Virada Sustentável: Holanda divulga relatório
sobre empreendedorismo na Economia Circular
São Paulo, Agosto de 2016 – O Conselheiro de Ciência, Tecnologia e Inovação do consulado
geral do Reino dos Países Baixos no Brasil, Nico Schiettekatte, vai apresentar em São Paulo o
relatório “Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen” (“Trabalhando para uma
economia circular: não há tempo a perder”).
A leitura do relatório é parte do evento “Economia Circular na Virada Sustentável“ que será
realizado na sexta-feira, 26 de Agosto, na FEA-USP, e que tem como objetivo inspirar o
mercado brasileiro através da experiência holandesa e e destacar cases de sucesso do
mercado brasileiro através da visão de vários elos da cadeia da reciclagem mostrando a sua
funcionalidade e a visão de negócio.
Criado pelo SER (www.ser.nl), conselho de política econômica e social do governo holandês, o
relatório fala sobre o estímulo ao empreendedorismo baseado na economia circular e o
programa The Netherlands Circular Hotspot,
(http://www.netherlandscircularhotspot.nl/home.html) lançado em abril de 2016 visando
destacar as boas práticas no contexto da economia circular no país. O evento também se
propõe a demonstrar as ações que já estão sendo desenvolvidas com parceiros brasileiros
como o Exchange4Change Brasil para impulsionar a transição para a economia circular no
Brasil, e o trabalho desenvolvido entre Brasil e Holanda na área de bio-economia.
“Nosso objetivo é mostrar a geração de valor e fazer com que os consumidores visualizem a
cadeia da reciclagem como um processo produtivo qualificado e um negócio muito bem
estruturado e não como a ‘cadeia do lixo’", explica Beatriz Luz, fundadora da E4CB, que realiza
o evento em parceria com a Virada Sustentável e que esteve no lançamento do programa The
Netherlands Circular Hotspot a convite do consulado da Holanda.
Mas o que é Economia Circular?
O atual sistema econômico é baseado em um processo produtivo linear onde
recursos são retirados do meio ambiente, produtos são produzidos, consumidos e
jogados fora em um espaço de tempo muito curto.
Novos produtos são desenvolvidos e lançados todos os dias no mercado, aumentando a
competitividade e a pressão sobre os recursos naturais. A tecnologia digital cria novas
plataformas de consumo permitindo uma maior interação dos consumidores com os produtos
influenciando a decisão de compra.
A economia circular provoca uma redefinição de valores: produtos são vistos como serviços,
consumidores como usuários, tendo como foco a reconstrução do capital natural e social. É
uma mudança no sistema econômico que desconecta o crescimento produtivo da exploração
de recursos. Um novo cenário que redefine o design de produtos, avalia o ciclo de materiais e
valoriza os resíduos estimulando a inovação, a criatividade e uma nova economia mais positiva
e restauradora.

Confira, abaixo, a programação completa:
9h – Recepção
9h15 – 9h25 - Boas Vindas da Virada Sustentável
9h25 – 10h00 - Economia Circular na Holanda
Abertura: Visão Geral e o papel do governo
Nico Schiettekatte, Conselheiro de Ciência, Tecnologia e Inovação do consulado geral do
Reino dos Países Baixos no Brasil
Case Interface: Mission Zero - Design de produtos com ciclo fechado
Ricardo Magalhães - Gestão de clientes e novos negócios
10h00 – 10h20 – Desafios e Oportunidades da Economia Circular no Brasil
Beatriz Luz, Fundadora da E4CB
10h20 - 10h30 - Perguntas do público
10h30 – 11h30 - Cadeia Circular do Alumínio, a visão além da latinha
José Luiz Tortelli, Vice-Presidente de Suprimentos e TI da Ball
Francisco Pires, Vice-Presidente Comercial da Novelis América do Sul
Moderador: André Palhano
11h30 – 12h00 – Coffee Break
12h00 – 13h00 - A cadeia circular dos eletro-eletrônicos, a visão de ponta a ponta
Carlos Ohde – Sinctronics, Presidente
Paloma Cavalcanti – HP, Dir. Sustentabilidade
João Redondo - ABINEE, Dir. Sustentabilidade
Paulo Pompilho – Dir. Relações Corporativas Grupo Pão de Açúcar
Moderadora: Bia Luz
13h00 – 13h20 - A visão do produtor de matéria prima
Nicolai Duboc - Gerente de Engenharia e Desenv. de Aplicações PP da Braskem.
