
WILBrasil2018 Programa Continuo Relatório Final 

O WILBrasil realizou em 2018, juntos com nossos parceiros, um programa cheio 

de oportunidades para  jovens de 18-35 anos adquirirem novas habilidades 

e conhecimento, criarem novas conexões, avançarem em seus projetos e 

fortalecerem as suas capacidades como jovens líderes da água.

Tivemos 8 encontros independentes, organizados em 4 temas, e lançamos o 

‘Rio de Conhecimento’ , a nossa plataforma de recursos online relacionadas à 

água, inovação e colaboração!

“Proporcionando atividades externas e internas em ambientes extremamente oportunos, 

mentores com repertório diferenciados, acompanhados de experiências vividas no 

mercado profissional, junto a uma fantástica equipe do WILBrasil que, com sensibilidade e 

expertise, fizeram proposições, para que todos interagissem, fazendo com que as ideias dos 

participantes, ficassem intimamente conectadas. Gratidão!”   

–Robson Ramos dos Santos - Participante Água, Inovação e Tecnologia

Laboratórios de Inovação de Água 

2018 Programa Continuo 
BRASIL

Fotografos–Alex Fisberg e Mariana Brunini
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Os Laboratórios de Inovação de Água Globais (Water Innovation 

Labs Global) da Waterlution são experiências de desenvolvimento 

de liderança imersivas, desenvolvidas para acelerar a inovação 

colaborativa, acelerar o compartilhamento de conhecimento global e 

conceber inovações que melhorem a segurança da água para o planeta 

e apoiem líderes emergentes (18 a 35 anos) para implementar metas 

do Objetivo 6 do ODS em suas organizações e projetos.  

“Eu estava apenas procurando algum evento para ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil 

envolvendo a temática da Água, inovação e tecnologia. E durante os dois dias, fui surpreendida com 

pessoas inspiradoras e dispostas a compartilhar o que tem, seja tempo, conhecimento ou experiências. Sai 

com o rio que corre em mim transbordando de energia e esperança.”   

–Bruna Cristina Arantes - Participante Água, Inovação e Tecnologia

Desde 2010, 9 WILs foram hospedados em todo o mundo, em 7 países incluindo Canadá, Escócia, Holanda, 

Portugal, Australia, Índia e Brasil. Com o treinamento de liderança na sua essência, as experiências globais do 

WIL equipam a próxima geração de jovens pesquisadores, tomadores de decisões políticas e empreendedores 

da água com mentalidades e habilidades para além de 2020: colaboração, criatividade, engajamento 

global, resolução de problemas complexos, pensamento orientado para o impacto, inteligência social, 

trabalho em equipe multicamadas e comunicação intercultural. Nossa abordagem inovadora, transversal e 

interdisciplinar tornou-se um novo modelo comprovado para engajamento global, liderança de coinovação e 

um catalisador para mudanças cocriadas.
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Porque Nos Reunimos
Os desafios da água são muitas vezes altamente complexos, englobando não só questões técnicas e de 

engenharia, mas também questões de governança, poder, ecologia e sociedade. Se quisermos percorrer o 

grande número de desafios profundamente interdependentes que enfrentamos, então a nossa capacidade 

de reunir e trabalhar de forma habilidosa e interdisciplinar sobre questões relacionadas com a água, irá 

determinar se prosperamos ou falhamos.

A Waterlution oferece o Water Innovation Lab como um local de encontro para mesclar questões práticas 

em inovação, facilitação e liderança em ambientes complexos no setor de água - uma base sólida de um 

conjunto de habilidades e mentalidade que será essencial para trabalhar com a água no século XXI. O 

programa desenvolve futuros líderes da água para pensar de forma holística, projetar de forma inovadora e 

comunicar de forma efetiva entre diferentes culturas.

