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O Inova 2030 - Jovens Inovadores em ODS 

é um programa de aceleração voltado para jovens profissionais 
que querem solucionar um desafio do negócio e contribuir para 
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

O programa está em sua terceira edição e, ao todo, já 
participaram 40 empresas e 42 projetos foram acelerados.

Saiba mais sobre a terceira edição.
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YSIP
O Inova 2030 é a edição local do Young 

SDG Innovators (YSIP), iniciativa do 
United Nations Global Compact. 

PAÍSES JÁ 
PARTICIPARAM DO 

INOVA 2030

+15

UMA INICIATIVA GLOBAL



3ª edição no Brasil 
em números

No Brasil, a terceira edição foi executada de janeiro a setembro de 2022. 
Veja alguns resultados gerais:

PROJETOS DE 
DIFERENTES EMPRESAS

33
JOVENS

PARTICIPANTES

12
SPONSORS

19
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Empresas participantes
Foram 12 projetos selecionados para participar do 
programa. Conheça as empresas participantes:



PARTICIPANTES &

PROJETOS



FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS INTEGRANTES 
DA REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL

APAIXONADOS POR NOVOS NEGÓCIOS, 
MODELOS DISRUPTIVOS E SUSTENTABILIDADE

Perfil dos 
participantes

JOVENS DE 18 A 35 ANOS

ATUAM NAS ÁREAS DE SUSTENTABILIDADE, 
INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MEIO 
AMBIENTE, PLANEJAMENTO, ENTRE OUTRAS.

CURIOSOS E MÃO NA MASSA

COM FORTE PERFIL INTRAEMPREENDEDOR
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Os projetos
Os projetos desenvolvidos têm o objetivo de impactar positivamente 
nos ODS, e a contribuir para a aceleração da Agenda 2030 dentro das 
empresas. Conheça os projetos e os ODS trabalhados por cada um.

EMPRESA PROJETO ODS IMPACTADO

Gás Para Todos

Engajamento de fornecedores de 
grãos e Due Diligence nos aspectos 
ESG

A Jornada de uma embalagem

Ecossistema de Aprendizagem

Modelagem Regulatória de Sistemas 
de Esgotamento Estático

Tratamento Térmico de Lodo de ETES 
utilizando Energia Solar Fotovoltaica 
Offgrid



EMPRESA PROJETO ODS IMPACTADO

Micromobilidade social que 
transforma vidas

GamerCoop

Pequenas propriedades 
produtivas

Selo Verde Sicredi

Reciclagem de baterias de 
carros elétricos

Sicredi União PR/SP 

Lupa

Sicredi Vale do Cerrado



A ESTRUTURA DO

PROGRAMA



A estrutura do programa

+20h
OFICINAS 

ONLINE

APOIO DE 
ESPECIALIST
AS NOS 
TEMAS DOS 
PROJETOS

CONTATO COM 
INTRAEMPREENDEDORES

DE SUCESSO

CONEXÕES 
LOCAIS E 
GLOBAISPARTICIPAÇÕES

EM EVENTOS

Ao longo dos 09 meses, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar 
seus projetos para que se tornassem uma solução sustentável de negócio. O 
processo de aceleração dos projetos contou com:

+120 HORAS 
DE 

MENTORIAS



Os conteúdos
Durante as oficinas, os jovens tiveram a oportunidade de amadurecer as 
ideias, transformando desafios de negócios em soluções inovadoras e 
disruptivas alinhadas aos ODS. Além disso, também desenvolveram suas 
habilidades intraempreendedoras e se inspiraram em cases de sucesso.

Veja a seguir o detalhamento de cada fase.

O programa foi executado em 05 fases:



FASE 1: 
Introdução e 
criando valor 
para o negócio



FASE 2: 
Criando impacto 
& navegação do 
sistema político



FASE 3: 
Business case & 
Storytelling



FASE 4: 
Validação da 
solução e 
Prototipagem



FASE 5: 
Offboarding



Além da equipe do Pacto Global, da Liga de 
Intraempreendedores e da Fundação Dom Cabral, os 
participantes do programa contam com o apoio de outros 
profissionais para a aceleração de seus projetos e carreiras. 
São eles:

Quem acompanha 
os projetos

Executivos de nível 
sênior que atuam 

na mesma empresa 
dos jovens 

participantes e que 
apoiam na defesa 

interna dos 
projetos. 

