




O presente relatório é o registro das impressões dos facilitadores 
envolvidos em todo o processo de organização do evento, desde o 

planejamento até a execução das palestras.



INTRODUÇÃO
No dia 13 de março de 2021, a Fundação Japão realizou uma série de 4 (quat-
ro) mini palestras online, com o tema “Cidades e Comunidades Sustentáveis” 
e contou com a participação de especialistas do Japão e do Brasil. O evento 
teve início às 19h30min e término às 22h e foi transmitido com as opções de 
tradução simultânea em português (brasileiro), espanhol e japonês. 

Os palestrantes foram Cosmo Takagi, Ivy Frizo de Melo, Keito Kobayashi e João 
Paulo Gasparini. Os facilitadores do evento de 2020, Amy Maitland, Leonardo 
Inomata, João Victor Gomes e Laura Camargo Ribeiro da Silva, foram os mod-
eradores, que apresentaram uma breve biografia dos palestrantes e interme-
diaram as perguntas enviadas pelo público. Sílvia Sasaoka foi mestre de cer-
imônias e o evento também contou com a participação especial de Hiroyuki 
Hashiguchi. 

Com a realização da primeira edição do projeto, os facilitadores perceberam 
o quanto a cooperação entre pessoas de diferentes áreas pode abrir portas 
para novas possibilidades de solução de problemas sociais. Assim, para esta 
edição, buscou-se ampliar conhecimentos, estreitar os laços entre as pes-
soas de diferentes experiências, de modo a possibilitar o desenvolvimento 
social das comunidades e o crescimento intelectual dos facilitadores, ad-
otando para tanto o formato de palestras online abertas ao público.

É fato que o tema da sustentabilidade é destaque na atualidade, tanto no 
Brasil como no Japão. Por isso, esta série de mini palestras online com o 
tema “Cidades e comunidades sustentáveis” tem o objetivo de refletir sobre 
os conceitos de sustentabilidade, de ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) e suas aplicações práticas na vida dos cidadãos. A cooperação 
com o intuito de alcançar a sustentabilidade é o caminho para criar novas 
conexões entre pessoas, comunidades, cidades e países.

POR QUE ESSA TEMÁTICA?



FLUXOGRAMA DO EVENTO

O evento teve início com o compar-
tilhamento de experiências por Silvia 
Sasaoka e Hiroyuki Hashiguchi a re-
speito de como ocorreu o proces-
so de implementação da primeira 
edição do projeto “Formação de No-
vos Facilitadores para o intercâmbio 
Japão-Brasil”.

Em seguida, Cosmo Takagi apresentou 
o conceito de ODS, ilustrando com 
exemplos de esforços governamen-
tais e privados na sua implementação 
no Japão. Posteriormente, Ivy Frizo 
explicou o conceito de ecocentrismo 
e sua aplicação. O objetivo dos dois 
primeiros palestrantes foi apresentar 
conceitos básicos sobre a sustenta-
bilidade em um contexto mais amplo. 

Em seguida, Keito Kobayashi e João 
Paulo Gasparini focaramno material 
bambu, mostrando as suas inúmeras 
possibilidades de uso e como ele 
pode ser aplicado na prática, em pro-
jetos sociais e em empreendedorismo. 

Por fim, Hiroyuki Hashiguchi encerrou 
com um breve resumo das palestras, 
suas impressões e conclusões sobre 
o evento.

Silvia Sasaoka Hiroyuki
Hashiguchi

Cosmo Takagi Ivy Frizo

Keito Kobayashi João Gasparini

Hiroyuki
Hashiguchi



Cosmo Takagi é pro-
fessor assistente espe-
cialmente nomeado da 
Graduate School of Me-
dia and Governance da 
Keio University. 

ODS E MUNICÍPIOS 
JAPONESES

COSMO TAKAGI

Sobre a palestra
Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, cujo movimento se iniciou em setembro de 
2015, diante da urgência no cuidado com o planeta 
para que as próximas gerações possam ter a possibil-
idade de um futuro sustentável. São objetivos comuns 
para todos os países que compõem a ONU e o pra-
zo para o seu cumprimento é o ano de 2030. Existem 
17 objetivos, 169 metas detalhadas e 232 indicadores 
(avaliadores). O seu lema é “Não deixar ninguém para 
trás’’, ou seja, foram pensados para alcançar da mel-
hor forma todas as pessoas, buscando solucionar os 
problemas sob três aspectos: meio ambiente, socie-
dade e economia. 

Os principais benefícios trazidos para a comunidade por meio dos ODS são o 
compartilhamento de problemas, premissas e metas entre os envolvidos, o que 
gera união e um direcionamento em comum e funciona como uma bússola. Des-
sa forma, a resolução de problemas se dá de modo multidisciplinar, pois conta 
com a opinião de várias pessoas por meio de uma pluralidade de pensamentos 
e análise de soluções pela junção dos pontos fortes, sem amarras em uma única 
disciplina, o que resulta na possibilidade de pensar no melhor para todos, identif-
icando os pontos mais fortes e mais fracos, evidenciando quais são os problemas 
a serem resolvidos.

Por exemplo, ao analisar um caso concreto a partir dos ODS, de acordo com os 

Moderadora: 
Amy Maitland
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dados do Fórum Econômico, até 2050, o volume de plástico nos oceanos deve 
ultrapassar o volume de peixes. No entanto, isso não é um problema apenas de 
quem mora no litoral, pois o lixo retorna ao continente pelas vias fluviais.

Até janeiro de 2021, dentre as 1.724 cidades do Japão, Kameoka foi a única que 
proibiu o uso de sacolas plásticas no comércio. Essa cidade está localizada no 
interior do país, a 20 minutos de trem da cidade de Kyoto e possui um rio, Hozu, 
que atravessa a cidade e a conecta ao mar. A cidade possui a terceira maior pop-
ulação da província de Kyoto e a navegação pelo rio Hozu é extremamente impor-



tante, pois atrai muitos turistas e, além disso, muitos artistas escolhem essa cidade 
para estabelecer residência.

Kameoka está localizada em uma região de vale, por isso possui muita formação de 
neblina e, sendo assim, os moradores têm dificuldades para secar as roupas. Con-
tudo, ela também é responsável por permitir o cultivo de verduras típicas de Kyo-
to (Kyo-yassai). Os artistas residentes realizaram o Festival de Arte das Neblinas de 
Kameoka, pois consideram esta neblina o símbolo da cidade. Nesse evento, além da 
exposição de várias obras de arte, também há exposição sobre bambus. 

