


COMO O IMPACT HUB SÃO PAULO
ARTICULA CAUSAS

Somos uma organização brasileira, globalmente conectada  
a uma rede de empreendedores com o propósito de desenvolver 
soluções e negócios de transformação. Estamos em mais 100 
lugares do mundo articulando soluções através de programas e 
espaços relacionais que promovam o empreendedorismo  
de impacto e inovação. 

A nossa atuação está profundamente articulada com os Objetivos 
Sustentáveis da ONU. Uma forma de promover o impacto numa 
escala local e global. Todos os meses articulamos uma causa  
para inspirar e conectar pessoas.  

Artigos, publicações, eventos e encontros que proporcionem  
a troca de experiência entre os atores. 

O Impact Morning é um dos eventos dessa articulação.  
Ele acontece uma vez por mês, aqui no Impact Hub São Paulo 
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,  
da ONU. A cada edição, empreendedores e especialistas no ODS  
do mês compartilham suas histórias e pontos de vista com  
a comunidade. 

Neste artigo, apresentamos a temática do ODS 12: Consumo  
e Produção Responsáveis.

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 
Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e 
os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o 
desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos 
recursos naturais
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per 
capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir 
as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e 
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos 
produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de 
vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e 
reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, 
para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o 
meio ambiente
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes 
e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar 
informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios
12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de 
acordo com as políticas e prioridades nacionais
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
tenham informação relevante e conscientização para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a 
natureza
12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas 
capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões 
mais sustentáveis de produção e consumo
12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar 
os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo 
sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos 
locais
12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, 
que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções 
de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive 
por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses 
subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos 
ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades 
específicas e condições dos países em desenvolvimento e 
minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu 
desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as 
comunidades afetadas.

(Nações Unidas - ONU - nacoesunidas.org/pos2015/ods12/ )

http://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
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ODS12  
e a Economia 
Circular:

A economia linear nos trouxe onde chegamos. A lógica de extrair, 
consumir e descartar pressupõe que não importa de onde vem 
o recurso ou que fim ele vai levar depois de transformado. O 
aquecimento global, o desaparecimento de vegetação nativa, 
a extinção de espécies e o dado de que em 2050 haverá mais 
plástico do que peixe nos oceanos (ONU), entre tantos outros 
dados alarmantes, nos pede para agir em caráter de urgência. 
É preciso mudar a mentalidade, os hábitos e as atitudes de 
todos os envolvidos nessa equação: de todos os seres humanos, 
independentemente de seu papel social. 

A economia circular é possível. Ela pressupõe que devemos colocar 
somente “bons materiais” no mundo (Cradle to Cradle, de William 
McDonough and Michael Braungart), ou seja, garantir desde o 
design que um produto, embalagem ou qualquer material criado 
pelo ser humano possa ser reaproveitado e servir de matéria-prima 
para novos ciclos, resumindo muito a prosa. E para viabilizar essa 
nova economia, cada peça dessa engrenagem tem seu papel 
e é igualmente responsável pelo resultado. Transformadores, 
produtores, varejo, consumidor, catador, reciclador, poder público e 
academia precisam trabalhar em conjunto. 

A ODS 12 nos faz refletir sobre uma produção e um consumo 
sustentáveis, responsáveis. Isso significa que quem consome e 
quem produz precisam se articular. Vejo o consumidor com um 
papel crucial, que é duplo: precisa escolher melhor o que consome 
(repensar, recusar, reduzir, reutilizar), exigindo das marcas 
melhores produtos; precisa descartar corretamente o que usou, 
informando-se e tendo a atitude de separar e de levar materiais 
aos lugares pré-definidos, onde eles receberão o destino correto, 
preferencialmente sendo reciclados. Quem produz precisa investir 
em redesign de produto, serviço e modelo de negócio, sob pena de 
passar a ser rejeitado por consumidores cada vez mais exigentes e 
bem informados. 