Profissionais 
renomados de 
diferentes áreas 
que apoiam no 
desenvolvimento 
dos projetos ao 
longo do programa.

MENTORESSPONSORS



Sponsors
Conheça os sponsors que acompanharam os 
projetos ao longo do programa.

SPONSOR CARGO

Caio Miranda

Cristiane Schwanka

David Vacari Conchon

Dhionata Oliveira da Silva

Edmilson Furtado de Oliveira

Geraldo Magela Mendes

Leonardo Duarte Mattiazzi

Luciana Cibele Santos Gutierres

Nataly Yuko Yoshino

Reynaldo Makoto Goto

-

-

Diretor de Sustentabilidade

Diretora de Relação com o Mercado

Superintendente de Desenvolvimento

Assessor de Desenvolvimento do 
Cooperativismo

Gerente de Processos e Qualidade

Gerente Regional

Partner, EVP

Gerente Técnica

Gerente de Inovação & Transformação Digital

Diretor de Compliance

-

-

EMPRESA

Ambev

COPASA

Sicredi União PR/SP

Sicredi Vale do Cerrado

Sicredi Cerrado GO 

COPASA

CI&T SOFTWARE S/A

Solvi Essencis Ambiental

CBA

BRF S.A.

Neoenergia S.A

Neoenergia S.A.

PROJETO

Gás Para Todos

Modelagem Regulatória

Selo Verde Sicredi

Pequenas propriedades produtivas

GamerCoop

Tratamento Térmico

Ecossistema de Aprendizagem

Reciclagem de baterias de carros elétricos

A Jornada de uma embalagem

Engajamento de fornecedores de grãos e Due
Diligence nos aspectos ESG

Micromobilidade social que transforma vidas

Lupa



Mentores/as
Conheça os/as mentores/as que acompanharam os 
projetos ao longo do programa.

Alessandra Miliatti Antenor

Alexandre Arruda da Rocha Leão

Aline de Lima Benjamim

Ana Luiza Clementino da Silva

Ana Maria Marvulle Goffredo

Aparecida Teixeira de Morais

Bianca Andrade de Campos

Bruna da Silva Lima

Bruno Mena Barreto Bastos

Flávia de Magalhães Alvim

Ivan Simoes

LUCIANA CAMPOS LUCIANO

Marcella Moraes Kojarski

Márcio Fonseca Góes de Macedo

Marcos Aurélio Pedroso

Matheus Moraes

Matheus Sjöman de Brum

Mayara Pinheiro Duarte

COPASA - Modelagem Regulatória de Sistemas de Esgotamento Estático.

Ambev - Gás Para Todos

Neoenergia - Micromobilidade social que transforma vidas

CI&T - Ecossistema de Aprendizagem

CBA

Sicredi União PR/SP - Selo Verde Sicredi

Neoenergia - Micromobilidade social que transforma vidas

Neoenergia - Lupa

BRF

Sicredi Vale do Cerrado- Pequenas propriedades produtivas

COPASA - Tratamento Térmico de Lodos de ETE's Utilizando Energia Solar Off Grid

Ambev - Gás Para Todos

Sicredi União PR/SP - Selo Verde Sicredi

Solví - Reciclagem de baterias de carros elétricos

CI&T - Ecossistema de Aprendizagem

Sicredi Cerrado GO- GamerCoop

Solví - Reciclagem de baterias de carros elétricos

Sicredi Vale do Cerrado- Pequenas propriedades produtivas

MENTOR/A GRUPO MENTORADO



No início de cada fase os grupos 
apresentaram seus projetos ao vivo, 
no formato de pitch, para uma banca 
de especialista. 

Além de dar feedbacks aos 
participantes, os integrantes da banca 
também fazem avaliações com base 
nos critérios que estavam sendo 
considerados em cada uma delas. 

AVALIAÇÃO

BANCA DE



Banca de Avaliação
Conheça os integrantes da banca de avaliação da 3ª edição.

