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Como inspirar e mobilizar pessoas para a sustentabilidade a partir de uma abordagem positiva,
propositiva e, sobretudo, mais sedutora? E mostrar que a dimensão da sustentabilidade não se
restringe aos temas exclusivamente ambientais, como biodiversidade, poluição do ar ou recursos
hídricos, incluindo também assuntos na maior parte dos casos dissociados desse grande guardachuva temático, tais como erradicação da pobreza, diversidade, mobilidade urbana, cidadania,
direitos humanos e tantos outros?
Foi com esses desafios em mente que um grupo de pessoas criou, no ano de 2011, uma campanha
de educação para a sustentabilidade e deu a ela a cara de um grande festival. Nascia ali a Virada
Sustentável. Um agito cultural com quatro dias de duração e centenas de atrações e atividades
gratuitas, distribuídas em diversas regiões das cidades, ocupando os mais variados espaços públicos,
equipamentos culturais, escolas e universidades.
Seu objetivo era muito claro: ampliar a informação dos diferentes públicos para temas que dizem
respeito ao nosso futuro comum. Só que com uma nova roupagem, utilizando a arte, o lúdico e o festivo
como elementos centrais de engajamento e mobilização, sem perder de vista o cuidado e a seriedade
que os temas exigem. E, ao mesmo tempo, reforçando as conexões entre grupos e redes que já estão
fazendo a diferença nas cidades, bem como o conhecimento do público em geral sobre eles.
Mais do que uma megaprodução centralizada, a Virada Sustentável é resultado de uma grande
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rede de articulação colaborativa na cidade, envolvendo centenas de organizações da sociedade
civil, órgãos públicos e empresas, numa complexa gestão de recursos financeiros e não-financeiros
(crowdsourcing), que vão desde a cessão de espaços e talentos até o patrocínio direto.
Desde sua primeira edição em São Paulo, em junho de 2011, essa tecnologia social rendeu números
expressivos, movimentando milhares de organizações e projetos transformadores, impactando
milhões de pessoas e atraindo o interesse de outras cidades, com edições já realizadas em Porto
Alegre, Salvador, Manaus e interior paulista, além das previstas para Rio de Janeiro e Fernando de
Noronha.
Alguns desses resultados você poderá consultar em detalhes aqui, neste relatório sobre a edição São
Paulo – 2016, realizada entre os dias 25 e 28 de agosto.
Boa leitura!
André Palhano e Mariana Amaral > organizadores
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"

O Alana é parceiro da Virada Sustentável porque a Virada é diversa, plural,
democrática e acessível. Hoje, com todos os desafios que a nossa sociedade
enfrenta, são essas soluções - construídas a partir de múltiplos olhares - que se

"

A Braskem apoia a Virada desde o primeiro ano por acreditar que ações como
esta, que despertam o olhar do cidadão de como suas atitudes do dia a dia
impactam na construção de uma cidade mais acessível, diversa e plural. A

destacam e nos enchem de esperança. O Alana acredita na ocupação do espaço

cada ano acompanhamos a evolução e adesão dos participantes trazendo

público, no diálogo, na troca e na reflexão a partir do olhar do outro. Pudemos

novas formas de encontrar soluções sustentáveis para os desafios e anseios da

experimentar tudo isso com a nossa programação e foi mágico. Estaremos juntos

sociedade.

nas próximas edições certamente!
Carolina Pasquali
Instituto Alana

"
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Foi um enorme prazer nos engajarmos neste movimento e desejo que a Virada
possa sempre crescer e ampliar a consciência socioambiental da população na

"

A Virada Sustentável se estabeleceu como o principal território de encontro
e trocas entre as mais diversas iniciativas que buscam a transição da
sociedade para um novo jeito de viver, com maior bem-estar para todos, para

cidade de São Paulo. A UMAPAZpromoveu mais de 60 atividades nesta Virada

sempre. Com o foco da edição em São Paulo na divulgação dos Objetivos de

Sustentável de 2016, sendo lideradas pelos educadores ambientais da casa e em

Desenvolvimento Sustentável, sua realização se tornou a maior mobilização da

parceria com a sociedade civil.