O Festival de Arte das Neblinas de 
Kameoka foi uma tentativa de utilizar o 
poder da arte para alcançar os ODS. 
Agregando-se um valor artístico à nebli-
na, um recurso desvalorizado no local, a 
realização do Festival de Arte das Nebli-
nas tornou-se possível. 

Assim, aplicando-se os conceitos dos 
ODS em âmbito local, o Festival de Arte 
das Neblinas de Kameoka se mostrou 
bem sucedido ao se apresentar como 
uma nova forma de valorizar a presença 
das neblinas na região. 

Há um outro exemplo interessante na mes-
ma cidade de Kameoka. Nessa cidade, há 
a prática de parapente, e os tecidos des-
gastados eram descartados. Porém, com 
a colaboração dos artistas locais, pas-
saram a ser produzidas ecobags a partir 
desses tecidos que seriam descartados. 

Esse é um exemplo de upcycling, a 
economia circular, agregando um valor 
a algo que, a princípio, seria descartado.

Por fim, cabe lembrar que os ODS não 
envolvem apenas os adultos. Jovens e 
crianças também devem estar envolv-
idos. Em Kamakura, um local turístico 
muito famoso no Japão, a própria pre-
feitura promoveu um projeto formando 
um grupo de alunos do ensino funda-
mental e médio que promove os ODS na 
cidade. 



PERGUNTAS

1: Você explicou o que são as ODS, 
mas talvez muitas pessoas possam 
confundir com as ODM, que são ob-
jetivos de desenvolvimento do milê-
nio. Queria saber qual é a diferença 
entre os dois e por que os objetivos 
de desenvolvimento sustentável são 
tão abrangentes, diferentemente das 
ODM, que são muito específicos?

Resposta: Muito obrigado, eu vou 
falar sobre essa diferença. São três 
grandes diferenças. Em primeiro lugar, 
os ODM têm foco na África e países 
subdesenvolvidos. Já no caso dos 
ODS, não existe uma exclusividade 
de ser para países subdesenvolvi-
dos e países já desenvolvidos, como 
Japão e os Estados Unidos, também 
precisam participar e difundir esses 
processos. O segundo ponto que 
gostaria de ressaltar é o seguinte: no 
caso dos ODM, quem estava envolv-
ido, a ONU por exemplo, o governo e 
ONGs também participavam de todo 
o processo para atingirmos os ODMs, 

Nesse projeto, os universitários desempenham o papel de instrutores e trabalham 
em conjunto com essas crianças, não deixando como uma questão exclusiva dos 
adultos. Esse é um dos exemplos 
de como as crianças podem tra-
balhar juntas para pensar sobre 
um futuro sustentável.

Cosmo finalizou a palestra dizen-
do ter alguns livros publicados 
em japonês. 

mas, no caso dos ODS, as empresas 
privadas também precisam se envolv-
er nesses processos. Hoje, no Japão, 
várias empresas estão cooperando e 
ajudando a atingir os ODS e acredi-
to que esses movimentos são a razão 
pela qual os ODS são conhecidos 
por tantas pessoas. O terceiro pon-
to é o período de validade, os ODM 
foram de 2001 até 2015, enquanto 
os ODS são de 2016 até 2030. Além 
desses três pontos, os ODM tinham 
apenas 8 objetivos a serem atingidos 
e os ODS são 17 objetivos a serem at-
ingidos e o número de metas e indi-
cadores aumentou significativamente 
nos ODS. Enfim, acredito que esses 
sejam os pontos mais importantes.

2: Gostaria de saber como levantar 
dados para o infográfico, por onde 
começar? 

Resposta:  Para levantarmos os da-
dos, eu acho que são os governos 
locais, algumas organizações locais P
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PERFIL 
Cosmo Takagi

Associado de pesquisa, especialmente nomeado da Graduate School of Media and Gov-
ernance, pela Keio University, no Japão, nasceu em Tóquio, em 1986. Após trabalhar com NPO 
(Non-profit Organization), a partir de 2012, foi responsável, como membro da equipe da Pre-
feitura de Yamato na província de Kanagawa, pela Colaboração Residente da cidade. Em 
setembro de 2017, mudou-se para os Estados Unidos, onde, além de conduzir pesquisas no 
Claremont Evaluation Center de Nova Iorque sobre “Localização de ODS (Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável) em governos locais”, concluiu o “Treinamento de Liderança para 
Avaliação de ODS”, em parceira com o Institute for Training and Research das Nações Unidas 
(UNITAR).

Desde abril de 2019, ocupa o atual cargo na United Nations University (UNU). Exerce, ainda, os 
cargos de conselheiro para Promoção dos ODS na cidade de Kamakura; conselheiro para 
ODS da cidade de Kameoka; pesquisador colaborativo do NOTO SDGs Lab.; co-represent-
ante da SDGs-SWY, uma organização que trabalha para atingir os ODS centrados na geração 
dos millennials.

Publicou os livros ODS x guia prático para governos locais: conhecimentos e técnicas que 
podem ser usadas em campo, pela Gakuyo Publishing Co., Ltd., e Desenhando o futuro da 
cidade! ODS e governo local, pela Gakuyo Shobo, ambos sem tradução para o português.

também, acho que são boas fon-
tes de dados. O principal ponto é 
começarmos verificando o plane-
jamento da cidade. Sem ele, seria 
difícil definir os indicadores adequa-
dos. Baseado nesse planejamento 
local, estabelecer os indicadores e 
o resultado coletado, fazendo uma 
comparação e verificar o que pode 
ser melhorado na política. Acredi-
to que é preciso que os moradores 
pensem qual seria a cidade ideal e o 
que e até quando deve ser feito para 
concretizá-la. Por isso, eu acho que 
esse planejamento do processo é 
uma abordagem muito importante e o 
primeiro passo a ser dado.

3: Tem alguma previsão de quando 
os seus livros serão publicados aqui 
no Brasil?

Resposta: Se tivermos a colaboração do 
público brasileiro, eu gostaria muito de 
publicar sim no Brasil.

4: O que as religiões orientais têm a ver 
com os ODS e como podem contribuir 
na sua implantação aqui no Brasil e em 
outros países?

Resposta: Acho que a religião oriental 
a que você se refere é o Budismo, mas 
não sei se há uma relação em comum en-
tre os ODS e o Budismo. No entanto, no 
Japão, monges costumam realizar ativ-
idades no sentido de “Não deixar nin-
guém para trás”, dos ODS. Por exemplo, 
ouvi falar de casos de os templos ofere-
cerem apoio a crianças que sofrem de 
fome, devido a dificuldades financeiras.