Monica Azar
Associada de Programa, 
PNUD

Nathalia Tavares
Gerente de Inovação 
Responsável, Accenture

Henrique Pereira 
Cofundador e Diretor, WayCarbon

Rafael Campolina
Head of People, Startup Clicampo

Fabiana Costa Tolentino
Gerente de Sustentabilidade, Bradesco

Marina Esposito
Gerente de Portfólio - Programas e 
Projetos de Impacto, Impact Hub

Aline Calefi Lima
Coordenadora de Responsabilidade 
Social, Sesi Paraná

Renata Zanuto
Co-Head, Cubo

Valeria Militelli
Intraempreendedora

Luiza Saraiva
Membro do Comitê Curador, 
Liga de Intraempreendedores

Bruno Youssif
Diretor Técnico, Resultante Consultoria

Cristina B. Filizzola
Diretora da filial de São Paulo, 
Aliança Empreendedora

Luis Fernando Guggenberger
Gerente Executivo de Marketing, 
Inovação & Sustentabilidade da 
Vedacit

Muriel Cruz
Coordenadora de Projetos, 
Instituto Coca-Cola Brasil



Evento de encerramento

Para celebrar o Inova 2030, foi realizado do evento “A Cultura 
Intraempreendedora com Impacto”,  que discutiu sobre a 
importância do intraempreendedorismo alinhado a Agenda 2030 e 
celebrou o encerramento da 3a edição do programa.

Participam os jovens de todas as edições do programa, além 
dos/as sponsors, mentores/as e membros da banca de avaliação.



TROCAS E

VISIBILIDADE

INTERNACIONAL



Eventos Internacionais
Sendo o Inova 2030 um programa global, os jovens também tiveram a 
oportunidade de apresentar seus cases em eventos internacionais do 
UN Global Compact. 

Sessões de Feedback Globais

Ao longo da 3ª edição, foram 
realizados dois encontros globais de 
feedback, que são uma oportunidade 
para os jovens se conectarem com 
participantes de outros países para 
apresentarem seus projetos, 
além de trocar pontos de vista e 
receber/fornecer feedback sobre os 
projetos que estavam desenvolvendo

Uniting Business 
Live 2022

Participação da equipe da 
Solví no painel The Future is

Now: Young Professionals
Catalyzing Innovation for the

SDGs. 



RESULTADOS



Resultados
Os resultados demonstram bons índices em relação ao 
nível de satisfação geral com o programa, conteúdos e 
suportes oferecidos ao longo da jornada.

Escala de avaliação: de 1 a 10 Fonte: Pesquisa realizada em setembro de 2022, com participantes do programa. 
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Ajudou no 
desenvolvimento 

do projeto

Acelerou a 
agenda dos ODS 

na empresa

Ajudou no desenvolvimento
do perfil 

intraempreendedor

Além disso, percebe-se que o Inova 2030 contribuiu fortemente com o 
desenvolvimento dos projetos, confirmou que eles agregam valor ao 
negócio e também ajudam a acelerar a agenda dos ODS nas empresas, 
além de impulsionar o desenvolvimento pessoal dos jovens participantes.

Resultados

Escala de avaliação: de 1 a 10 Fonte: Pesquisa realizada em setembro de 2022, com participantes do programa. 



"Excelente programa para desenvolver tanto 
individual como em equipe para construção 
de mentes inovadoras e conscientes com o 
futuro do planeta."

O que disseram os 
participantes da 3ª edição

"Programa foi maravilhoso, 
agregou muito em minha 
jornada pessoal e 
profissional,  desenvolvendo 
meu perfil 
intraempreendedor e 
também minha maturidade, 
além dos conhecimentos 
técnicos adquiridos, meu 
agradecimento a toda equipe 
que contribuiu para a 
realização do programa!"

"O Programa resgatou em mim o desejo de 
poder ajudar o próximo que havia adormecido 
com diversas lutas da vida, e me mostrou o 
espírito intraempreendedor que eu não sabia 
que existia dentro de mim.
Agradeço imensamente a oportunidade de ter 
participado dessa edição, e pelos engajamentos 
que aconteceram durante as oficinas."

"Foi realmente um 
privilegio participar do 
Programa Inova 2030, 
durante o programa tive a 
oportunidade de me 
desenvolver 
profissionalmente e como 
pessoa, saio do programa 
com uma nova 
mentalidade. Muito 
Obrigado pela 
oportunidade e 
confiança!"



