4.0. Ter
essa indústria como premissa metodológica, possibilita a
geração de produtos de alto valor agregado, com desenvolvimento econômico, social e sustentável.

“Até agora, os modelos tradicionais de desenvolvimento não deram uma resposta equilibrada do
ecossitema e sociedade. Notamos que as ações
existentes olhavam para a floresta como fornecedora de matéria prima, e nunca como geração de
valor, que seria o processamento desta matéria,
colocar inteligência, tecnologia, processos que a
tornem em um produto rentável. Então começamos a pensar como poderíamos levar novas tecnologias para dentro da Amazônia para facilitar este
processamento e gerar um produto competitivo ”
Ismael Nobre, Amazônia 4.0.

Fonte da imagem: cedida pelo entrevistado.
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Por meio de laboratórios especializados será possível realizar pesquisas a partir de conhecimentos
tradicionais, científicos e tecnológicos, estimulando a geração de uma bioindústria poderosa com a
capacitação da comunidade local, transformando
as commodities em produtos de alto valor prontos
para o consumo. A indústria 4.0, aplicada a este contexto, une diversos conceitos: ciência, natureza, indústria, inovação, economia, biodiversidade, cultura,
comunidade, ancestralidade e tradição.

“Existe uma série de soluções na Amazônia que
muitas vezes não se conectam, sendo pulverizadas
no territorio de forma desarticulada. Um dos objetivos do Hub é justamente buscar a convergência
entre essas iniciativas, reforçando um novo paradigma de não-competição e de cooperação que
vem se fortalecendo na região. Somente a colaboração é capaz de resolver problemas exponenciais”
Marysol Goes, Hub de Bioeconomia Amazônica.
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Já o Hub de Bioeconomia Amazônica surge como uma
estratégia junto a Green Economy Coalition, comprometido com a aceleração da transição para economias
verdes. Sendo essas, economias que trazem novos paradigmas e que tem como cerne as pessoas, de forma
que, a prosperidade econômica, justiça climática e social e a conservação dos biomas caminhem juntos, em
resgate ao protagonismo do Brasil frente ao desenvolvimento sustentável.
O Hub conta com cinco eixos principais, que foram formulados com base na expertise da Green Economy Coalition somado àquela adquirida pela Fundação Amazônia Sustentável. Eles são de uma sustentabilidade
ampliada: gerar conhecimento sobre o território em
bioeconomia amazônica; fortalecer o capital humano de
capacitação empreendedora; participação em Fóruns
internacionais, nacionais e regionais, para compartilhar

conhecimentos da Amazônia e disseminar as soluções
encontradas de forma global; trabalhar com a narrativa
para criação do futuro e fortalecer a ideia que já existe o
futuro desejável; fortalecer soluções que já existem que
precisam de apoio político para avançar; atuar com o
apoio a governos subnacionais para fortalecer plano estaduais que fortaleçam posteriormente um plano nacional de bioeconomia de forma a atrair investidores.
Em resumo a floresta amazônica é lar de mais de 25 milhões de pessoas, preservar esse bioma significa gerar
mais riqueza e qualidade de vida. Sabemos que para
alcançar o potencial sustentável deste território, é preciso mudar o modelo de desenvolvimento econômico
aplicado na região. O Brasil ainda trata a floresta como
uma fonte inesgotável de recursos naturais, ignorando
o processo ecossistêmico que necessita regeneração.
Nos próximos anos, caberá ao país escrever uma nova
história de desenvolvimento para a Amazônia. Para
que ela se concretize, precisamos apoiar iniciativas
como as apresentadas e mapear os caminhos aliados
ao desenvolvimento econômico, social, tecnológico,
de justiça social e ecossistêmico.

Fonte da imagem: cedida pela entrevistada.
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Carreira na
sustentabilidade
ENTREVISTADAS
Andreia Rabetim, líder da Área de Articulações Intersetoriais e Voluntariado da Vale. É fellow e coach
do WomenLead Institute (WLI) e Diretora de Relações
Instersetoriais da Women in Mining Brasil - WIM Brasil.
Também é membro do Conselho Diretor da Fundação
Vale e do Memorial Vale, além de finalista, em 2017, do
Leading Women Awards, do Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
ABRAPS - Fellows 2021