CULTURAS REGENERATIVAS 
O novo paradigma 
as organizações

I Imagine um mundo em que as empresas se pre-
ocupassem com questões sociais e ambientais, 
para além do aspecto financeiro. Que tivessem a sua 
agenda vinculada a agenda das ODS, promovendo 
uma cura interna entre os colaboradores com cuida-
do e vitalidade, tendo um ambiente de integralidade 
em que colaboradores são aceitos pelo que são, 
com inclusão e diversidade, promovendo, assim, 
uma regeneração no tecido social e meio ambiente, 
dando mais energia do que elas retiram do sistema. 
Parte dessa visão já está acontecendo. 

Uma mudança que começou a partir do momento 
em que as empresas viram não ser possível ter um 
crescimento exponencial com recursos limitados. Na 
década de 1970, o professor de economia Muham-
mad Yumus, ganhador do prêmio Nobel da Paz, criou 
a nova forma de fazer negócios que vem para resolv-
er problemas sociais, os negócios sociais. Em 1994, 

teve a Triple Bottom Line, quando John Elkington lança o artigo sobre o tripé da 
sustentabilidade. Quando o termo é cunhado, tem-se um fortalecimento e foi o 
que aconteceu na época, as empresas olharam para esse tripé e incorporaram e 
se posicionaram, olhando além do financeiro. 

Em 1996, o professor Michael Mandel publicou um artigo na Business Week e cun-
hou o termo Nova Economia, tendo o fortalecimento da vertente da Nova Econo-
mia, surgindo a Economia Circular, Donut, Azul e muitas outras. Ocorreu, então, 
uma mudança no capitalismo, uma alteração de “Capitalismo do shareholder” (in-
vestidor) para “Capitalismo do Stakeholder” (envolvidos no negócio). Em 2010, 
foi lançado o Pacto Global, no qual a ONU convidou as empresas para incluir os 
objetivos de desenvolvimento sustentável na agenda empresarial. Em 2015, a ONU 
definiu os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, para que todos os 
setores pudessem colaborar. 

Ocorreu o estabelecimento do setor 2,5, que fica entre as ONGs e empresas, que 
são negócios de impacto. Posteriormente, várias instituições surgiram para forta-
lecer e impulsionar a consolidação da sustentabilidade empresarial.

Ivy é bióloga, doutora 
em ecologia, tem es-
pecialização em em-
preendedorismo social, 
gestora de projeto e, 
atualmente, é membro 
especialista da Rede 
Harmony with Nature da 
ONU e atua como ed-
ucadora e designer de 
Culturas Regenerativas, 
com foco em autoges-
tão.

IVY FRIZO
DE MELO

Sobre a palestra

Moderador: 
Leonardo Inomata
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No entanto, por conta da crise climática, existem transformações ocorrendo 
e o setor empresarial precisa ser ainda mais presente e atuante nas transfor-
mações que precisamos fazer em nossa sociedade, para endereçar os de-
safios globais. De acordo com o relatório IPCC 2018, haverá um aumento de 
1,5 graus até 2040 e 3,2 graus até 2100 na temperatura do planeta, caso não 
haja mudanças nos hábitos das pessoas. É preciso ir além da sustentabilidade, 
ter ações regenerativas, ir além de restaurar o que já temos. 

A permacultura é uma área do saber que tem, como pilares éticos, os cuida-
dos com a Terra, futuro e pessoas. Traz uma mudança cultural para termos uma 
cultura de permanência da espécie humana na Terra, possuindo uma vertente 
chamada de estruturas invisíveis, estruturas que sustentam a sociedade, mas 
não são possíveis ver a olho nu, como a educação, a economia e a política.

 
Anteriormente, as pessoas apenas retiravam, tendo, portanto, ações degenerati-
vas.  A partir da década de 1970, houve um despertar ecológico, uma diminuição 
de danos. Posteriormente, foi-se para o paradigma sustentável e não se causam 
mais danos, tendo um equilíbrio e sustentando o que se tem. O convite agora é 
ter um paradigma que propõe a restauração e também a regeneração do que foi 
degradado. A ONU declarou a década atual como a década da restauração para 
reverter a crise climática. 

As culturas regenerativas vão além: busca-se dar energia para o sistema, ten-
do ações que apoiam a vida no sistema como um todo. Não existe apenas uma 
definição para culturas regenerativas, dependendo do contexto local, por causa 
do conjunto de valores, não sendo possível fazer uma cultura replicável. Elas 
reconhecem a interdependência, a potência e essência de cada ser atuante no 
sistema, produzem resiliência, permitindo que o ambiente volte ao seu ponto de 



equilíbrio com mais facilidade, promovem ambientes equitativos, reconhecem a 
importância de cada um, todas as vidas importam. São culturas salutogênicas, ou 
seja, produzem saúde. Elas são baseadas na ética ecocêntrica, que reconhece o 
direito de todos os integrantes da natureza, propondo que todos os seres ten-
ham a mesma importância para manter um equilíbrio sistêmico e, no pensamento 
sistêmico, baseado na teoria da complexidade, o todo é formado por partes, mas 
o todo não se resume a partes. Sendo produzido, assim, um sistema social que 
renova e revitaliza os próprios pontos de energia e recursos.

Ainda é um tema recente e ainda estão sendo realizados estudos, no momen-
to, mas podemos buscar inspirações para construir organizações baseadas em 
Culturas Regenerativas: As tecnologias sociais ajudam a promover mudanças e 
possuem focos específicos.

Também houve movimentos que surgiram a partir da 
transformação de pensamento. Foi lançado o livro Em-
presas Que Curam em 2008, por Raj Sisodia e Michael 
Gelb, que propõe às empresas terem o propósito de 
cura, preocupa-se com os colaboradores e procura al-
iviar o sofrimento e aumentar a satisfação de stakehold-
ers. Em 2014, foi lançado o livro Reinventando as organ-
izações, por Frederich Laloux, que começa o movimento 
“Organizações Evolutivas Teal”. É um movimento global, 
que opera sobre o tripé propósito vivo e claro, autoges-
tão e ambiente integral, com diversidade e inclusão.