Última atualização sobre os projetos: Setembro/2022 

CONHEÇA OS

NA 3ª EDIÇÃO

PROJETOS
ACELERADOS



Jovens Inovadores:
Felipe Monteforte Ferreira
Nicole Gravino Figueiredo Stroub
Paula D'Agnoluzzo Lorandi

Sponsor
Caio Miranda

Descrição:
Devido ao atual cenário de alta nos preços de gás de cozinha, famílias de baixa renda são 
as mais impactadas financeiramente ou migram para fogões a lenha ou carvão. Nesse 
contexto, nos desafiamos a contribuir para reduzir esse impacto. Nossa ideia visa 
fomentar a economia circular por meio do tratamento e reutilização do biogás produzido 
pelo tratamento dos nossos efluentes, a fim de permitir a doação de gás de cozinha para 
essas famílias.

ODS Impactados:

Empresa:

Nome do Projeto

Gás Para Todos



O projeto já começou a ser 
testado com alguns 
clientes parcialmente

Jovens Inovadores:
Kamila Karoline de Souza Los
Larissa Gonçalves de Mello
Maiko de Avila Cassiano

Sponsor
Reynaldo Makoto Goto

Status do projeto ao 
final do Programa:

Descrição:
O projeto consiste em ações de engajamento, educação e colaboração (comunicação, 
treinamentos, plataforma institucional, roda de conversas, etc) com nossa cadeia de 
fornecimento de grãos, a fim de conscientizá-los quanto ao atendimento de nossos 
compromissos. Ainda, realizar as devidas diligências relacionadas aos aspectos sociais e 
ambientais em áreas de maior vulnerabilidade.

ODS Impactados:

Empresa:

Nome do Projeto

Engajamento de 
fornecedores de grãos 
e Due Diligence nos 
aspectos ESG



Empresa:

A Jornada de 
uma embalagem

O projeto já começou a 
ser testado com alguns 
clientes parcialmente

Jovens Inovadores:
Camilla de Almeida Carvalho
Kelvin Ferreira dos Santos
Lígia de Lima Carvalho

Sponsor
Nataly Yuko Yoshino

Status do projeto ao 
final do Programa:

Descrição:
O projeto tem como objetivo a realização de uma análise de ciclo de vida de uma 
embalagem de alumínio, em parceria com o cliente da CBA (convertedor) e brand ownwer, 
considerando todas as etapas, da mineração a embalagem a ser disponibilizada para os 
consumidores finais.

A análise estará mais concentrada na dimensão de mudanças climáticas e um dos objetivos 
e o engajamento de todos os elos dessa cadeia.

ODS Impactados:

Nome do Projeto



Empresa:

Ecossistema de 
Aprendizagem

O projeto é apenas uma ideia 
que ainda está só no papel

Jovens Inovadores:
Douglas Aurelio Felisbino
Helio Dragoni Junior

Sponsor
Leonardo Duarte Mattiazi

Status do projeto ao 
final do Programa:

Descrição:
O projeto consiste na criação de um ecossistema de aprendizagem, para a Iniciação 
Tecnológica em Programação, possibilitando que pessoas socialmente vulneráveis e de 
grupos minorizados entrem em programas de preparação na CI&T ou em empresas 
parceiras, iniciando sua carreira na área de tecnologia.

ODS Impactados:

Nome do Projeto



O projeto já foi testado com 
algum cliente, que 
demonstrou interesse e 
comprou o produto/serviço

Jovens Inovadores:
João Paulo Lopes Rigotto
Marlon Fernandes Ramos

Sponsor
Cristiane Schwanka

Status do projeto ao 
final do Programa:

Empresa:

Modelagem Regulatória de 
Sistemas de Esgotamento 
Estático.

Descrição:
Desenvolvimento de plano de negócio para universalização regional de tratamento 
de esgoto através de sistemas de esgotamento estático unifamiliares.