13h20 – 13h30 - Perguntas do público
13h30 - Encerramento
Maior festival anual de mobilização e educação para a sustentabilidade do Brasil, a Virada
Sustentável realiza a 6ª edição em São Paulo entre os dias 25 e 28 de agosto, com centenas
de atividades e atrações culturais gratuitas distribuídas por toda a cidade. Neste ano, o evento
acontece simultaneamente em parques como Ibirapuera, Chácara do Joquei, Guarapiranga e
Luz, Bibliotecas Villa Lobos e São Paulo, além de Unibes Cultural, Museu da Casa Brasileira,
dezesseis unidades CEU, Fábricas de Cultura e diversos espaços públicos.
Confira a programação completa e detalhada: www.viradasustentável.com

Sobre o Exchange4Change Brasil
Exchange 4 Change Brasil é uma plataforma de troca de conhecimento global que visa
promover a economia circular como fator impulsionador de inovações tecnológicas, novas
oportunidades de negócio e criação de valor para as empresas e cidades. Em formato
colaborativo visa adaptar conceitos, ideias e iniciativas globais `a realidade brasileira. A
plataforma tem como principal objetivo influenciar uma transformação positiva no Brasil através
de parcerias internacionais, trocando experiências e desenvolvendo projetos multi-stakeholders
no contexto da economia circular. www.e4cb.com.br
Sobre a Virada Sustentável
A Virada Sustentável é um festival de mobilização e educação para a sustentabilidade,
envolvendo cocriação, articulação e participação direta de organizações da sociedade civil,
órgãos públicos, escolas e universidades, empresas, coletivos e movimentos sociais. Teve sua
primeira edição realizada em 2011, em São Paulo, e desde então vem ampliando seu escopo
de atuação, realizando edições em cidades como Manaus e Porto Alegre. Em agosto de 2015,
a Virada Sustentável reuniu cerca de 1,1 milhão de pessoas em mais de 800 atividades e
atrações gratuitas espalhadas por 138 lugares da capital Paulista.
Economia Circular na Virada Sustentável
Local: FEA-USP (Auditório 5)
Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 – Butantã
Tel.: (11) 3091-5960
Horário: 9h – Recepção
9h15 – 9h25 – Boas Vindas da Virada Sustentavel
9h25 – 10h00 - Economia Circular na Holanda
10h00 – 10h20 – Desafios e Oportunidades da Economia Circular no Brasil
10h20 – 10h30 - Perguntas do público
10h30 - 11h30 - Cadeia Circular do Alumínio, a visão além da latinha
11h30 – 12h00 – Coffee Break
12h00 – 13h00 - A cadeia circular dos eletro-eletrônicos, a visão de ponta a ponta
13h00 – 13h20 - A visão do produtor de matéria prima
13h20 – 13h30 - Perguntas e Respostas – Aberto ao Público
13h30 – Encerramento
6ª Virada Sustentável São Paulo
De 25 a 28 de agosto
Parque Ibirapuera + Unibes Cultural + Dezenas de locais na cidade
Gratuito
www.viradasustentavel.com
www.facebook.com/viradasustentavel
www.youtube.com/ViradaSustentavel
www.flickr.com/photos/viresuacidade/albums/
#VireSP
#VireSuaCidade
#ViradaSustentavel
#VireSuasIdeias
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