Christiana Costa, Superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social na Arteris, carreira construída em planejamento e gestão estratégica para Governança Social e Sustentabilidade Corporativa.
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A sustentabilidade tem sido um tema abordado intensamente no mundo e no ambiente corporativo.
As grandes empresas têm sido cobradas a incluírem
o assunto em seus princípios. O que tem aumentado a busca de empresas por práticas ESG (sigla em
inglês para as ações relacionadas à prática ambiental, social e governança, ASG — em português), isso
porque as empresas que definem como meta melhores práticas ambientais, sociais e de governança aumentam seu valor de mercado e podem desfrutar de
maior competitividade.
Como resultado desse aumento por práticas ESG, a
área de Sustentabilidade está aquecida necessitando
de profissionais capacitados a desenvolverem, avaliarem e executarem as ações para que uma empresa
atinja tais metas.
Cursos e especializações têm sido fornecidos para
quem deseja ingressar na área, e os questionamentos
mais levantados para os interessados no ramo são:
- Como ingressar nesta área?
- Quais cursos devo realizar?
- O que as empresas desejam?
- Como ser um especialista no assunto?
Entendendo a relevância do tema para os profissionais que querem atuar na área, o assunto “Carreira
em sustentabilidade” foi discutido durante o Café
ABRAPS - Fellows 2021

com Impacto no mês de abril de 2022. Durante o
evento Andreia Rabetim, líder da área de Articulações intersetoriais e voluntariado da Vale, e Christiana Costa, superintendente de Sustentabilidade e
Responsabilidade Social na Arteris, compartilharam
um pouco de suas trajetórias profissionais e suas visões em relação à entrada na carreira nos dias de hoje.
A realidade é que a área de Sustentabilidade é ampla
e devido a isso não existe um especialista no assunto, mas se faz necessário que o profissional esteja
aberto para trabalhar com diversos temas. É importante se qualificar, pois o mercado está em constante evolução e a área possui diversas oportunidades,
o que faz as empresas possuírem diversos perfis de
profissionais para se encaixarem às suas necessidades.
Para isso, Andreia Rabetim e Christiana Costa compartilharam algumas dicas para os profissionais que
desejam ingressar na área ou fazer uma mudança
na carreira voltada à sustentabilidade, uma delas é
iniciar a jornada no terceiro setor, sendo esta uma
maneira de adquirir conhecimento, experiência, vivência e clareza sob outro ângulo, afinal a sustentabilidade não está presente somente no mundo
corporativo. Assim, a dica de Christiana Costa para
quem inicia ou está almejando sua transição de carreira é levar em consideração os pequenos começos
em pequenas organizações, mas que possuem grande valor de experiência.

“Para os profissionais que querem ingressar na área
de sustentabilidade, a dica é entender o seu diferencial, o diferencial que sua formação pode trazer
para a visão da área de sustentabilidade na empresa. Busque ambientes e temas que se sinta mais à
vontade, identifique uma vaga no mercado que tenha sinergia com as experiências prévias”
Christiana Costa

Fonte da imagem: cedida pela entrevistada.
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Outra observação relevante a se considerar são as conexões. Para Andreia Rabetim a dica de contatar pessoas da área, palestrantes, recrutadores, participar de
eventos, ser criativo e abrir novos caminhos são de
grande valia para impulsionar o profissional que busca colocação nessa especialidade. E aos iniciantes de
carreira, considerar que “os novos profissionais da nova
geração tem muito a ensinar às empresas”, conforme
ressaltado por Andreia Rabetim.

“Uma dica para os profissionais que querem ingressar na carreira de sustentabilidade é conhecer
e reconhecer o ambiente em que você se encontra para traçar as estratégias. Nossa rede de relacionamento é o bem mais precioso que temos. A
questão de onde quero chegar (profissionalmente),
quem eu tenho que conhecer, quem eu tenho que
estudar, onde eu tenho que frequentar é muito importante. Às vezes parecem pontos óbvios, mas se
não botar no papel e colocar como plano de desenvolvimento, pode perder oportunidade, pois é
muita informação. A dica é dedicar tempo à nossa
rede de relacionamento e estudar as estratégias os
caminhos e formas de chegar lá”
Andreia Rabetim

ABRAPS - Fellows 2021

A sustentabilidade é uma área que cada vez mais demandará profissionais, seja no terceiro setor ou no
mundo corporativo, e conhecendo a trajetória das duas
profissionais convidadas, assim com as dicas e orientações que compartilharam conosco durante o evento,
temos uma visão de que a trajetória na carreira de sustentabilidade não é linear e nem única. O profissional
da sustentabilidade é múltiplo e diverso e por isso, não
teremos respostas óbvias para alguns questionamentos, como “qual curso devo fazer?”.
Assim, o profissional que desejar atuar com sustentabilidade, deve primeiro buscar entender seus objetivos
e anseios na carreira e ponderar sobre quais são suas
competências e habilidades, para assim fazer uma correlação entre habilidades e atuação. São essas reflexões
que irão auxiliar no entendimento de qual posição irá
ocupar na área e quais cursos ou formações buscar
para ser um profissional de sustentabilidade.

Fonte da imagem: cedida pela entrevistada.
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Este artigo for produzido a partir da live ”Café com impacto”
realizada com as convidadas Andreia Rabetim (líder da Área de
Articulações Intersetoriais e Voluntariado da Vale) e Christiana
Costa (Superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social na Arteris), no dia 06 de abril de 2022, mediada por
Ana Luiza Silva e Larissa Araújo – Fellows ABRAPS 2021.