sociedade brasileira nessa direção. Só temos a celebrar e nos inspirar com os

Mônica Borba > UMAPAZ
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
da Prefeitura de São Paulo

"

Ana Laura Sivieri
Marketing Institucional Braskem

A Virada é um campo exploratório de pesquisa para a experimentação de
forma ampla, aberta e livre. Com a Virada aprendemos, colocamos em prática
modelagens de pesquisa e nos associamos a uma rede de coletivos. É uma
grande troca de aprendizados, é o exercício da cidadania.
Mari Pini > NEX IED
Núcleo Exploratório de Pesquisa em Design
do Istituto Europeo di Design - IED SP

encontros que tivemos para viver nossa #ViradaTodoDia.
Gabriela Yamaguchi
Instituto Akatu

"

Poder produzir a Virada Sustentável no Extremo Sul de São Paulo é sempre
gratificante. Unimos o que temos de melhor na região com uma programação
aberta para comunidade local, além de ser uma oportunidade incrível de
trazer pessoas de fora para conhecer nosso universo vasto em cultura e
sustentabilidade.
Carol Pires
Coletivo IMARGEM
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122 Locais
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285 ORGANIZações

685 Artistas,
Palestrantes,
Oficineiros

881 atrações

85 Voluntários

5 Secretarias
de governo

1,2 milhão
participantes

24 escolas

1,3 tonelada
de recicláveis
coletada

2.148 Projetos
Inscritos

100% Gratuita

7 Patrocinadores

7

campanha >> 36
Números >> 04

clipping >> 40
Comunicação visual >> 46

virAção >> 08

AtivAção >>50

viraCULTURA >> 14
8

9

resumo financeiro >> 52

sustentabilidade na virada >> 53
viraconhecimento >> 22

Agrade cimentos >> 58
programação >> 28
parcerias >> 60

3.

vir Ação >>

1. Pimp My Carroça

A programação geral da Virada Sustentável é dividida em três grupos distintos:

2. Festival de
Agricultura Urbana

Ação, Cultura e Conhecimento. No grupo
Ação, estão as oficinas, pedaladas, muti-

3. Meditação nas alturas >
Edifício Martinelli

rões, feiras, práticas de qualidade de vida
e tudo mais que tenha a ver com mão na
massa para uma sociedade mais saudável

4. Pedalada na Paulista

e sustentável.

1.
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4.

2.

3.

1.

1. PicNic > Rua Augusta
2. Trocaria > Feira de Trocas
3. Remada na Billings
2.
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4. Mutirão de Teto Verde

4.
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3.
1.
4.

1. Feira Positiv.A
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2.
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5.

2 Oficina de Bombona
3. Oficina de Alimentação
Infantil
4. Feira de Troca de Livros
5. Slow Market

virA Cultura >>

3.

O grupo Cultura é representado
por exposições, exibições de filmes,
peças de teatro, contação de estórias,

5.

shows musicais, entre outros, com
conteúdo educativo sobre temas da

1. Filme > Lixo Extraordinário

sustentabilidade e/ou ligados a projetos
2. Show > Tulipa Ruiz

de impacto social.

3. Bonde Poético >
Eduardo Srur

2.

4. Graffitti no Parque >
Binho Ribeiro
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4..
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3.
1.

1. Mostra VideoCamp

2. Exposição Amantikir >
Ricardo Martins
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2.

3. CineOCA

4. Jazz no MCB
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4.

1.

4.

1. Exposição Floresta Viva
2. Exposição BikesAndSpices
3. Exposição ODS
2.

4. Show Trovadores Mirins

5. Show Banda O Terno
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5.
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3.

1.

3.

1. PicNic Lounge
2. Teatro > Refugos Urbanos
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2.

3. Natureza Viva
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virA Conhecimento >>
Em Conhecimento, encontram-

3.