Recentemente, tivemos os Negócios Regenerativos, com a publicação do artigo 
Capitalismo Regenerativo, em 2015, de John Fullerton e em 2017, Carol Sanford 
lança o livro Negócios Regenerativos. Eles definem como um negócio com im-
pacto positivo, baseado na visão sistêmica, reconhecendo a interdependência 
da empresa com o meio e seres vivos, incentivando engajamento, potência e es-
sência dos colaboradores, abordagem holística, prezam pela inovação, adaptab-
ilidade, responsividade, par-
ticipação empoderada (todos 
tem a voz incluída), valorização 
da ancestralidade e contex-
to local e a inspiração na bi-
ométrica (inspirando-se na 
natureza para trazer soluções).
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1:Existe algum alinhamento do governo 
para as empresas pensarem de modo 
Regenerativo, por exemplo, incentivos 
fiscais? Existe alguma motivação para 
os próprios países puxarem a transfor-
mação? 

Resposta: Esse movimento é um pouco 
novo, não está tão institucionalizado. 
Então eu não sei de ninguém, alguém 
que puxe essa rede em si. Institucional-
mente, temos o Instituto Capital, o 
ecocentrismo tem o Harmony with Na-
ture, então eu vejo algumas pessoas 
tratando de alguns pilares específicos, 
assim como instituições. Não vejo uma 
grande interlocução com o Poder Pú-
blico, quem faz muito esses papéis são 
as ODS, que estão influenciando na 
construção do novo paradigma. Vejo 
muita política pública acontecendo, 
mas não necessariamente com alguém 
apoiando, por exemplo, na Holanda, 
em Amsterdã, após a pandemia, quer-
em implementar a economia circular 
ou Donut. Tem algumas ações pontu-
ais, na Dinamarca, também vão adotar a 
economia donut.

2: Qual é a efetividade das culturas 
regionais na visão ecocêntrica? 

Resposta:  Na verdade, a proposta é 
essa, que a gente consiga descen-

Exemplos:
Organizações Teal:“Target Teal”, uma 
empresa de consultoria no Brasil que 
pratica a autogestão. Elaborou uma 
nova metodologia social chamada de 
“Organizações Orgânicas” e está dis-
seminando-a no Brasil. É um conjunto 
de consultores que trabalha em rede, 
com liberdade dentro da organização.

Empresas que curam: “Tribo”, uma em-
presa de consultoria, possui práticas 
de cuidado e escuta dos colabora-
dores e também opera sob autoges-
tão. Tem checkpoints semanais para 
saber como cada colaborador está e 
pesquisa de clima mensal sobre como 
está o alinhamento de cada um, de 
acordo com os seus afazeres na em-
presa. Além disso, há discussão salarial 
e, a cada 3 meses, os colaboradores 
podem propor uma mudança no seu 
salário.

Negócios Regenerativos: “Patagonia”, 
uma empresa global de artigos es-
portivos e roupas que têm valores ba-
seados no Ecocentrismo. Possui plano 
de neutralização de emissão de CO2, 
estão em transição para utilizar apenas 
energia renovável e possuem algumas 
ações para apoiar ONGs e iniciativas 
de causas ambientais. Todo ano, pro-
movem um grande evento para apoiar 
os ativistas ambientais e vêm se posi-
cionando como uma empresa ativista, 
isto é, empresas que defendem causas 
e lançam campanhas. 
Também há a empresa brasileira “Si-
nal do Vale”, um exemplo de interde-
pendência e resiliência que tem, como 
missão, promover a regeneração das 
pessoas e do meio ambiente. Querem 
restaurar o cinturão verde em volta da 

PERGUNTAS

cidade do Rio de Janeiro, promover 
experimentos de produção de alimen-
tos de forma sustentável e regenerativa 
e também eventos para a promoção da 
regeneração. 



tralizar um pouco mais. Tivemos uma 
mudança no modo de viver em rede e 
o convite agora é como a gente volta 
um pouquinho, entendendo os efeitos 
negativos da globalização e começa a 
repensar o que a gente tem de efeito 
negativo e tenta descentralizar e di-
minuir um pouco isso. Existem alguns 
movimentos que falam do localismo 
econômico, a ideia é se fortalecer 
como comunidade e aí uma comuni-
dade apoia a outra para a produção da 
regeneração. 

3: O que as médias e pequenas em-
presas podem fazer para mudar essa 
cultura?

Resposta: Eu vejo alguns movimen-
tos acontecendo, muitas empresas 
já nascem com negócio de impac-
to, não pensam apenas no lucro, mas 
também no impacto social positivo. 

Vejo também muitos CEOs tendo con-
tato com as teorias e livros e alterando 
a sua consciência e buscando trans-
formações nas organizações. Essa 
transição é impulsionada pelos valores 
da nova economia, pois gera um val-
or agregado à marca. Hoje não é só 
o lucro que importa, o valor também 
é importante, a imagem da empresa 
perante a sociedade é um grande ati-
vo. Nossas escolhas vêm influencian-
do diretamente nessa transformação. 
Pensando nos negócios de impacto 
no Brasil, há o Aliança pelos Negóci-
os de Impacto e, em 2017, um decreto 
criou a Estratégia Nacional de Investi-
mento e Negócios de Impacto (ENIM-
PACTO), que tem atuado em 4 linhas, 
desde o apoio às organizações inter-
mediárias, incubadoras, aceleradoras 
de negócios de impacto, até mesmo 
na construção de um ambiente regu-
latório favorável para o ecossistema de 
negócios de impacto. 

PERFIL
Ivy Frizo de Melo
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preendedorismo Social (YIP-Suécia). Já atuou em ONGs de conservação ambiental, como 
consultora de negócios sociais (ISES), gestora de projetos, conteudista (Fundação Roberto 
Marinho), co-gestora de Comunidades no Sistema B. Atualmente é membro especialista da 
rede Harmony with Nature (ONU) e atua como educadora de Cursos de Design Permacultural 
(PDC), facilitadora de processos, mentora da InovAtiva Brasil e Consultora em Design de 
Culturas Regenerativas, com foco em autogestão. 
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Keito é especialista em 
ecologia de bambuza-
is, mestre e doutorando 
na área da Agronomia na 
Universidade de Kyo-
to no Japão e atuante 
também na comunidade 
local no âmbito da sus-
tentabilidade. 