Ana Luiza Clementino da Silva
https://www.linkedin.com/in/ana-luiza-silva-responsabilidadesocial-sustentabilidade-diversidade/

https://www.youtube.com/watch?v=a5W7LOZkfus

Bianca Alves Lima Ribeiro
https://www.linkedin.com/in/bianca-ribeiro-gestao-ambiental-empresarial/
Fernanda Castro
https://www.linkedin.com/in/fernandacastros/
Gabriela Sommer Nascimento
https://www.linkedin.com/in/gabriela-sommer-nascimento-45b569b7/
Juliana Martins Amado
https://www.linkedin.com/in/juliana-martins-amado-35973198/
Larissa Santos de Araujo
https://www.linkedin.com/in/araujolarissa2015/
Yohana Primon Cleto
https://www.linkedin.com/in/yohana-primon-cleto-6b7077203/
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Fonte da imagem: arquivo dos Fellows.
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Justiça
climática
ENTREVISTADOS
Flávia Bellaguarda - é Gerente no Centro Brasil no Clima
e Consultora de Justiça Climática no Climate Reality Brasil.
Advogada e Mestre em Desenvolvimento Internacional
em Justiça Climática pela University of Birmingham - UK.
Formação em Sustentabilidade pela Schumacher College.
Fundadora do Youth Climate Leaders e LACLIMA. Global
Shapers do Fórum Econômico Mundial e Líder da Rede de
Ação Políticas pela Sustentabilidade (RAPS).
ABRAPS - Fellows 2021

Danilo Farias - Advogado de justiça climática e direitos
socioambientais do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana, mestrando em Direitos Humanos e Meio
Ambiente pela UFPa, especialista em Direito ambiental e
Direito de Comunidades Tradicionais. YouthClimate Leaders Fellow, Climate Reality Líder 2020, membro da Latino American Climate Lawyers, bolsista do Programa Ponte de Talentos da Fundação Lemann e Education USA.

Gregorio Teófilo - Brasileiro nascido no Panamá, ativista socioambiental, técnico em Meio Ambiente (IFMA) e
estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental (UFMT),
é membro voluntário do Jóvenes y Cambio Climático,
do #tmjUNICEF (UNICEF Brasil) e integra o GT Quarta
pela Carta da Terra.
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Os mais desenvolvidos poluem.
Os mais vulneráveis sofrem.
A discussão sobre as mudanças climáticas ganhou contornos de urgência. Apesar dos graves efeitos para toda
humanidade, fato é que os impactos dos anos de falta
de cuidado com a natureza atingem grupos sociais de
formas distintas. Esta é a chamada Justiça Climática.
A atualização do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgada em
janeiro de 2022, descortinou esta realidade ao mundo
por meio de fatos. De acordo com o documento, mais
de 40% da população mundial é “altamente vulnerável”
ao estado do clima.
Os especialistas convidados estiveram reunidos durante
o Café com Impacto intitulado “Justiça Climática”, promovido pelo grupo 4 dos Fellows 2021, em março de 2022.
Vestindo as lentes das mudanças climáticas
Uma política pública climática precisa ser desenhada
de maneira transversal, levando em conta a infraestrutura, o desenvolvimento econômico, saúde, entre outros aspectos fundamentais de diferentes regiões.
Assim, faz-se fundamental uma análise de risco climático na região para se entender o volume das emissões
de gases no local e de quem são as maiores emissões;
as principais vulnerabilidades, como proximidade de
ABRAPS - Fellows 2021

oceano e/ou bairros mais carentes e suscetíveis a consequências, entre outros. Também é central fazer uma
varredura de todas as políticas já desenvolvidas no território, o que está atrasado e o que não foi realizado. Estes elementos vão nortear um plano de ação climática.
Nesta batalha, um caminho sólido passa por quatro pilares: a adaptação, que significa trabalhar por pessoas que
já estão sofrendo as consequências; resiliência, em que é
preciso identificar se as pessoas estarão aptas para viver
de maneira socialmente justa após a adaptação; mitigação, uma fotografia das emissões de gases de efeito estufa; e soluções baseadas na natureza, que é a coexistência de forma harmônica com a biodiversidade.
Olhar para frente, no entanto, não pode significar deixar
ações e decisões para as próximas décadas. “Precisamos
ser ambiciosos quando desenhamos políticas públicas
com esta lente da mudança climática. O tempo está correndo e precisamos de medidas efetivas”, completa Flávia.
Estamos todos no mesmo oceano,
mas em barcos diferentes
Segundo o relatório Lancete Countdown, os países pobres possuem maior concentração de poluição em relação aos industrializados, embora estes sejam responsáveis pela maior quantidade de emissão de GEEs (Gases
de Efeito Estufa). Um paradoxo que exemplifica que os
efeitos do aquecimento global atingem a todos, mas os

“As populações mais pobres podem ser mais atingidas por ondas de calor. Isto porque não houve um
planejamento para crescimento ordenado de muitas cidades, com saneamento básico, infraestrutura,
condições de segurança etc. Então quando falamos
de populações pobres, periféricas, indígenas ou quilombolas, são pessoas que não possuem condições
mínimas de estrutura e é por isso que são mais afetados. É aí que a desigualdade chega”
Gregório Teófilo.