1.

se os seminários, palestras,
workshops, rodas de conversa
e as variadas formas de transmissão e compartilhamento de
conhecimento ligado aos temas
da sustentabilidade.

2.
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4.
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1. Economia Circular

2. Karma Economy

3. ContAí – Cidades educadoras

4. ContAí – A voz das periferias

3.

1.

1. ContAí > Mobilidade Urbana

2. Sarauê > Parelheiros

3. Roda de Conversa > Impact HUB
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2.
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4. Roda de Conversa > CEU

4.

3.

1.

3.

1. Debate > Cidades Inteligentes
2. Roda de Conversa >
Alimentação Orgânica
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2.

3. Sustainable Brands (SB)
4. ContAí > Cidades Saudáveis

4.
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PrograM Ação >> destaques
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Programação > Destaques
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Programação > Destaques
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Programação > Destaques
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campanha >>
A campanha Prova de Natação teve
participação do nadador Fernando Scherer
(Xuxa) e foi dividida em duas fases: uma
convocava o público para a primeira prova
de natação no Rio Pinheiros, gerando
estranhamento e questionamento. A
segunda revelava o segredo de que a
prova era fictícia, reforçando que para
que coisas assim aconteçam, é preciso
virar nosso modo de pensar e chamando
para a Virada Sustentável, acompanhada
de novas peças com outros temas. Foi
assinada pela Menta Propaganda e teve
38

como suporte um Plano de Mídia com
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valor aproximado de R$ 860 mil (mídia
paga e permutada).

2.
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Clip Ping >>
A mídia espontânea gerada pela Virada
Sustentável - São Paulo 2016 somou R$
28,7 milhões, segundo dados da Top Clip
Informação e Monitoramento.
A divulgação espontânea teve destaque
nos principais veículos de comunicação
do País, entre eles Folha de S. Paulo,
Estado de São Paulo, Veja SP, TV Globo,
UOL, G1, Hypeness, Catraca Livre, CBN
e Rádio Eldorado. Na edição 2016, o
evento teve como parceiros de mídia e
promoção os seguintes veículos: UOL,
Catraca Livre, Rádio Estadão e Rádio
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Eldorado.
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Comunicação visual >>
A programação visual da Virada
Sustentável SP-2016 somou 42 totens
e telas grandes de informação para o
público, em formatos diversos, 28 tendas
com backdrop e 134 banners com a
informação Aqui tem Virada. Os banners
traziam a imagem dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
reforçando o alinhamento do evento a essa
agenda e o conhecimento do público a
respeito do tema.
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ativações >>
Braskem >

Novelis >
Economia Circular na Virada
Sustentável

Parede de Escalada
Seminário internacional realizado na
Uma parede de escalada real, instalada

FEA-USP, em parceria com o Consulado

no gramado do Parque do Ibirapuera,

dos Países Baixos e Exchange4Change

na qual o público de diversas idades

Brasil, apresentando a nova visão de

aprendeu sobre os desafios das mudan-

econo-mia circular na Holanda, a troca

ças climáticas no Planeta Terra e sobre

de experiência entre os dois países e

a contribuição da leveza do plástico na

a apresentação de cases relacionados

redução das emissões de Gases do Efeito

aos desafios das cadeias produtivas na

Estufa (GEE). De maneira divertida, ins-

implementação do conceito circular.

piradora e inteligente.
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AES Eletropaulo >
Gincana Recicle Mais, Pague Menos

Competição educativa entre sete Centros
Educacionais Unificados (CEUs), estimulando o hábito da reciclagem. Durante a
Virada, os CEUs receberam os materiais
recicláveis levados por alunos e familiares, que foram pesados, precificados e o
valor doado como desconto na conta de
energia elétrica ao GRAACC, e premiação
para as três unidades que mais arrecadarem resíduos.