A TriCiclos foi a primeira empresa B Certificada na América 
Latina. Ela auxilia empresas no redesign de seus processos, 

por Paula Gabriel 
Comunicação Corporativa 
TriCiclos Brasil

produtos e serviços, oferecendo consultoria estratégica em três 
principais eixos: estratégia de impacto, packaging (embalagens) 
e comunicação, para que os negócios estejam cada vez mais em 
linha com os conceitos de economia circular. Tem 10 anos de idade, 
mesmo tempo em que está gerindo informação sobre fluxos de 
materiais, em vários países da América Latina (http://triciclos.net/
pt-br/sistemas-para-reciclagem/), muito próxima a catadores e 
recicladores de base (e também graças a eles). Ao aprender sobre 
a cadeia pós-consumo, o valor real dos materiais recicláveis e 
sua absorção (ou não) pelos mercados locais, tornou-se uma das 
maiores especialistas do mundo em dados sobre embalagens. 
Ao medir o Índice de Reciclabilidade (ferramenta própria) dos 
materiais, ela consegue fornecer dados sobre o comportamento de 
um produto em um mercado pós-consumo específico, auxiliando a 
indústria na tomada de decisão para redução do impacto negativo. 
Em parceria com varejistas e indústrias de bens de consumo, 
orienta estratégia para redução de impacto de seus produtos e 
embalagens. Junto a transformadores e recicladores, fomenta a 
cadeia pós-consumo de qualidade. Junto ao poder público, orienta 
a tomada de decisão para o desenho de políticas públicas. 

Tudo isso para dizer que existe muito valor nessa cadeia envolvendo 
o design e o pós-consumo. E que ainda há muito potencial para 
ser aproveitado. Presente nas discussões lideradas pelas principais 
entidades globais que vem criando diretrizes para implementar 
uma economia mais circular, a TriCiclos reconhece seu papel 
para uma mudança de mentalidade e nos negócios. Comporta-
se, inclusive, como agente de educação para um consumo e 
uma produção responsáveis, junto a stakeholders e também à 
população como um todo. Uma das coisas mais importantes que 
aprendi com o Gonzalo Muñoz, co-fundador e presidente executivo, 
com a Daniela Lerario, CEO no Brasil, e com todas as cabeças 
brilhantes dessa companhia é que, uma vez impactado pela 
realidade dos dados, ninguém é mais o mesmo. E ao me perceber 
como agente disseminador de uma reflexão para um consumo e 
uma produção sustentáveis (coisa que todos somos, em potencial), 
tornei-me também uma otimista. Uma otimista que tem pressa. 

Sejamos consumidores exigentes e empresários ou funcionários 
transformadores. É preciso agir em comunidade e em cadeia. E é 
preciso agir já.



No dia 31 de Agosto de 2019 atingimos no Brasil a marca recorde 
do dia da Sobrecarga da Terra. A estimativa é calculada pela 
organização internacional Global Footprint Network e está ligada 
a quatro fatores principais: o quanto nós consumimos; com que 
eficiência os produtos são feitos; quantas pessoas existem no 
planeta e quanto os ecossistemas da natureza são capazes de 
produzir.

No Brasil, nossa pegada foi acelerada pela queda da bi 
capacidade, ou seja, o quanto ativos ecológicos como terras 
agrícolas, pastagens, terras florestais, áreas de pesca e terras 
construídas conseguem produzir.

O desafio não é novo, mas ficou mais complexo, ambicioso e 
urgente. Em 2000 tínhamos 8 metas globais, os Objetivos do 
Milênio, avançamos, ficamos otimistas e então a quantidade 
de informações e estudos progrediu ao lado desenvolvimento 
econômico e exigiu dos países membros da ONU um 
direcionamento que considerasse toda a complexidade e ambição 
necessárias para a manutenção da humanidade no planeta, 
resultando em 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com 169 
indicadores, muitos dos quais sem métrica específica. Desde então 
parece que ainda não acordamos para a urgência deste chamado. 
Se as tendências apontam para o uso da tecnologia e da 
biomimética em favor da sustentabilidade, da adoção da economia 
circular e da regeneração como meio, os fatos demonstram que 
ainda estamos distantes de tornar estas intenções realidades 
factuais.

“Somos a primeira geração que tem uma visão clara do valor da 
natureza e do enorme impacto que temos sobre ela. 