Fonte da imagem: cedida pelo entrevistado.
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danos são sentidos de maneiras diferentes. Os problemas de um território, uma região ou um país são intensificados por estes danos planetários.
A comunidade indígena, no Panamá, chamada Playón
Chico, será a primeira população considerada refugiada climática da América, pois terá que deixar sua ilha,
devido ao aumento do nível do mar, acidificação do
oceano e morte dos recifes. “No Brasil, por exemplo, já
há pessoas morrendo devido às mudanças do clima. A
intensidade e frequência de chuvas têm aumentado e
as comunidades periféricas, que não tiveram um crescimento ordenado, sofrem com enchentes, deslizamentos de terras etc”, explica Teófilo.
Gregório ainda destaca que para reverter esta situação de
vulnerabilidade climática é preciso identificar dentro de
cada território o que já vem sendo enfrentado para que
possa ser combatido. Ele crava que “a gente deve pensar
globalmente e agir localmente”.
Nunca uma geração teve tanta responsabilidade em
relação ao futuro como a geração atual
Segundo o relatório Index de Risco Climático, lançado
pela UNICEF, a crise climática afeta com enorme intensidade crianças e adolescentes.
De acordo com estudo da Terre des Hommes, “por
sua condição de vulnerabilidade e desenvolvimento,
ABRAPS - Fellows 2021

crianças são mais suscetíveis a qualquer impacto negativo vindo do ambiente”. Farias traz um olhar para
terras nacionais comentando que “de acordo com a
Universidade de Lancaster, bebês e gestantes da Amazônia sofrem consequências como precarização da
saúde, devido a má alimentação de gestantes e nascimentos prematuros, tudo relacionado a situações
de secas e enchentes, que impactam nas safras de alimentos, por exemplo”.
Para endereçar esta pauta, segundo Danilo, um dos
pontos-chave é priorizar recursos e ações de mitigação e adaptação, além de entender onde estão as populações que estão mais sofrendo com os impactos e
que tenham o maior número de crianças. A partir desta
análise aprofundada, destinar recursos e colocar energia em movimentos efetivos.

“Quando eu falo em pôr os óculos da mudança climática, trata-se em vestir uma lente para tudo o que
a gente vê e, assim, entender os impactos que as mudanças do clima têm em um determinado território”
Flávia Bellaguarda.

Precisamos agir
Indivíduos, iniciativa privada e poder público, cada qual
com uma escala, mas todos com potencial de transformação. Não haverá mudança de rota se a sociedade
não enxergar o quanto a emergência climática pode
aprofundar desigualdades e ceifar vidas. Não se trata
mais de quando os impactos afetarão o mundo. Hoje
corremos contra o relógio para salvar aqueles que mais
estão sofrendo e menos possuem condições de vencer
esta luta sozinhos. Precisamos agir como humanidade
e com humanidade.

“Este é um desafio tão complexo que atravessa direitos básicos de saúde, alimentação, patrimônio cultural,
entre outros. Limita, até mesmo, o exercício de brincar
livremente. Isto tem uma dimensão inimaginável”
Danilo Farias.
Fonte das imagens: cedidas pelos entrevistados.
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Conceituação
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.revistas.ufg.br/teri/article/download/17842/10673/73242&ved=2ahUKEwjC8dn8tsr2AhU5IbkGHbUDCIwQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw03uRoPFBKFns1SOJMuK8sS

Brayan Bergamasco Sberse
https://www.linkedin.com/in/brayan-bergamasco-sberse-82a412147/

https://www.youtube.com/watch?v=WvsyR7jXmUc

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5554/1/
BRU_n4_justica.pdf

Débora Pontalti
https://www.linkedin.com/in/DeboraPontalti/

Vulnerabilidade
https://institutopiracema.com.br/wp-content/uploads/2021/10/A-POLITICA-DA-JUSTICA-CLIMATICA-Rogerio-RDA-2012.pdf

Flaviana Nunes da Silva
https://www.linkedin.com/in/flavianansilva/

Clarissa Pires Martins
https://www.linkedin.com/in/clarissapiresmartins/

Gleice Santana Morais
https://www.linkedin.com/in/gleicemorais/
Luiz Eduardo Pasqualin Machado
https://www.linkedin.com/in/eduardopasqualin/
Thiago Lacerda Santiago
https://www.linkedin.com/in/thiago-santiago-81aba23b/
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SOBRE OS FELLOWS

Além dos desafios próprios do formato, o fato de o Fellows 2021-2022 ter
ocorrido de forma remota trouxe consigo outros atributos especiais, como a
oportunidade única de expandir as fronteiras do programa para além do estado de São Paulo, descentralizando e ampliando as discussões realizadas nos
encontros e o impacto da ABRAPS na formação de líderes.
Veja onde conseguimos chegar:

ABRAPS - Fellows 2021
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Ana Luiza C. da Silva
Rio de Janeiro, RJ.