“Parabéns pela iniciativa, uma manhã de muito aprendizado, parabéns Dawn, Telma e Manuella, 

muito bom ver esse protagonismo feminino na nossa  sociedade, e tenho certeza que ainda irá crescer 

ainda mais. Parabéns a  todas a mulheres presentes, as trocas de informações foram de muita valia 

para o dia de hoje. “  

–Romulo Henrique Teixeira do Egito - Inscrito no Webinar ‘Água, Inovação e Mulheres’
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Uma nota da Brasil Lead Dawn Fleming 
Perguntamos a nós mesmos, aos nossos parceiros 

e aos jovens líderes da água para quem criamos as 

experiências de liderança: que tipo de liderança está 

sendo solicitada? Assumimos o desafio de atender aos 

altos padrões que definimos para nós mesmos e nossos 

participantes, exemplificando a liderança inovadora nas 

experiências que realizamos.

Como líder global nos Laboratórios de Inovação em 

Água, reconhecemos que o próprio processo de como 

reunir líderes de água jovens e treiná-los nas habilidades 

do século XXI é nossa contribuição inovadora e exclusiva 

para o setor. Novas formas de pensar e fazer são 

necessárias para preencher a lacuna de habilidades da 

força de trabalho do futuro, e para Waterlution, é onde a inovação pode acontecer. A inovação não é apenas 

sobre tecnologia, é também sobre como inovar na forma como colaboramos, como influenciamos a política, 

como nos reunimos e como mudamos os padrões de comportamento.

O programa do WILGlobal incentiva a colaboração intersetorial e inter-regional, a fim de ampliar as 

fronteiras do que é possível no setor de recursos hídricos e o que nossos jovens líderes de água podem 

pensar e fazer a partir de seus papéis atuais e futuros.

Nos últimos oito anos de iteração do design dos WILs, treinamos mais de 700 jovens líderes em nosso 

programa. Estamos comprometidos agora, mais do que nunca, em construir um movimento global de 

“Waterpreneurs” e pensadores inovadores, prontos para exemplificar o verdadeiro significado da inovação 

colaborativa no setor da água e além.

WILBrasil teve a sua primeira edição em 2017, seguindo o modelo de imersão dos outros WILs Globais.  A 

nossa inovação em 2018 foi a criação deste Programa Continuo focado em 4 temas específicos. O nosso 

compromisso é manter este ciclo de 2 anos – um ano imersão, e o próximo o Programa Continuo - por 

muitos anos aqui no Brasil.  A nossa rede está crescendo muito, o alcance dos participantes está tendo cada 

vez mais impacto positivo, e temos muito mais a fazer aqui.  

A nossa esperança reside nesta e nas próximas gerações em compreender os sistemas em que operam, 

valorizar a diversidade, mobilizar conhecimento, reconhecer dinâmicas de poder e ver a necessidade de 

soluções colaborativas, em vez de isoladas, para os desafios hídricos do futuro. Com este compromisso, 

continuamos a entregar esses Laboratórios de Inovação em Água globalmente, e esperamos que você 

também se junte a nós.

Obrigada pela receptividade.  

Vamos continuar com o empoderamento dos jovens líderes da água do Brasil!

Dawn Fleming 

Brasil Lead - Waterlution
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WIL Europe 2017 
 (Netherlands) 

Breve História dos WILs no mundo
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Além de nossos parceiros patrocinadores, tivemos um suporte  
institucional, de realização e comunicação incrível dos seguintes parceiros: 

https://www.brkambiental.com.br/
http://www.europa.com.br/
https://impacthub.net/
http://www.comunicamag.com.br/
http://www.ipesa.org.br/
http://www.tratabrasil.org.br/
https://www.mudalab.com.br/
https://themob.com.br/especialistas/24/jose-bueno/
https://www.aliancapelaagua.com.br/
http://aliancariodoce.weebly.com/
http://www.saneamento.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/projetovegearte/
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O que foi o WILBrasil 2018? 

414 

8 

4 

5 

4 

112

4  

1  

39 
Inscritos nos 

Webinars 

Dias de encontros 
presenciais 

Webinars

Visitas de campo

eventos sobre Água ou Inovação 
(Fórum Mundial da Água, Festival Path, 

ENA e Rio Water Week)