Nós também podemos ser os últimos que podem agir para reverter 
esta tendência. A partir de agora até 2020 será um momento 

decisivo na história.”

WWF Relatório Planeta Vivo – 2018

Investimentos da ordem de U$ 85 bilhões foram reportados na 
última COP 24, a Conferência pelas Mudanças do Clima, realizada 
em 2018 em Katowice, na Polônia. É sem dúvida um número 
expressivo, que corresponde a 1.340 projetos de empresas globais 
brasileiras, que alcançaram 27% da meta de redução de emissões 
(217,9 Milhões de tCo2e), em projetos de ecoeficiência.

Em junho passado a ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) 
realizou um fórum de sustentabilidade cujo tema principal era 
“economia circular”, porem o que vimos foram enormes esforços de 
tornar viável a cadeia de reciclagem. Organizações internacionais 
foram convidadas para abordar o tema e trouxeram estudos 
que demonstram que 87% dos consumidores compreendem a 
importância da reciclagem, mas que 73% não sabem exatamente o 
que isto significa, ou seja, estamos engatinhando no tema, e ainda 
devemos considerar que os estudos foram realizados nos Estados 
Unidos, onde, ainda que metade dos entrevistados possam realizar 
a reciclagem de maneira tão simples quanto “jogar o lixo fora”, 
apenas metade destes realmente realizam a reciclagem. No Brasil 
esse número ronda assustadoramente a faixa dos 3%.

Felizmente colhemos bons exemplos, como a REMIMO Bijoux, que 
torna viável a economia circular em microescala, porém fiel aos 
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por Daniela Delfini
Sustentoquê

fundamentos deste conceito. Esta pequena empresa realiza a 
logística reversa de bijuterias e cria novas peças originais, ou seja, 
reinsere os materiais na própria cadeia, o chamado ciclo técnico.
Empresas maiores também têm inovado de maneira profunda, 
como a Positiva, que existe para restaurar o equilíbrio entre a 
humanidade e a natureza, tendo como base a economia circular 
e a permacultura, sem, contudo, descuidar do impacto social 
pertinente não só à sua atividade, mas também ao potencial da 
mesma.

Um dos caminhos que pode levar a empresa a mudança de 
mentalidade necessária para a busca deste e de outros ODS´s é o 
BIA ou B Impact Assessment, esta ferramenta aberta e disponível 
já está sendo utilizada por 70 mil empresas em 64 países e é 
totalmente acessível a qualquer interessado. No Brasil, desde 2013, 
o movimento de empresas B incentiva organizações a repensarem 
suas funções e é este o ponto de convergência que precisamos 
alcançar.

Empresas devem ser motivadas a resolver problemas da sociedade, 
ou seja, do mercado, através de seus serviços e produtos e a 
partir desta nova mentalidade, buscar junto com a sociedade e 
ao poder público soluções ganha-ganha, não consigo imaginar 
uma empresa extremamente lucrativa e bem sucedida em uma 
sociedade desigual, empobrecida, violenta e sem perspectivas.
E as gerações estão evoluindo com esse senso crítico cada vez mais 
aguçado. A geração Z é um exemplo. Pesquisas revelam que 58% 
deles se considera ativista, militante ou simpatizante de alguma 
causa; entre 40 e 60% deles acompanham causas ambientais, 
de direitos humanos e sustentabilidade e entre 76 e 81% deles 
tomam atitudes, como deixar de comprar de marcas homofóbicas, 
machistas e racistas. 

Greta Thunberg personifica este senso de responsabilidade e 
urgência tão necessários. 

“Os adultos ficam dizendo: ‘devemos dar esperança aos jovens’. 
Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês 

estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. 
Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. E eu 
quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiriam em uma 
crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando 

fogo, porque está” .



Como estimular e cultivar 
o consumo consciente

Por Sofia Coelho, 
Consultoria Straverunt

“Straverunt” do latim, significa propagar. O logo em formato 
de chama composto por três partes a menor representando a 
mudança individual, a parte do meio representando a mudança 
organizacional e a maior parte respresentando a sociedade como 
um todo.