Para ele, o bambu é intrigante, parece uma árvore, 
mas também parece um “mato”. Além disso, possui 
propriedades incomuns, como rara floração e des-
floração ao mesmo tempo. A planta sustentou a vida 
dos ancestrais japoneses, por isso é um objeto ao 
qual devemos muito respeito. 
O bambu é da família das gramíneas (Poaceae) e da 
subfamília Bambusoideae. Está espalhado em Flores-
tas e Campos de Zonas Tropicais e Temperadas. No 
mundo, existem 120 gêneros e aproximadamente 
1.500 espécies e apresentam uma grande variação 
de altura, que pode ser desde poucos centímetros 
até 30 metros. Dentre todas as espécies, 15% são 
considerados vegetação útil. A área, em hectares, de 
florestas de bambu no mundo é de 3,5 milhões de 
hectares e é transplantada e manejada em diversos 

ECOLOGIA E CULTIVO 
DO BAMBU NO JAPÃO

KEITO KOBAYASHI

Sobre a palestra

Moderador: 
João Victor Gomes

locais. Mas, se deixado de lado, o bambu acaba entrando em um estágio sel-
vagem e algumas espécies se alastram para o ecossistema em volta.

A partir de uma análise genética, o bambu pode ser dividido em 3 grupos: Olyreae, 
possui colmo não lenhoso, vida útil curta e florescem quase todos os anos.  Bambu-
seae, possui colmo lenhoso, tem vida longa e raramente floresce (cerca de uma vez 
em algumas décadas). Esses dois são os grupos que crescem naturalmente no Brasil.  
Arundinarieae possui colmo lenhoso, se reproduz uma única vez e há espécies que 
florescem a cada 120 anos aproximadamente. Esse grupo é muito comum no Japão.



No Japão, existem aproximadamente 100 espécies, que podem ser divididas de 2 
grupos: Sasá ou Shinó, que atingem até 5 metros e a maioria cresce naturalmente; 
e Takê, que atingem mais de 10 metros e são conhecidos como os mais plantados 
e cultivados. 

No Japão, os bambus mais conhecidos são 
do gênero Madake Phyllostachys, sendo 
eles, Mossô P. edulis, Madake P. bambu-
soides, Hachiku P. nigra var. henonis e Áurea 
P. aurea.   De todas essas espécies é pos-
sível aproveitar o broto na culinária. 

Os japoneses possuem uma relação est-
reita com o bambu, usando-o de diversas 
maneiras, como alimentação (broto), estru-
tura para parede de barro, artigos domésti-
cos, diques, estética e cerimônia do chá. 
Vários ideogramas no Japão possuem o 
Bambu na sua escrita, mostrando que era 
uma planta indispensável para os japone-
ses.

Porém, nos últimos anos, os modos de vida 
dos japoneses mudaram, a quantidade de 
brotos de bambus e a utilização de materi-
ais plásticos aumentaram e o uso do bam-
bu diminuiu no dia a dia. Em consequência, 
aumentou o número de florestas selvagens 
de bambu, que se espalham e acabam to-
mando o espaço da floresta comum e de 
outras vegetações. O Japão tem tido uma 
diminuição de habitantes que também 
poderá influenciar no aumento do aban-
dono destas florestas. Por essas questões, 

atualmente, o Japão está precisando de planos de manejo dessas florestas de 
bambu e das formas eficientes de seu uso. 

A pesquisa de Keito foi sobre os bambus selvagens, como eles vivem? Essa pesqui-
sa é muito importante para conseguir elaborar manejos e usos de forma sustentáv-
el do bambu. O modo de vida do bambu é amplo e entende-se que possuem 
crescimento vegetativo através de broto e crescimento reprodutivo que acontece 
uma vez no ciclo do bambu. Sua tese de doutorado foi finalizada recentemente, 
baseada em pesquisas no campo e buscou esclarecer alguns tópicos de pesquisa P
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importantes: Como se espalha quando se torna selvagem? Assim que se estabelece, 
como mantém a floresta só para ele? Quanto a planta investe de recursos na parte 
subterrânea, para sustentar a parte superficial? Como os elementos resultados da fo-
tossíntese chegam ao subsolo? O que acontece quando todos florescem ao mesmo 
tempo?

Os bambus são conhecidos por florescerem de uma vez e depois murcharem. Ex-
istem registros de florescimentos datados desde séculos passados no Japão e o 

mais recente foi por volta do ano de 1908, no início da imigração japonesa para o Bra-
sil. Estima-se que o florescimento tenha a periodicidade de cerca de 120 anos, por-
tanto o deste século está ocorrendo agora. Isso afeta os produtores de bambu e dos 
brotos, causando uma grande preocupação. De acordo com as pesquisas de Keito, 
no Japão, foram registrados mais de 700 casos de florescimento de bambu Hachiku.

No final da palestra, foram apresentados alguns exemplos dos usos recentes do 
bambu, que são em templos e santuários em Kyoto (festa e decoração), cultivo 
de brotos, que, em breve, será o período de colheita, leilões de bambu, técnica 
de represamento e objeto de decoração. Os tempos mudam e as formas de uso 
também. Atualmente, há uma atenção maior pelo mundo como material sustentáv-
el. E Keito pretende continuar suas pesquisas sobre a ecologia do bambu e de-
senvolver atividades para alcançar o uso sustentável do bambu.



1: Como conter a floresta de bambu 
alastrante, porque querem plantar no li-
toral sul de São Paulo, sendo uma pos-
sibilidade natural de arquitetura e ali-
mento em terra de recursos limitados?  

Resposta: Em primeiro ponto, eu pre-
cisaria entender qual é o bambu plan-
tado no litoral sul de São Paulo, para en-
tender se o alastramento é semelhante 
ao do Japão. E se, por um acaso, for 
semelhante, o bambuzal pode avançar 
cerca de 1 ou 2 metros, ou até mesmo 
5 metros por ano, podendo invadir a 

PERGUNTAS
vegetação próxima. Se for o mesmo 
caso, uma das medidas adotadas no 
Japão é cortar constantemente o que 
está acima do solo. A parte subter-
rânea é realmente muito difícil contro-
lar, pois a parte subterrânea do bam-
bu é distribuída em uma medida de 50 
centímetros até 1 metro mais ou menos, 
então poderia cavoucar até alcançar 
toda parte do subsolo e retirá-lo, ou 
instalar barreiras subterrâneas em 50 
centímetros a 1 metro, mas isso requer 
bastante trabalho. Outra opção é uti-
lizar algum produto químico.

PERFIL 
Keito Kobayashi

Especialista em ecologia em bambuzais, nasceu na cidade de Ikeda, província de Osaka, no 
Japão, em 1992. Graduado pelo Department of Environmental Systems Science, Faculty of 
Science and Engineering, Doshisha University, é mestre e doutorando pela Faculty/Gradu-
ate School of Agriculture, Kyoto University.