ODS Impactados:

Nome do Projeto



Empresa:

Tratamento Térmico de 
Lodos de ETE's Utilizando 
Energia Solar Off Grid

Descrição:
O projeto consiste em utilizar energia solar fotovoltaica fora da rede da concessionária, para 
alimentar um secador térmico de irradiação, estilo estufa, para sanitizar o lodo proveniente do 
tratamento da estação de tratamento de esgotos central de Araxá, com o objetivo de reduzir 
custos e transformar o material em um componente útil e sustentável, que servirá de 
biofertilizante a ser utilizado em primeiro momento para as atividades de recuperação de 
áreas internas e com o desenvolvimento das hipóteses e testes ter seu excedente 
comercializado.

O projeto é apenas uma ideia 
que ainda está só no papel

Jovens Inovadores:
Glauco Moises de Oliveira Lima
Gustavo José Carneiro

Sponsor
Geraldo Magela Mendes

Status do projeto ao 
final do Programa:

ODS Impactados:

Nome do Projeto



Descrição:
Nos últimos anos, a população brasileira foi bastante afetada pelo enfraquecimento da 
economia. Além desse declínio, a pandemia agravou significantemente a situação dos 
brasileiro, principalmente nas classes menos favorecidas economicamente.

Em números, a pandemia agravou a desigualdade econômica no Brasil, onde os 40% mais 
pobres viram a renda familiar cair mais de 30%, o desemprego afetar mais de 14 mi de 
brasileiros e a inflação disparar.

Oferecer mobilidade elétrica para clientes de baixa renda através de um financiamento 
cobrado através da conta de energia, com juros baixo, possibilitando novos modelos de geração 
de renda para a pessoa/família beneficiada.

O projeto é apenas uma ideia 
que ainda está só no papel

ODS Impactados: Jovens Inovadores:
Ícaro Pinheiro
Isabela Assis
Isabela Simões Almeida

Sponsor

Status do projeto ao 
final do Programa:Empresa:

Micromobilidade social que 
transforma vidas

Nome do Projeto



Descrição:
O projeto Lupa tem como principal objetivo realizar um Mapeamento Social nas localidades em 
que temos altos índices de Perdas e Inadimplência e a partir disso, propor soluções viáveis de 
desenvolvimento local.

O projeto é apenas uma ideia 
que ainda está só no papel

ODS Impactados: Jovens Inovadores:
Isabella Gomes Abreu
Laura Baie
Mariana Monteiro Miranda

Sponsor

Status do projeto ao 
final do Programa:

Empresa:

Lupa

Nome do Projeto



Descrição:
Pequenas Propriedades Produtivas, surgiu em percebermos uma necessidade na comunidade de 
São Pedro da Cipa, com mais de 400 áreas com medias de 5hec porem mais de 340 não produtivas, 
servindo apenas de moradia para os proprietários, áreas essas doadas ou adquiridas em compra. 
Porque não apoiar esses proprietários em suas dificuldades para investir em suas propriedades? 
Incrementando ou gerando renda, diversificando a cultura no agronegócios, oferecendo um 
trabalho digno, erradicando pobreza e apoiando financeiramente? Sendo cooperativa na pratica! 
Analisamos e conseguimos autorização de comercializar uma linha de credito de até 25.000,00 por 
família, com boas taxas, carência e com a menor burocracia. Analise, implantação e 
acompanhamento tecnico de parceiros do sicredi, como a Empaer, consultoria financeira do sicredi, 
organização do pos venda dos produtos in natura através de uma feira local e de mercados selo 
verde, em parceria com o sicredi. Assim, estamos prototipando 3 familias, para ajustes do projeto e 
posterior novas inscrições do projeto.

O projeto já começou a ser testado 
com alguns clientes parcialmente

Jovens Inovadores:
Carla Cristiane Strazza
Eduarda Maria Pontes da Silva
Fernando da Silva Ferreira

Sponsor
Dhionata Oliveira da Silva

Status do projeto ao 
final do Programa:Empresa:

Pequenas propriedades 
produtivas 

SICREDI VALE DO CERRADO

Nome do Projeto

ODS Impactados:



Descrição:
Uma plataforma de ensino gamificada sobre o cooperativismo e seus benefícios

ODS Impactados:

Jovens Inovadores:
Pedro Augusto Cecílio Valadão
Carlos Eduardo de Andrade Silva
Joao Marco dos Santos Leao Neto

Sponsor
Edmilson Furtado de Oliveira

Status do projeto ao final 
do Programa:

Empresa:

GamerCoop

SICREDI CERRADO GO

O projeto já começou a ser testado 
com alguns clientes parcialmente

Nome do Projeto



Descrição:
O selo verde tem como principal objetivo fomentar as boas praticas agrícolas dos nossos 
associados. Através da criação de selo - certificação amplamente utilizada por órgãos 
exportadores e multinacionais - ofereceremos benefícios ao nossos associados, através da 
cooperativa ou parceiros de negócio, sejam elas taxas mais atrativas, participação em oficinas 
e treinamentos.