A idealizadora da Straverunt, Sofia Coelho, que participou 
do Impact Morning sobre o “ODS 12 - Consumo e Produção 
Responsável” deste mês de Julho é Engenheira Ambiental e Mestre 
em Ciências Ambietais pela UNESP Sorocaba, tendo estudado 
período “sandwich” em Engenharia de Energia no Politécnico 
de Milão na Itália. Sabendo que muito mais do que a formação 
acadêmica o aprendizado se constroi no laboratório da vida, Sofia 
além de ser consultora na Straverunt participa de três organizações 
a fim de vivenciar a moda e o consumo em demais esferas: é 
educadora ambiental no Seu Lixo Meu em São Paulo, articuladora 
no Conexão Musas e representante do Fashion Revolution na 
cidade de Sorocaba.

Pautado na temática de conscientização do consumo e produção 
sustentáveis, temos organizações-exemplos que colaboram para 
fomentar ações positivas

Seu Lixo Meu:
O Seu Lixo Meu nasceu a partir do olhar fotográfico de Alexandre 
Socci sensível a presença do lixo no seu ambiente de trabalho, 
o mar.  Da exposição “O mar clama por ajuda” uma campanha 
que utilizou-se da figura mitológica das sereias para aproximar a 
problemática dos resíduos aos humanos nasceu o Seu Lixo Meu. 
Com o engajamento da engenheira ambiental, Mariana Mennato 
que hoje encabeça as ações do Seu Lixo Meu. O projeto já fez 
seu papel de conscientização em escolas, eventos de esporte de 
aventura, feiras de consumo consciente, empresas e diversas ações 
de limpeza de espaço público em praias e parques.

A figura da sereia tão bem utilizada nas fotos da campanha que 

deu início ao projeto, também participa fisicamente nas ações onde 
há o público infantil. De maneira lúdica a temática é abordada 
pelas sereias, que dialogam com as crianças e as famílias pelos 
eventos por onde passam, ensinando sobre a destinação correta de 
resíduos e principalmente conscientizando sobre a necessidade de 
redução do consumo.

Dentre as demais atividades do Seu Lixo Meu estão: 
desenvolvimento socioambiental das comunidades em torno 
de empresas e projetos, campanhas audiovisuais para chamar 
atenção pela causa; exposições de fotos; oficinas ambientais com 
artes para as crianças; palestras e consultorias para as empresas, 
hotéis e restaurantes para redução e gestão correta dos resíduos 
sólidos; logística reversa dos resíduos sólidos e promoção da 
reciclagem em empresas. 

Fashion Revolution:
Iniciativas dentro do setor têxtil são amplas e tangem outros 
setores da economia, desde a agricultura até o varejo.
O Instituto Fashion Revolution nasceu em 2013, em Londres, 
após o triste acidente do desabamento do edifício Rana Plaza, 
em Bangladesh, onde mais de 1.100 pessoas morreram e 2.500 
ficaram feridas. As vítimas eram, na maioria, mulheres jovens que 
trabalhavam na confecção de roupas de moda para uma marca 
mundialmente conhecida.

Com o propósito de maximizar a problemática da cadeia 
têxtil e estimular as pessoas a se questionarem mais sobre 
#quemfezminhasroupas, o Fashion Revolution possui o papel de 
fomentar maior transparência, sustentabilidade e ética na moda.
Nesse sentido o instituto faz ações de conscientização do público, 
realiza pesquisas investigativas sobre atuação de marcas, cria 
recursos educacionais, faz lobby junto a governos e empresas e 
organiza eventos sobre a temática.

Em homenagem às vítimas do acidente, o Fashion Revolution Day 
acontece todo dia 24 de abril e se estende ao longo desta semana, 
onde é dedicada globalmente a promover maior sustentabilidade 
e transparência na moda. Convidar a todos para engajar ao 
movimento: como marca, como representante na sua cidade, como 
embaixador na sua faculdade (de qualquer curso, não apenas 
cursos relacionados a moda), embaixador do movimento na sua 
escola para fomentarem este tema do ecossistema. 
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Na quarta-feira (31 de Agosto), aconteceu mais uma edição do 
Impact Morning, um encontro descontraído com profissionais de 
diversas áreas que debatem a respeito de um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável determinado pela ONU.