Na universidade, se interessou por ecologia florestal, principalmente pelo bambu, que se 
tornou o foco de sua pesquisa. Com o florescimento dos bambuzais em todo território 
japonês, algo que não acontecia desde a segunda metade da Era Meiji (1868-1912), o cam-
po de sua pesquisa na pós-graduação se expandiu, englobando todo o Japão. Enquanto 
conduzia pesquisas sobre ecologia do bambu, participou como guarda-florestal de inici-
ativa para instalar gabião e seigyu nas margens do rio Kizu, que atravessa o sul da província 
de Kyoto. Ao promover essas atividades na comunidade, percebeu o quanto o bambu faz 
parte da história e cultura do Japão. Futuramente, pretende continuar suas pesquisas e de-
sempenhar o papel de conectar as pessoas envolvidas com bambu no Japão.
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O consumo desenfreado de materiais não adequa-
dos, como o plástico, tornou-se um grande prob-
lema mundial, pois, anualmente, são despejadas 2 
milhões de toneladas no mundo. O bambu é uma al-
ternativa para resolver esse problema, com inúmeros 
benefícios: crescimento e propagação rápidos, visto 
que a partir do quinto ano de plantio, já pode ser 
feita a colheita e de maneira perene; grande poder 
de captação de CO2 da atmosfera, crescendo em 
áreas degradadas, não necessitando de super terra, 
tratada e com preparo, versátil, leve, flexível e resist-
ente; as sobras viram carvão vegetal e é 100% bio-
degradável.

O uso do bambu ainda é muito recente no Brasil, ain-
da não existem especialistas em bambu, como a Ma-
deira por exemplo, que possui um mercado nichado e 
existem especialistas em móveis, móveis rústicos. Foi 
necessário “dar a cara tapa” para produzir os produ-
tos da TAO BAMBU, que atualmente são de utilidades 
domésticas, bem estar que está mais relacionado ao 
banheiro, escritório, pets e brinquedos educativos, 
que possuem uma atenção especial, pois os jovens 
são o futuro e as crianças, principalmente da cidade, 

João é co-fundador e 
CEO da TAO BAMBU. 
Mudou-se para Atibaia, 
interior de São Paulo, 
pois ansiava mudar o 
estilo de vida junto com 
a esposa e os sogros. A 
TAO BAMBU está den-
tro de uma comunidade, 
com mais 6 famílias e, 
juntos, estão construin-
do uma agrofloresta. 

VIVA DE FORMA 
SUSTENTÁVEL, 
USE BAMBU

JOÃO PAULO
GASPARINI
Moderadora: 

Laura Camargo
Ribeiro da Silva

Sobre a palestra

não conhecem o bambu. Ele diz estar feliz pela Unesp trabalhar com o bambu, 
mas a maioria das faculdades de arquitetura e engenharia nem mencionam esse 
material. 

Os diferenciais da TAO BAMBU são o uso da energia solar, uma energia limpa e 
conseguem fechar um circuito de resíduo em 2 pontos da cadeia de produção, 
o tratamento, sistema fechado que trata o bambu em octaborato de sódio, que 
fica armazenado em uma caixa e vai para o tanque, depois retorna para essa caixa 
e o descarte, as sobras são transformadas em carvão vegetal, que vira adubo nas 
plantações de bambu e agrofloresta. E também é uma produção 100% brasileira, 
fortalecendo a comunidade local.



No início, as principais dificuldades eram a falta de conhecimento. A formação de 
João Paulo é psicologia com pós-graduação em acupuntura, portanto o bambu 
era fora da sua realidade. Ele trabalhou como especialista na área de Recursos 
Humanos e agora é gestor de negócios. A diferença entre produzir e vender foi 
difícil de entender. 

Na cadeia produtiva, também houve dificuldade, pois era informal, com peque-
nos artesãos trabalhando por conta própria, sem seguir burocracias, faziam sem 
metodologia definida e não emitiam nota fiscal. Apesar disso, João acredita muito 
no pequeno, eles são a chave da mudança. E por fim, a legislação não faz menção 
ao bambu e, ao fundar empresa, foi sendo feita uma comparação com materiais 
parecidos, como madeira, com jurisprudência e analogias.

Empreender no Brasil é um oceano de possibilidades, mas o ambiente é inóspi-
to, o Estado não incentiva, não existe incentivo fiscal ou outro que impulsione o 
empreendedor. O país possui todos os recursos necessários para a produção 
de bambu, embora ainda praticamente não exista plantação em escala comercial, 
mas talvez as plantações existentes 
possam ser o suficiente para serem a 
base da mudança.

Existe uma bolha em que poucas 
pessoas sabem fazer bem e todo 
mundo se conhece, em geral, são 
de classe média e classe média alta. 
Para poder alcançar as classes baix-
as, ainda há muito o que a ser feito.  
Em janeiro de 2017, foi fundada a TAO 
Bambu e, entre fevereiro e março, P
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1: No Brasil há incentivos para a pro-
dução de móveis usando o bambu? 

Resposta: No Brasil, infelizmente, que 
eu saiba, não tem nenhum incentivo 
para você trabalhar com bambu. Pode 
ser que não tenha chegado até mim 
esse tipo de incentivo ou eu não tenha 
procurado ainda nos lugares certos.  
Mas eu realmente não vejo nenhum 
incentivo, o Estado mal conhece o 
bambu.

2: Como é o processo de produção? 
Vocês colhem o bambu e fazem todo 
o processo da cadeia produtiva na 
fábrica?

Resposta: É vertical. Hoje, ainda não 
tem matéria prima, porque ela foi 
plantada há 5 anos, então daqui a 
pouco vai começar a colheita. Mas a 
gente tem todo o tratamento aqui na 
TAO, ele diz a respeito à imunização 
do bambu, processo que vai deixá-
lo imune a brocas, pequenos insetos 
que se alimentam dele.  Depois, tem 
o período de secagem para pod-
er colocar o bambu na oficina, para 
poder transformá-lo até na entrega 
para o cliente final.

PERGUNTAS

3: Qual é a espécie de bambu utiliza-
da? A empresa está aberta para visi-
tação de escolas?

Resposta: Utilizamos basicamente duas 
espécies, a Cana-da-índia  (Phyllos-
tachys Áurea) e o Mossó (Phyllostachys 
edulis). E sim, a gente está aberto à 
visitação, mas não nesse momento de 
pandemia.