Danielly de A. Mello Freire
São Paulo, SP.

Gabriela Sommer Nascimento
São Paulo, SP.

Bianca Alves Lima Ribeiro
Rio de Janeiro, RJ.

Débora Pontalti
São Paulo, SP.

Gabriely Isabel C. Malavasi
São Paulo, SP.

Brayan Bergamasco Sberse
Guarulhos, SP.

Felipe Bittencourt Guimarães
São Paulo, SP.

Gleice Santana Morais
Brasília, DF.

Clarissa Pires Martins
São Paulo, SP.

Fernanda Castro
São Paulo, SP.

Isabella F. de Bastos Cirello
São Paulo, SP.

Clécius Abrahão Ataide
Três Lagoas, MS

Flaviana Nunes da Silva
Santo André, SP

Juliana Martins Amado
Rio de Janeiro, RJ.
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Karen Rodrigues
João Pessoa, PB.

Luiz Eduardo P. Machado
Porto Alegre, RS.

Thiago Lacerda Santiago
Taboão da Serra, SP.

Larissa Santos de Araujo
Rio de Janeiro, RJ.

Michelle Oliveira Nahas
Ribeirão Preto, SP.

Vanessa Biondo Rosa
Caxias do Sul, RS.

Larissa Ferreira Jeronymo
São Paulo, SP.

Pamella C. Pazotto Manoel
São Paulo, SP.

Yohana Primon Cleto
São José dos Campos, SP.

Letícia Ferrarezi Chiari
Itápolis, SP.

Renata Ribeiro de Castro
Rio de Janeiro, RJ.

Lilian Kotviski Fiala
Rio de Janeiro, RJ.

Thatiele Moura de Farias
Nova Iguaçu, RJ.
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DEPOIMENTOS

ABRAPS - Fellows 2021

Considero que o objetivo do Fellows é demonstrar um universo inteiro fora de sua zona de conforto. Foi aqui que descobri
meu propósito coletivo e defini ele como norteador da minha
carreira e de também da minha vida. Por conta disso, acredito
que esse curso oferece muito mais do que nós podemos absorver, pois assim, continuamos na com sede de mais, sendo para
sempre, um Fellows! Obrigada, Abraps!
Gabriely Malavasi

O programa Fellows ABRAPS para mim significou acolhimento, fortalecimento da rede de profissionais de sustentabilidade ao meu redor, renovação das minhas esperanças de que
mesmo sendo mulher, mãe, e recém integrar o mundo da
sustentabilidade eu posso trilhar esse caminho com sucesso.
Quero agradecer ao Fellows por toda a jornada até aqui, e
pela que virá.
Thatiele Moura

Difícil resumir em poucas palavras o que o Fellows significou pra
mim, mas se pudesse colocar em uma frase diria que foi um divisor de águas em minha vida. Fico muito feliz por ter conhecido o
prof. Naka, que me levou a ABRAPS e assim conheci o programa.
Me senti vitoriosa já no processo seletivo, em que passamos por
uma dinâmica e tanto. Conheci pessoas incríveis e tivemos muitas
trocas. Participar da construção do Café com Impacto com a montagem do roteiro e artigo foi algo muito bacana, aprendi muito
pesquisando sobre o tema e com o café. Ter tido a mentoria com
o Ricardo Voltolini foi outro ponto marcante, tivemos 8 encontros,
além do que o programa solicitava e fiquei muito grata por isso e
pela disposição e disponibilidade do Ricardo. Logo após a mentoria, o Ricardo me chamou para uma grande iniciativa. Jamais pensei que poderia ter essa oportunidade que o Fellows proporcionou. Agradeço imensamente por ser Fellow ABRAPS.
Michelle Nahas

Ter a oportunidade de participar da 3ª turma dos Fellows ABRAPS,
foi uma grata surpresa de 2021. O Fellows é mais que um programa que desenvolve e capacita os futuros líderes do desenvolvimento sustentável, é uma experiência única, onde tenho a plena
certeza que cada pessoa selecionada para participar, saiu desse
programa com um novo olhar sobre a vida pessoal e profissional.
Durante alguns sábados tivemos a oportunidade de estar com
profissionais diversos extremamente capacitados, entender sobre
as diversas frentes de atuação de um profissional da sustentabilidade, entender que ser esse profissional vai além de executar
funções de trabalho. O programa também deu a oportunidade de
estreitar laços, ser acolhimento e ser acolhido, trouxe esperança,
reflexões, autoconhecimento. Foi incrível ter essa oportunidade e
a certeza de um futuro brilhante que me espera.
Obrigada ABRAPS por tudo, sempre serei Fellows!
Pamella Pazotto
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Conheci a ABRAPS por meio do Linkedin e vi a postagem sobre a
inscrição para os Fellows 2021,como já estava em busca de algo
para dar uma guinada na minha carreira, que até então estava
apenas no campo dos estudos, me joguei no processo, fui selecionada e isso mudou minha vida! Entrei uma menina, cheia de
expectativas e com algumas ideias estabelecidas, mas sai uma verdadeira profissional que entende a pluralidade dentro da sustentabilidade e encaixa a gestão sustentável em cada cantinho da vida.
Larissa Araújo