Participantes nos 
encontros presenciais

Temas

vídeo

Mentores 
Convidados

Cada Laboratório de Inovação em 
Água permite que os jovens líderes:
•  Desenvolvam uma compreensão mais profunda 

e diferenciada dos problemas da água através da 

aprendizagem experiencial

•  Colaboram com outros jovens líderes em projetos e 

soluções de inovação

•  Aprendam com Mentores Convidados que já estiveram 

no lugar deles, sobre como canalizar seu entusiasmo para 

construir novas iniciativas em suas carreiras

•  Adquiram as habilidades de facilitação e ferramentas 

práticas para identificar problemas complexos, envolver as 

partes interessadas de uma seção transversal de grupos e 

interesses, compreender sistemas

•  Construam uma rede ampla de pessoas com diversas 

origens

•  Experimentem um aprendizado totalmente inesquecível 

em um ambiente inspirador

Assista o nosso vídeo:

https://youtu.be/pUj7CpDj8AA

e inumeráveis conexões, avanços com projetos, transferência de conhecimento e habilidades novas!

100% dos participantes do WILBrasil 2018 recomendariam 
o WILBrasil para outras pessoas no futuro!

https://youtu.be/pUj7CpDj8AA
https://youtu.be/pUj7CpDj8AA
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Os temas do WILBrasil 2018 
Água, Inovação e Mulheres

Água, Inovação e Empreendedorismo

Água, Inovação e Tecnologia

Água, Inovação e a Cidade

As visitas de campo

•  Seguindo o Rio Verde em Pinheiros com o app da 

Cidade Azul  

•  Assistindo o filme ‘Detox SP’ no B_arco Centro 

Cultural

•  Estúdio Laborg para conhecer o projeto ‘Rios Des.

Cobertos’

•  Aquapolo - o maior empreendimento para a 

produção de água de reúso industrial na América 

do Sul

• MUBE – com a exposição ‘AMBIENTE’ 

•  Meninos do Billings, Cantinho do Ceu, Ilha do 

Bororé (AIC)

“Participar do WIL é sempre inspirador. Desse evento surgem conexões incríveis, acontecem quebras de 

paradigmas, aprendemos coisas completamente inesperadas sobre a água e sobre nós mesmos.   Acho que 

nesse WIL o que mais chamou a atenção foi a conexão da água com as artes. Especialmente pelo espaço 

onde foi concebido. Foi ótimo fazer o tour com os educadores do museu e entender sobre a arquitetura e as 

provocações que as obras de arte nos trazem.  Só agradeço a oportunidade!!”  

–Marina Capriotti Donnini – Mentora Água, Inovação e Mulheres e Participante ‘Água, Inovação e a Cidade’

https://www.cidadeazul.org/
https://vimeo.com/185073581
https://barco.art.br/
https://barco.art.br/
http://www.estudiolaborg.com.br/portfolio/rios-des-cobertos-o-resgate-das-aguas-da-cidade/
http://www.aquapolo.com.br/
https://www.mube.space/
https://www.facebook.com/meninosdabillings/
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Quem participa? 

Já esteve numa outra 
edição do WIL? 

Idade

Gênero

Encontros Presencias Webinars

Participantes Inscritos 112+ 405 
Mentores Convidados 39 9
Subtotal 151 414

74%  não

26%  sim 

59% mulheres

41% homens 

TOTAL Encontros Presenciais e Webinars:    565

Encontros Presenciais Webinars

18-35 anos:  63%

• Até 20 anos: 5%

• 21-25 anos:  19%

• 26-30 anos: 25%

• 31-35 anos: 15%

• Acima de 35 anos: 36%

18-35 anos:  66%

• Até 20 anos: 13%

• 21-25 anos:  33%

• 26-30 anos: 16%

• 31-35 anos: 4%

• Acima de 35 anos: 33%
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Região
Encontros Presenciais