4: Qual é o processo de acabamento 
dos produtos, é artesanal, industrial 
e qual é o acabamento utilizado em 
utensílios culinários?

Resposta: A gente utiliza alguns pro-
cessos de acabamento, eu defino 
a gente como industrianato, temos 
máquinas que nos ajudam a ter pro-
cessos mais claros e ajudam em alguma 
escala, mas sempre exigem análise do 
operador. 

Os acabamentos mais utilizados são a 
cera vegetal (cera de carnaúba) e, para 
os produtos que têm contato maior 
com umidade e água, usa-se um verniz 
atóxico à base de água e, eventual-
mente, algumas coisas que são flamba-
das, o bambu é maçaricado. 

uma produtora da Japan House os procurou para a exposição “Bambu - Históri-
as de um Japão”. Foram vendidos todos os produtos, zerando os estoques. A 
Japan House foi a nota fiscal número 1. Para João, a coragem é essencial para o 
empreendedor.



PERFIL 
João Paulo Gasparini

João Paulo Gasparini é co-fundador e CEO da TAO BAMBU. Formado em Psicologia pela 
Universidade Mackenzie e Pós-Graduado em Medicina Tradicional Chinesa no CEATA. Tra-
balhou por 10 anos como Consultor na área de Relações Humanas, em consultorias de Re-
crutamento e Seleção de Executivos e também dentro de grandes multinacionais na mesma 
área.

Há 5 anos, junto da esposa, enxergou, no bambu, o ponto de virada para a vida dele e de sua 
família, além da grande oportunidade de transformação sustentável do Planeta.

A TAO BAMBU é a resposta para esse questionamento de um estilo de vida mais humano. 
Colocaram em prática o propósito deles e mudaram-se de São Paulo capital para Atibaia, 
interior do Estado. Hoje, moram em uma comunidade em 6 famílias, plantam 70% do que 
comem, plantam o bambu para utilização na empresa, seus filhos estão crescendo, tendo 
esse relacionamento diário com a Natureza e, em resumo, são mais felizes!
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Pesquisador da cultura 
de bambu, escritor.

HIROYUKI
HASHIGUCHI

DEPOIMENTO DO
CONVIDADO ESPECIAL

Foram várias palestras, fiquei marcado pela estrutura do 
evento, foi tudo equilibrado. O evento começou a falar 
sobre as ODS e as possibilidades das empresas. Depois, 
foi falado sobre os detalhes do bambu e no Japão, te-
mos uma visão sobre o país de forma geral, não somos 
apenas nós humanos, temos também a natureza. Quando 
se fala de um material natural ou de um ambiente natural, o 
primeiro passo do ser humano é estudar antes de intervir 
nesse ambiente e isso ficou claro na apresentação, pensar 
nesse vegetal e ver como pode ser melhor utilizado. Existe 
a área da botânica que trata sobre civilizações e, dentro 

da apresentação da Ivy, me fez refletir e, pensando na apresentação do senhor Takagi, 
pensei na harmonia entre arte e natureza. Acho que o evento deu muitas ideias bases 
para avançarmos e, por fim, a apresentação do TAO bambu foi muito interessante para 
finalizar a discussão, mostrando qual é a realidade. Começamos por um conhecimento 
acadêmico, do mercado e avançamos para um conteúdo mais prático. Achei interessante 
essa estrutura do evento. Acho a TAO bambu uma empresa incrível, estive no Brasil em 
2017 e eu senti que a gente já tem uma conexão realmente, achei o ciclo do bambu muito 
interessante até se transformar em carvão. Hoje, podemos conversar, não apenas sobre o 
bambu, mas na sociedade sobre o meio ambiente, sendo uma experiência interessante. 
Agradeço de coração. 

PERFIL 
Hiroyuki Hashiguchi

Nascido na cidade de Kagoshima, em 1982 e formado em Design pela Musashino Art University (Tóquio). Em 
2006, realizou, por meio ano, ações de voluntariado na Comunidade Monte Azul, no Brasil. Em 2007, começa a 
trabalhar na própria universidade em que se formou. Seu primeiro contato com bambu foi no projeto “EDS Bam-
boo Design Project”, que foi realizado em conjunto com o Bandung Institute of Technology (ITB), na Indonésia. 
Desde então, iniciou pesquisas e produções relacionadas com a cultura do bambu, desde o sudeste da Ásia, 
principalmente Indonésia, até o Japão. Em 2013, saiu da Musashino Art University, e mudou-se para Kagoshima, 
onde trabalhou como freelancer. 

Em 2015, em co-autoria com Jeffrey S. Irish, publicou “Life Talk – as 35 pessoas de Sakanoue que caminharam 
junto com os estudantes”, pela Editora Nanpoushinsha, que recebeu Prêmio de Publicação da Cultura Japonesa 
do Sul. A partir de 2016, coopera na produção de “Take Akari” (Festival de Lanternas de Bambu) com o “CHIKAK-
EN” de Kumamoto, ajudando em eventos nacionais e cerimônias memoriais. Além disso, ajudou em projetos rel-
acionados com carvão de bambu e materiais de construção com bambu. Em 2017, foi co-curador da exposição 
“Bambu – História de um Japão”, que foi realizada na JAPAN HOUSE, em São Paulo. No mesmo ano, em novem-
bro, realizou a exposição “‘Osumi Art Live’ Kami wa ‘Sumi’ ni Yadoru”. Desde 2017, tem produzido decorações e 
playgrounds de bambu em festivais de música como o “WALK INN FES!* “ e “THE GREAT SATSUMANIAN HESTI-
VAL”, realizados na província de Kagoshima, como membro do “MOJO Art Exhibition Bamboo Group”. Em fev-
ereiro de 2020, participou do projeto “Formação de Novos Facilitadores para o Intercâmbio Japão-Brasil”, pro-
movido pela Fundação Japão em São Paulo e realizado na cidade de Bauru – SP, no qual apresentou diferentes 
possibilidades de uso do bambu. Em novembro, realizou palestra e desenvolveu trabalho na “Nanki Shirahama 
Panda Bamboo EXPO”, realizada na província de Wakayama.
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Essa segunda edição, mesmo sen-
do online, foi muito enriquecedora! 