O Programa Fellows 2021 da ABRAPs me possibilitou expandir horizontes, olhar além, pensar além, seguir adiante. Nossos
encontros aos sábados traziam inspirações, diálogos, debates,
reflexões não só de assuntos profissionais mais sobre saúde
mental, projetos de vida, sonhos, conquistas, equilíbrio financeiro, nisso criamos uma rede do Bem. Sou muito grato porque
pude refletir muito, transformar medos em desafios, transformar sonhos em projetos futuros.
Brayan Sberse

Participar da terceira edição do programa Fellows ABRAPS foi
uma grata surpresa. Quando me inscrevi imaginava que seria
uma formação convencional. Contudo, foi muito mais do que
isso e minhas expectativas foram completamente superadas.
Tive a oportunidade de enxergar sustentabilidade de uma forma holística e estratégica, experimentei uma jornada de autoconhecimento pessoal e profissional além de poder conhecer
pessoas incríveis e profissionais extremamente competentes.
Só tenho elogios ao programa e espero que muitas outras pessoas possam participar!
Flaviana Nunes

Ser um profissional de sustentabilidade é antes de tudo estar
conectado com pessoas e viver em constante aprendizado. E
foi isso que o Fellow ABRAPS me proporcionou ao participar
da 3° edição do programa. Ao participar do Fellows ABRAPS
2021 pude me conectar com diferentes pessoas engajadas pelo
mesmo propósito, trocar conhecimento, construir e evoluir
nas minhas habilidades para ser um novo líder em prol do Desenvolvimento Sustentável. Todos estávamos ali com o mesmo
desejo e comprometimento: transformar vidas e construir um
mundo melhor e mais sustentável.
Ana Luiza Silva

O FELLOWS 2021 surgiu em um momento singular da minha
vida. Muito mais que discutirmos sobre Sustentabilidade, ESG,
dentro do Programa dividimos experiências, externamos empatia, compartilhamos sobre a vida. Conduzido por duas grandes
pessoas, Marcus Nakagawa e Rosangela Melatto, além de convidados, tive um grande crescimento pessoal e profissional, além
da riqueza em conhecer outros FELLOWS de capacidades indiscutíveis. Alegria e gratidão são os sentimentos que me definem.
Clécius Abrahão

Fazer parte do programa Fellows foi essencial para meus objetivos; foi nele que pude fazer vários questionamentos sobre
os caminhos que eu poderia traçar na minha fase de transição profissional para o campo de sustentabilidade. Foram as
questões levantadas no programa que me ajudaram a responder algumas das perguntas relevantes para minha vida, e sou
muito grato a todos os palestrantes e a todos os fellows pelos
momentos de reflexão.
Felipe Bittencourt

ABRAPS - Fellows 2021
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MANIFESTO FELLOWS

Os fellows de 2021 trouxeram diversidade, pluralidade de regiões, sotaques, visão de mundo e suas diversas áreas de atuação na sustentabilidade. Trouxeram também companheirismo, parcerias e amizades.
Por 12 sábados e ao longo de 6 meses, o programa,
que busca formar jovens para serem os próximos líderes do Desenvolvimento Sustentável, nos conduziu em uma trilha de profundo aprendizado sobre a
sustentabilidade e sua diversa gama de áreas e possibilidades de atuação, também nos permitindo momentos de autoconhecimento e acolhimento.
Tivemos muitos momentos de partilha de ideias e
pensamentos, com os quais conseguimos perceber que todos os integrantes tinham objetivos em
comum, como: a busca por um futuro sustentável,
pela compreensão e correta aplicação da responsabilidade social, pelo desejo de conscientizar e pro-
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mover o respeito pelo meio ambiente e pela adoção de meios economicamente mais sustentáveis e
biocompatíveis. E, entendemos que o recurso que
viabiliza todos eles é o acesso à informação e a formação de redes de impacto.
Assim, nós fellows, entendemos e nos comprometemos a engajar e assumir a Agenda 2030 disseminando e promovendo os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável - ODSs, nas mais diversas frentes e áreas
de atuação. Teremos um longo caminho para seguir,
com obstáculos e desafios, mas sabemos que esse é
o caminho no qual acreditamos, e não iremos parar.
Hoje agimos tendo a sustentabilidade como norteadora a fim de assegurar um futuro mais sustentável
para o nosso planeta, e para toda a sociedade.
Juntos somos mais fortes!