Empresa:

ODS Impactados:

Ana Clara Ribeiro de Paiva Iost
Giovane Calassara
Welinton Henrique de Souza Brito

David Vacari Conchon

Selo Verde Sicredi

SICREDI UNIÃO PR/SP

Jovens Inovadores:

Sponsor

Nome do Projeto

O projeto é apenas uma ideia 
que ainda está só no papel

Status do projeto ao 
final do Programa:



Descrição:
O projeto tem como objetivo desenvolver uma planta industrial para que seja possível a 
reciclagem de baterias de lítio no Brasil, visto que atualmente este resíduo é destinado para 
outros países ou estão sendo armazenados aguardando uma solução. 

Com o desenvolvimento do projeto será possível a reutilização dos elementos químicos na 
cadeira produtiva, fortalecendo o conceito de economia circular e além de fornecer ao 
mercado brasileiro uma solução de logística reversa para as baterias de lítio.

Empresa:

ODS Impactados: Jovens Inovadores:
Marina Schiave Rodrigues
Paola Bernardelli de Gaspar
Rogério caldeira de Alvarenga Junior

Sponsor
Luciana Cibele Santos 
Gutierres

Reciclagem de baterias 
de carros elétricos

O projeto já começou a ser 
testado com alguns clientes 
parcialmente

Status do projeto ao 
final do Programa:

Nome do Projeto



LIGA DE INTRAEMPREENDEDORES
A Liga de Intraempreendedores é uma 
comunidade global de aprendizagem e 
prática formada por inovadores de 
impacto que trabalham a partir das 
organizações mais influentes com o 
objetivo de acelerar a agenda de 
desenvolvimento sustentável.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL
A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que 
há mais de 40 anos tem a missão de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio da 
educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, 
empresários e gestores públicos. Em 2020 a instituição ficou em 
9º lugar no ranking de educação executiva do jornal britânico 
Financial Times. Desta forma, consolidou sua posição como a 
melhor escola de negócios da América Latina e a mais bem 
colocada do Brasil. Somente em 2019 passaram pela FDC mais 
de 20 mil profissionais entre executivos, empresários e gestores 
públicos. No campo social, a FDC desenvolve iniciativas de 
desenvolvimento, capacitação e consolidação de projetos, líderes 
e organizações sociais, contribuindo para o fortalecimento e o 
alcance dos resultados pretendidos por essas entidades.

SAIBA MAIS:

REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL
A Rede Brasil do Pacto Global é uma 
iniciativa de sustentabilidade 
corporativa, vinculada à Organização 
das Nações Unidas. Contamos com 
mais de 1.000 membros, entre eles as 
maiores empresas que atuam no 
território nacional. Nossa missão é 
engajar o setor privado na Agenda 
2030 e seus 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
para isso promovemos ações e 
desenvolvemos atividades, estudos e 
soluções através de nossas sete 
frentes temáticas.

www.fdc.org.br

www.ligadeintraempreendedores.org

www.leagueofintrapreneurs.com

SAIBA MAIS:SAIBA MAIS: www.pactoglobal.org.br

REALIZADORES

http://www.fdc.org.br/
http://www.ligadeintraempreendedores.org/
http://www.leagueofintrapreneurs.com/
http://www.pactoglobal.org.br/
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NO BRASIL

Coordenação
Gabriela Rozman, Rede Brasil do Pacto Global

Consultoria
Tania Fioratti, Rede Brasil do Pacto Global

Conteúdo programático
Alda Marina Campos, Liga de Intraempreendedores/
Fundação Dom Cabral
Heiko Hosomi Spitzeck, Fundação Dom Cabral
Pablo Handl, Fundação Dom Cabral

NO MUNDO

Coordenação
Bruna Elias, United Nations Global Compact