 Fazer parte do grupo de novos faci-
 litadores está sendo uma experiên-
cia incrível para mim. Logo após a primei-
ra edição, começou a pandemia do novo 
Coronavírus. Particularmente, fiquei um tan-
to chateada, porque estava muito animada 
com as possibilidades do projeto. Depois 
de alguns meses, retomamos o contato e 
começamos a fazer reuniões online quin-
zenalmente, para discutirmos o futuro do 
que havíamos debatido no começo do ano.

Essas reuniões foram ótimas para voltar o ân-
imo quanto ao projeto e nos aproximar ainda 
mais como um grupo. Quando surgiu a ideia 
de fazermos o Webnário online e ao vivo, to-
dos toparam a iniciativa e começamos a nos 
alinhar para fazer isso acontecer.

Nós conseguimos dividir bem as tarefas, as-
sim ninguém ficou sobrecarregado e sem-
pre nos apoiamos nas decisões. Para mim, 
organizar e participar como mediadora foi 
muito importante, tanto para meu cresci-
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DEPOIMENTO DOS NOVOS FACILITADORES

“
AMY MAITLAND (DESIGNER)

Tivemos muitas trocas entre os facilitadores 
atuais e também com os palestrantes du-
rante toda a organização do evento. Pude 
ter a experiência de participar de todo o 
preparo necessário para realizar um evento, 
o que levou a muitos aprendizados. 

LAURA CAMARGO (DESIGNER/FOTÓGRAFA)

mento pessoal, quanto para o profissional. 
Sou muito tímida e tenho dificuldade para 
falar em público, então todo o processo 
para mim foi um desafio que consegui su-
perar graças ao apoio de todos do grupo. 
Para todos os integrantes dos novos facil-
itadores foi a primeira vez organizando um 
conjunto de palestras que seriam transmiti-
das online e ao vivo. Na minha visão, nós 
conseguimos ter muito êxito no evento, 
tivemos alguns problemas técnicos, mas 
que logo foram resolvidos. Os temas das 
palestras se complementaram muito bem e 
trouxeram à tona assuntos muito importantes 
para o futuro, eu aprendi muito e acredito 
que tenha somado a todos que assistiram, 
e teremos um rico material registrado para 
alcançar ainda mais pessoas. 

Agradeço muito a todos do grupo e à 
Fundação Japão pelo apoio e realização do 
evento. E estou animada para os próximos 
passos dos Novos Facilitadores.

“

Promover esse espaço de discussão e de 
troca de conhecimento é sempre muito 
gratificante pois é um meio de levar con-
hecimento ao público e criar uma rede de 
pessoas que possuem interesses em co-
mum. Além disso, contribui para fortalecer 
o vínculo Brasil-Japão e sempre traz muita 
inspiração, tanto para os inscritos que as-
sistem as palestras como também para a 
organização.



LEONARDO INOMATA

Novas experiências, novos conhec-
imentos, novos desafios. São essas 

algumas das oportunidades que o Projeto 
de Facilitadores da Fundação Japão tem 
me proporcionado. O desafio desta edição 
começou logo no início, com a idealização 
da atividade que realizaríamos. Neste mo-
mento em que permanecemos cautelosos 
em razão da pandemia que tarda a ir em-
bora, o evento online era mesmo a nossa 
única alternativa. Buscamos, neste evento, 
dar continuidade aos trabalhos da primei-
ra edição e trouxemos, como fio condutor, 
a sustentabilidade. Nos bastidores e como 
preparação do evento entregue, passamos 
pelo planejamento do evento, definição do 
tema, contato com palestrantes, elaboração 
de materiais, reuniões e mais reuniões. No 
dia do evento, os aprendizados foram out-
ros, passando pelo entendimento da parte 
técnica do evento até a aparição no even-
to para realizar a mediação. Após a entrega, 
podemos respirar um pouco e nos prepa-
rarmos já para a próxima edição!

“

JOÃO VICTOR GOMES

No atual contexto que nos encon-
tramos em relação à pandemia, o 

evento online CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS foi uma solução expressiva 
para o desenvolvimento das atividades do 
Projeto de Formação de Novos Facilitadores 
em tempos de quarentena. Os temas abor-
dados nas palestras ministradas pelos céle-
bres convidados reforçaram o propósito do 
projeto e contribuíram para a disseminação 
de métodos e práticas mais sustentáveis 
para a comunidade de maneira geral. Neste 
momento em que a sociedade, de modo 
geral, passa por uma revisão de conceitos 
e comportamentos, eventos como este são 
importantes para direcionar as próximas ati-
tudes, sejam individuais e/ou coletivas, a um 
futuro mais consciente e comunitário.

Para o grupo de Facilitadores, foi uma ex-
periência ímpar de planejamento e ex-

Agradeço a confiança da Fundação Japão 
em São Paulo nos facilitadores, especial-
mente ao Sr. Masaru Susaki, que nos acom-
panhou pessoalmente na primeira edição e 
preparou um vídeo introdutório ao evento, 
ao Sr. Yuki Yama, que nos acompanhou du-
rante todos os preparativos do evento e ao 
Ronni Guiotoko, que encaminhou e condu-
ziu todos os trabalhos, sempre orientando 
todos os facilitadores.

Agradeço também a todos os palestrantes 
que se dispuseram a nos ensinar um pouco 
do seu conhecimento, aos facilitadores que 
se empenharam muito, tanto na realização 
da primeira edição como na realização 
desta segunda edição e à JCI Brasil-Japão, 
que apoiou o evento.

Por fim, agradeço a todos que puderam 
acompanhar o evento ao vivo e que ainda 
assistirão aos vídeos que serão disponibi-
lizados.

“ ecução de eventos online/remotos com 
convidados e participantes internacionais. 
A capacitação dos integrantes no uso das 
ferramentas e métodos de condução do 
evento contribui para o desenvolvimento 
futuro de outros eventos desta categoria 
dentro e fora do projeto. 

Além do know-how, os contatos firma-
dos durante o evento com profissionais e 
pesquisadores dos setores de projetos 
voltados para a sustentabilidade propiciará 
um maior acervo de conhecimento rela-
cionado à área. Dessa maneira, os eventos 
futuros serão mais enriquecidos nos âmbi-
tos culturais, técnicos e científicos, além de 
mais abrangentes em termos de impacto 
social, em virtude da consolidação da iden-
tidade do grupo.

(DESIGNER/DOUTORANDO EM 
ERGONOMIA PPGD UNESP)

(ADVOGADO / DIRETOR 
DA JCI BRASIL-JAPÃO)
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VÍDEOS

Veja também os vídeos do evento.
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