Fonte das imagens: arquivo dos Fellows.
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MANIFESTO 1730
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:

Trabalhar para gerar riquezas, não só para as empresas onde atuamos, mas para toda a sociedade.

Dedicar muita energia para tornar mais limpa e
renovável a matriz energética da produção e uso
dos produtos que desenvolvemos.

Mitigar e eliminar qualquer processo ou prática
que seja responsável pelas mudanças climáticas
do planeta.

Produzir fartura de alimentos com acesso e segurança alimentar para todos e evitar o desperdício.

Buscar o crescimento econômico sem impactos
negativos ao meio ambiente e que gere oportunidade de trabalho decente e renda pra todos.

Manter os oceanos vivos com processos viáveis
de exploração e de não poluição.

Contribuir para o bem-estar social e uma vida saudável para todas as pessoas.

Inovar constantemente para que o sistema produtivo e econômico coexista em harmonia com
a capacidade do planeta e da sociedade.

Zelar pela resiliência de ecossistemas com o
uso dos recursos do planeta de forma inteligente e sem desperdícios.

Dividir nosso conhecimento para que todos
possam ter oportunidades iguais de desenvolvimento através da educação.

Desenvolver práticas para igualar as oportunidades de crescimento para todas as pessoas.

Contribuir para que exista justiça, liberdade e
participação a todas as pessoas.

Atuar para que todos vivam em igualdade de condições, independentemente gênero, cor, raça,
orientação sexual, religião ou cultura.

Construir lugares para a vida em grupo onde as
pessoas possam encontrar a felicidade em suas
vidas e com seu entorno.

Colaborar com todos os stakeholders, em todas
as esferas, para que o desenvolvimento sustentável seja o caminho de sucesso para todos.

Tratar a água como um patrimônio universal do
planeta. Água é fonte de vida para todas as espécies e também para nossos negócios.

Criar modelos de negócios com propósito de
promover a produção e consumo conscientes.
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28

MANIFESTO 1730
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

ABRAPS - Fellows 2021
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A multiplicação dos profissionais pelo
desenvolvimento sustentável.

Marcus
Nakagawa

Quando era pequeno sempre escutava que tudo o
que sonhamos podemos realizar. Havia uma cantora
que muitas crianças assistiam e sempre jogava esta
temática em várias de suas letras musicais. Cresci acreditando que o importante era sonhar. Conforme fui
crescendo, li alguns livros de um autor de outros séculos que contava em suas histórias coisas mirabolantes como uma viagem ao centro do planeta, ou ainda
uma viagem acima da Terra de balão, além de outras
viagens espaciais e afins. Ficava imaginando de onde
este escritor famoso tirou tantas ideias maravilhosas
em tempos que nem se imaginava a internet o qual
inspirou tantos homens e mulheres para seguirem os
seus sonhos e as suas palavras.
Em algumas teorias sobre empreendedorismo que tive
que estudar mais a fundo para dar aulas, vi que muitos
autores acadêmicos e pesquisadores do tema dizem
que para um empreendimento dar certo é necessário
primeiramente “desenhar” ele no papel para depois começar a implementar. Existem pesquisas que mostram
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que a chance aumenta quando estes empreendedores
colocam as suas ideias no papel. E a explicação é que
existe uma certa concretude quando saímos do mundo
das ideias e transcrevemos elas em um papel ou numa
tela de computador. Além de ficar muito mais fácil de
apresentar para outras pessoas que participam destas
aventuras. O mundo das ideias é muito legal, pois assim como as sombras vistas de dentro de uma caverna,
as ideias podem ser interpretadas de diversas formas.
Igual quando a gente se deita em um gramado com os
nossos filhos ou sobrinhos e tentamos descobrir qual
formato de cada nuvem. Cada um interpretará a nuvem
conforme o seu repertório, o seu histórico, a sua formação. Enfim as imagens são muitas, as sombras são muitas e os sonhos infinitos.
Então como trazer estes sonhos para a realidade?
Talvez este seja o grande aprendizado de quem já
transformou sonhos em realidade. Podem ser sonhos
pequenos consumistas como ter um carro, uma casa,
uma composteira ou uma rede fotovoltaica. Ou ainda
Fonte da imagem: arquivo da diretoria.
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sonhos de desenvolvimento pessoal ou de carreira como
um curso da faculdade dos sonhos, ou aprender um
idioma necessário para o mercado de trabalho, ou ainda
um intercambio naquele país que você sempre quis.
Trazendo novamente os aprendizados do empreendedorismo acadêmico e prático a qual tive esta oportunidade dupla na minha carreira, existe uma corrente que fala que temos que “botar para fazer”, ou
seja, sermos práticos, colocar a mão na massa. Para
isso, segundo esta corrente de praticantes, temos que
aprender fazendo e errando, como dizem “quebrando
a cara”. Também gosto deste processo e tive oportunidade de errar muitas vezes.
Mas se podemos participar de um grupo de pessoas
que já passaram por isso, ou de conhecer pessoas com
mais quilômetros “rodados” que possam nos dar dicas e
exemplos de seus erros, por que não? Aprender com as
“quebradas de cara” dos outros não garantirá nada, mas
muitas vezes podem evitar algumas noites mal dormidas, brigas, nervoso, enfim podem ajudar a facilitar a
nossa vida e carreira.
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Quando pensei na Abraps imaginava um grupo de pessoas se ajudando para trabalhar para o desenvolvimento sustentável. Os profissionais mais experientes com
aqueles que estavam iniciando, juntando a energia,
o conhecimento e as verdadeiras relações humanas e
profissionais. Mesmo depois de alguns anos na Associação, ainda sentia falta de algum processo ou projeto
mais formal. Com isso criamos este projeto maravilhoso que já está na sua 3ª. turma e se preparando para se
tornar um projeto nacional com formações em várias
cidades ao mesmo tempo.
Sonhar, desenhar, ter mentorias, planejar e preparar
para implementar, este é o Fellows Abraps, que como
vocês perceberam, também partiu do mundo das
ideias para a realidade!
Viva a 3ª Turma de Fellows ABRAPS!