Sob a moderação da Diretora de Marketing, Luciana Telles 
Brasil, desta vez contamos com uma presença plena de mulheres 
empreendedoras que acreditam em um propósito e agem para que 
mudanças concretas aconteçam. O evento contou com a presença 
Paula Z. Gabriel, responsável pelas iniciativas TriCiclos Brasil, 
empresa de engenharia de economia circular, e a Recicla Pinheiros, 
iniciativa que quer transformar um dos bairros mais charmosos 
num exemplo de sustentabilidade para a cidade de São Paulo. 
Nelma Cristina Z, é parceira de Paula nas iniciativas acima citadas 
com a empresa social Atuação Comunicação & Conteúdo. Outra 
convidada foi Sofia Coelho Moreira, da Straverunt Consultoria, 
que possui iniciativas como Seu Lixo Meu, Fashion Revolution em 
Sorocaba e Conexão Musas. Para fechar o time de convidadas, 
Daniela Delfini de Campos da Sustentaoquê?, iniciativa que 
tem o objetivo de conscientização e engajamento em prol da 
sustentabilidade do planeta.

Após as apresentações individuais, várias reflexões foram feitas 
acerca do consumo e sua real necessidade. Perguntar “Você 
precisa de consumir isso mesmo?” deve vir antes da compra 
consciente para que o excesso de produtos e embalagens não se 
tornem o lixo num futuro próximo.

Luciana Brasil, mediadora do encontro, também reforça a ideia de 
que o empreendedor social, neste momento, vem na contramão do 
consumo sem propósito e sem consciência.

Várias frases de impacto foram citadas e captadas com muita 
sensibilidade em todo o encontro por parte de cada palestrante. 
Segue as mais emblemáticas:

“O plástico não é vilão sozinho. Nosso comportamento faz parte 
das atuais consequências.” Paula Gabriel

“Consumo consciente e reciclagem: as atuações nas duas pontas.” 
Nelma Zero

“Compramos embalagens e somos embalados pela moda o tempo 
todo.” Sofia Coelho

“Comprar um copinho sustentável não garante a sustentabilidade.” 
Daniela Delfini

Foi aberto o debate para que os participantes pudessem falar sobre 
suas iniciativas, experiências, comentários e reflexões; como o 
caso do Lixo Bruto, iniciativa de realidade virtual com o objetivo de 
imersão no problema do lixo e a presença de um membro do Impact 
Hub Medellín que ressaltou a necessidade da troca de experiências 
entre países para confraternização de ações que deram certo.

Tivemos ainda a presença da marca Reserva que apresentou 
suas causas sociais concretas e seu propósito principal de prover 
alimentação aos mais necessitados a partir da aquisição de 
produtos a base de algodão orgânico e sustentável.
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Sobre o Impact Morning:

Evento mensal realizado pelo Impact Hub São Paulo alinhado 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
(ONU). A cada edição, empreendedores e especialistas na ODS 
do mês compartilham suas histórias e pontos de vista com 
a comunidade.

Dentro do nosso modelo de atuação temos uma frente de 
convocação e articulação por causas.

Acreditamos  que a verdadeira inovação social acontece quando 
negócios, setores, competências, disciplinas se encontram, 
aprendem uns com os outros, buscam sinergia e criam estratégias 
de colaboração para impacto. Atuamos diretamente na articulação 
de ecossistemas conectados a causas através de atividades 
orquestradas de mapeamento de ecossistemas, convocação de 
atores, design e facilitação de experiências de colaboração e 
consolidação de aprendizados, estratégias e soluções de impacto.

Para conhecer mais exemplos de atuação acesse: 
http://saopaulo.impacthub.com.br/

http://saopaulo.impacthub.com.br/
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Nós conectamos pessoas a 
causas. Vamos Juntos!

http://impacthub.com.br
https://www.instagram.com/impacthubsp/
https://www.facebook.com/ImpactHubSaoPaulo