Ball >
Natura >

Cantos de Leitura

Amazônia Perto de Você
Inauguração da biblioteca Cantos
de Leitura no CEFOPEA - Centro de

Experiência sensorial patrocinada por

Formação Profissional e Educação

Natura Ekos, onde os participantes

Ambiental, local que abriga uma das

faziam uma imersão no jardim

maiores cooperativas de catadores de

mais rico do planeta, a Amazônia,

recicláveis de São Paulo, a Cooperativa

utilizando óculos de realidade

Vitória do Belém. A biblioteca é a pri-

virtual. A instalação foi montada no

meira do país a ser implantada, visando

gramado do Parque do Ibirapuera.

criar um espaço de leitura e educação
para os cooperados.
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Hospital Bandeirantes >

Ticket >

Pedalada na Paulista

Bonde Poético

Pedalada com início na Avenida Paulista,

O projeto criado pelo artista Eduardo

seguindo por ciclovias até o Parque

Srur consistiu em recriar o primeiro

do Ibirapuera. Gratuita e aberta, era

meio de transporte público utilizado na

permitida para crianças acima de 12

capital paulista: o bonde. Com muita

anos acompanhadas de um responsável.

leveza e história, a obra questionava

No Parque os ciclistas puderam

a mobilidade urbana nas grandes

participar de uma Gincana e de uma

cidades e ficou instalada no PicNic da

Caça ao Tesouro, ligadas aos temas da

Rua Augusta.

mobilidade urbana.

resumo financeiro >>
A edição da Virada Sustentável - São
Paulo 2016 foi realizada com valor bruto
de captação de R$ 1,8 milhão, distribuídos

Valor bruto captação
1.800.000,00

sustentabilidade na virada >>
> Neutralização de emissões de GEE com o programa
Climate Neutral Now (UNFCCC).

> Varrição e Coleta Seletiva (PEVs) em parceria com

da seguinte maneira: Captadores
(10%), Produção (25%), Infraestrutura

Incentivos

(14%) Comunicação (5%), Cachês

Rouanet + ProacSP = 72%

Artísticos (25,4%), Projetos Parceiros (6%),

Recursos Diretos

YouGreen.
= 28%

> 1,3 mil quilos de resíduos recicláveis coletados.

Organização (10%) e Tributos (4,6%).
Desse total, 72% foi representada por leis

Distribuição de recursos

> Upcycling de todos os banners e materiais de

de incentivo fiscal à cultura (Rouanet e

Captadores

> 10%

comunicação, transformados em sacolas e outros

Produção

> 25%

objetos, com o Projeto Sacolona.

Infraestrutura

> 14%

Comunicação

> 5%

Cachês Artísticos

> 25,4%

espaços, serviços, voluntários e adesões, o

Projetos Parceiros

> 6%

> Cerca de 2/3 das reuniões realizadas em ambiente

que permitiu um evento com maior número

Organização

> 10%

virtual, evitando deslocamentos.

de atrações e atividades mesmo com um

Tributos 		

> 4,6%

ProacSP).
A metodologia de crowdsourcing utilizada
no evento aloca os recursos de maneira
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eficiente, mapeando e utilizando outras
fontes de recursos não-financeiros como

volume menor de captação financeira em

> Distribuição do Manual de Boas Praticas para os
participantes e adesões.

> Evento 100% paperless.

comparação com a edição de 2015.

> Prioridade na escolha de locais com acessibilidade
para pessoas com deficiência.

> Distribuição geográfica (evitando grandes aglomerações e seus impactos em termos de trânsito, geração de
resíduos e acessibilidade).
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CONSELHO Consultivo

sobre a Virada >>
Missão >
Missão >
Difundir e ampliar a informação sobre
sustentabilidade na sociedade, utilizanDifundir e ampliar a informação sobre
do a arte e atividades lúdicas como prinsustentabilidade na sociedade, utilizando
cipais ferramentas, inspirando as pessoa arte e atividades lúdicas como princias a enxergarem na sustentabilidade um
pais ferramentas, inspirando as pessoas a
valor coletivo.
enxergarem na sustentabilidade um valor
coletivo.
Visão >
Visão >
Acreditamos que a sustentabilidade
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pode ser alegre e inspiradora. E que essa
Acreditamos que a sustentabilidade pode
abordagem representa um apelo imporser alegre e inspiradora. E que essa abortante para que pessoas, organizações
dagem representa um apelo importante
e instituições atuem na construção de
para que pessoas, organizações e instituiuma sociedade mais justa e equilibrada.
ções atuem na construção de uma socieValores >
dade mais justa e equilibrada.