Marcus Nakagawa
Professor da ESPM;
Coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento
Socioambiental (CEDS);
Idealizador e conselheiro da ABRAPS;
Idealizador da Plataforma Dias Mais Sustentáveis;
Palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida.
Autor dos livros:
Marketing para Ambientes Disruptivos;
Administração por Competências;
101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o
Mundo (Prêmio Jabuti 2019).
www.marcusnakagawa.com
www.diasmaissustentaveis.com
www.linkedin.com/in/marcusnakagawa
@ProfNaka
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AGRADECIMENTOS
Enfim, chegamos à etapa final do Fellows 2021-2022. Uma jornada na qual
nós embarcamos cheios de todo tipo de expectativa há seis meses atrás, mesmo sem saber ao certo onde estaríamos neste momento. E que, apesar de já
percebermos seu impacto em nossas vidas pessoais e profissionais, sabemos
que foi um dos muitos passos que trilhamos a partir dessa experiência intensa de reflexão, busca de propósito e trocas que foi o programa que vivemos.
Mesmo à distância e driblando os mais improváveis problemas de conexão
e agenda, conseguimos criar laços fortes, juntos partilhar muitos risos e
lágrimas, acolher e nos sentir acolhidos por cada um que tornou esse espaço histórico possível.
Além dos “amigos de jornada”, tivemos o prazer de contar com um time
muito especial, para o qual reservamos este espaço de agradecimento: os
organizadores e equipe de apoio, que nos acompanharam ao longos desses
12 encontros matinais, abdicando muitas vezes de seu descanso; os convidados, que se dispuseram a compartilhar sobre seus desafios, experiências
e, todos os mentores, que se prontificaram a estar ao nosso lado nesse e nos
passos que hão de vir.
Por toda essa impagável dedicação, reforçamos aqui, uma vez mais, nosso
profundo agradecimento!
ABRAPS - Fellows 2021

ORGANIZADORES E
EQUIPE DE APOIO

MENTORES

Marcus Nakagawa
Rosangela Melatto
Ricardo Oliani
Débora Pontalti
Thais Monteagudo
Fernanda Gomes

Ana Lúcia Stocker
André Palhano
Andrea Mota
Bianca Brasil
Camilo Terranova
Carlo Pereira
Carolina R. Méndez
Claudia Leite
Cláudio Tieghi
Cris Bartis
Fabiano Rangel
Gabriel Santamaria
Giuliana Preziosi
Juliana Zellauy
Lara Martins
Leonardo Magno
Luís de Campos Junior
Márcio Mendes
Marcus Nakagawa

CONVIDADOS
André Tuon
Cristine Naum
Diego Conti
Flávia Cunha
Graziela Suman
Hugo Bethlem
Luciana Caran
Rosana Gammaro
Silvia Louzã Naccache

Marilena Lavorato
Natalia Menezes
Onara Oliveira de Lima
Raquel Sajonc
Ricardo Voltolini
Roberto Roche
Rosa Alegria
Rosangela Melatto
Sabrina Branco
Silvia Naccache
Yuri Feres

32

PROGRAMA
FELLOWS
ORGANIZAÇÃO E REDAÇÃO DO EBOOK
Brayan Bergamasco Sberse
Danielly de Andrade Mello Freire
Flaviana Nunes
Isabella Cirello
Letícia Chiari
Pamella Pazotto
Renata Castro
Yohana Primon

Siga a ABRAPS nas redes sociais:

DESIGN & DIAGRAMAÇÃO
Isabella Cirello
ABRAPS - Fellows 2021

33