>

Respeito à diversidade local;

> Apartidária e independente de grupos
políticos, religiosos ou interesses econômicos;

> Transparência;
> Horizontalidade: estimulo à participação coletiva inclusive na criação
de conteúdo e definição das ações/

ADEMAR BUENO
Professor de Sustentabilidade na FGV-SP, consultor e desenvolvedor de projetos de educação para
a sustentabilidade.
Carla Fonseca
Diretora da Garimpo de Soluções, economista
da criatividade em 28 países e primeira Doutora
brasileira em Cidades Criativas.
Eduardo Srur
Artista plástico, conhecido por intervenções urbanas que questionam o sistema social e artístico
de forma crítica e bem-humorada.
Flavia Moraes
Consultora em sustentabilidade, sócia-diretora
da FCM Consultoria em Sustentabilidade.

transversalidade;

> Democratização e acessibilidade;
> Qualidade: no formato, nos conteúdos
apresentados, na produção executiva, no
planejamento.

Flavio Comin
Professor de Economia da UFRGS e professor visistante da Universidade de Cambridge.
Helio Mattar
Um dos fundadores do Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social. Idealizador e diretor presidente do Instituto Akatu.

Lucia Bludeni
Criadora e presidente da comissão do Terceiro
Setor da Ordem dos Advogaados do Brasil (OAB
-SP).
Marcia HIROTA
Ambientalista, é diretora de Gestão do Conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica.
Maria Zulmira de Souza (ZUZU)
Jornalista, diretora da Planetária, idealizou e
dirigiu dezenas de programas jornalísticos ligados
ao meio ambiente em diferentes veículos.
Marina Grossi
Economista e presidente executiva do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS).
Nemércio Nogueira
Consultor de empresas e diretor executivo do
Instituto Vladimir Herzog.
Percival Caropreso
Profissional de Marketing e Comunicação com
mão na massa no Terceiro Setor, trabalhando
com Ongs, causas e movimentos. Criador da
Setor 2 1/2.
Ricardo Ferraz
Coodenador do Movimento Boa Praça, É repórter
e apresentador do Jornal da Cultura, da TV Cultura.

Janine Saponara
Especializada em Responsabilidade Social e Terceiro Setor pela USP/FIA/Ceats e pela FGV. Fellow do
Ricardo Voltolini
Programa Elias do MIT (Boston).
Jornalista, consultor em Sustentabilidade e
publisher da revista Ideia Sustentável.
Lala Deheinzelin
Especialista mundial em Economia Criativa e
Desenvolvimento Sustentável, criou e coordena o
movimento internacional Crie Futuros.

Virgílio Viana
Chair do SDSN - Amazônia e Superintendente
Geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Lincoln Paiva
wellington nogueira
Especialista em Mobilidade Urbana, presidente
da Green Mobility Brasil e do Instituto Mobilidade Fundador e coodenador geral da Ong Doutores
da Alegria.
Verde.
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Itaú Social

Quitanda

Juliana de Faria

Razões para acreditar

Kana Filmes

Reconectta

Linx Consultoria

Reconexão Amazonia

Livraria da Vila

Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental

MAM-SP

Rede Social do Centro

Manual Humano

Renata Ribeiro

Diretoria Regional de Educação > DRE Butantã

Marcos Guzman

Renata Rocha

Edifício Martinelli

Mario Monzoni

Respira SP

Eduardo Srur

Metrô de São Paulo

Self Integral Terapias

Educare

Momento Conexão

Slow Market

Erika Gartner

Movimento Parque Augusta

SP+Zen

Escola Brasil Real

Museu da Casa Brasileira

SPTrans

Faculdade Cásper Líbero

Mutato

Surya Solidária

FEA-USP

NewWays

Sustainable Brands

Festival de Agricultura Urbana

Nowmastê

Três Apitos

Fundação Abrinq

O-DGI

TRF-SP

Fundo Zona Leste Sustentável

Oneness University

Trovadores Urbanos

Garatuja Educação Infantil

PaperBox Lab

UMAPAZ

Hugo França

Parkour Brasil

UNIFESP

IED – Istituto Europeo di Design

Parque Burle Marx

Vá de Bike

Imargem

Patricia Secco

VegNice

Impact HUB

Pimp My Carroça

ViaQuatro

Instituto +

POIESIS

Virada Zen

Instituto Akatu

ponteAponte

Voluntários

Instituto Baccarelli

Positiv.a

Xuxa

Instituto Flor Gentil

Positive Ventures

YouGreen

Instituto Goethe

Quintal das Flores

Agrade cimentos >>
ABINEE

Colégio Miguel de Cervantes

ABRAPS

Comida Invisivel

Agenda Pública

Consulado dos Países Baixos

Aliança Pela Água

Coordenação dos CEUs >
Secretaria Municipal de Educação

Ana Carla Fonseca e Otávio
Ana Elisa Siqueira
Arte de Viver
Arte e Cultura na Kebrada
ArtZen
Atados
Awaken Love
Be Project
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Beatriz Luz
Biblioteca de São Paulo
Biblioteca Villa-Lobos
Bike Tour SP
Binho Ribeiro
Brasil Tomorrow
Bruna Lombardi e Kim Ricelli
Bruno Assami
Bruno Capão
Câmara Municipal de São Paulo
Casa da Unidade
Casa Jaya
Centro Cultural da Índia
Cidade Escola Aprendiz

Instituto Jatobás
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Parceiros apoiadores >>

Ficha Técnica

Virada Sustentável 2016
Direção

André Palhano
Mariana Amaral
Assistente da Direção

Kátia Mine
Contábil e Financeiro

Marcia Oliani
Menthor Contábil
Programação

Débora Ribeiro de Lima
Dani Godoy
Alessandra Leme
Elaine Pimenta
Comunicação

Gianna Toni
Carol Gutierrez
Voluntários
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Diego Gazola
Rede Atados
Captação de Recursos

Thaís Rensi
Guaimbé Cultural
Ativações

Madú Cabral
Digital

Luciana Soldi
Fistem
Campanha

Projeto Gráfico
E Direção de Arte

Menta Propaganda
Kiko Azevedo
Projeto Gráfico Editorial
Relatório Virada

Mari Pini
Assessoria Jurídica

Szazi Bechara Storto Advogados
Prêmio Profissional e Cidadão pelo
Desenvolvimento Sustentável6

Educação de Qualidade
> Ana Elisa Siqueira
Igualdade de Gênero
> Juliana de Faria
Combate às alterações climáticas
> Mário Monzoni
Justiça, Paz e Instituições Fortes
> Bruno CaPão
Produção Executiva

Armando Mandi > Mandi Eventos
Assistente de Produção Geral

Cristina Pereira
Unibes

Thega Luppia
Carine de Lima
Rainer Thibes
BVL

Cristina Pereira
Diego Pereira
Luciano Sordi
BSP

Gabriela Machado
Ibirapuera

BiGud Social

Rodrigo Espanhol
Pedro Rodrigues
Nelsinho Nunes
Wladimir Orlandi
Amauro Iritsu
Martinelli
Rachel de Toledo

Lei Rouanet

Henry Goldsmid

Marcia Oliani
Vitor Ortiz

FEA-USP

Menta Propaganda
Assessoria de Imprensa

Agência LEMA
Mídias Sociais

MCB

Sandra Sasaki
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