Webinars

• Araçatuba - SP

• Atibaia

• Balneário Camboriú - SC

• Belo Horizonte

• Campinas - SP

• Campo Limpo Paulista - SP

• Cotia - São Paulo

• Diadema - São Paulo

• Florianópolis

• Foz de Iguaçu Paraná 

• Goiania - Goias 

• Guarulhos - São Paulo

• Mauá - SP

Países:  Austrália, Paraguai, 

Canadá, França e Brasil

• Aparecida de Goiânia 

• Araguaína

• Atibaia

• Belém

• Belo Horizonte

• Blumenau

• Brasilia

• Brisbane, AU

• Brusque 

• Cachoeiro de Itapemirim

• Campinas

• Campo Grande

• Campos dos Goytacazes

• Ciudad del Este, PY

• Cuiabá

• Curitiba

• Diadema

• Edmonton, CA

• Encarnación

• Extrema

• Ferney Voltaire, FR

• Florianópolis

• Fortaleza

• Foz do Iguaçu

• Goiânia

• Gravataí

• Horizontina

• Indaiatuba

• Itacaré

• Itu

• Jaboatao dos Guararapes

• Jataí

• Jeceaca

• Lajeado

• Limeira

• Londrina

• Macaé

• Mairinque

• Mauá

• Medianeira -PR

• Mucugê

• Niterói

• Olinda

• Paço do Lumiar

• Palmas

• Paraíso do Tocantins

• Parnamirim

• Passo Fundo

• Piracicaba

• Porto Alegre

• Recife

• Recife

• Ribeirão Pires

• Rio Claro / SP

• Rio de Janeiro

• Salvador

• Santa Gertrudes

• Santana de Parnaíba

• Santo André

• São Bernardo do Campo

• São Caetano do Sul

• São Carlos

• São Gabriel

• São Jose do Rio Pardo

• Osasco

• Recife - PE

• Ribeirão 

• Rio de Janeiro - RJ

• Santo Andre - SP

• São Bernardo do Campo - SP

• São Caetano do Sul

• São José dos Campos - SP

• Sao Paulo - SP

• São Sebastião do Paraíso - MG

• Suzano SP

• Vargem Grande Paulista - SP

• São José dos Campos

• São Leopoldo

• São Luis

• São Paulo 

• São Sebastião

• SBC

• Sorocaba

• Sumaré

• Teresina

• Uchoa

• Uruguaiana

• Veranópolis

• Xinguara
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Como você ficou sabendo do WIL?

Quem são os participantes e por que eles vieram para o WILBrasil

Perfil Profissional

34%  

20%  

10%  

15%  

21%  

Comunicado direto do WILBrasil: 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

Indicação pessoal ou professional

Whatsapp grupos além do grupo do WILBrasil

Outros (eventos, fóruns, busca na internet)

Indicação da rede do WIL (citados: ABES, 

Consulado Canadense, JPS, Impact Hub, 

Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos)

‘O WIL  convidar uma diversidade de origens e níveis de experiências, e criar um ambiente mais rico 

para promover fronteiras, colaboração e cocriação. A maioria neste WIL representou setores focados 

no aspecto intelectual da economia (ensino superior, treinamento, desenvolvimento de tecnologia e 

pesquisa e desenvolvimento), bem como os setores de serviços. Para alguns, seus projetos de trabalho se 

sobrepuseram em múltiplos setores, o que explica os resultados abaixo. 

•  7%:  Setor Primário - extração de materiais brutos 

– mineração, pesca e agricultura

•  16%:  Setor Secundário/ Indústria – Produção de 

produtos finais, ex.: fábricas de equipamentos, 

carros, alimentos, roupas etc.

•  32%:  Setor Terciário/ Serviços – Oferta de bens 

intangíveis e serviços aos consumidores. Inclui 

varejo, turismo, bancos, entretenimento e serviços 

de informática.

•  50%:  Setor Quaternário – O aspecto intelectual 

da economia. Inclui educação, treinamento, 

desenvolvimento tecnológico e pesquisa e 

desenvolvimento.

•  15%:  Setor Quinário – parte da economia que 

inclui níveis elevados de tomada de decisão. Inclui 

a parte legislativa do governo. Também inclui alta 

cúpula na indústria, comércio e educação.

Buscando trabalho

Estudante

Jovem Profissional

Outro

9%

17%

37%

37%
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Um rápido olhar para alguns dos antecedentes indica a diversidade em 
níveis de experiência e áreas de especialização:

Estudante especificação:

•  10° Período / Engenharia Civil / Universidade 

Santa Úrsula

•  Quinto ano de Engenharia Ambiental na 

Universidade Anhembi Morumbi

•  Estou no 2º ano de Engenharia Ambiental na 

USP - São Carlos

•  6° ano - Engenharia Civil - Instituto Mauá de 

Tecnologia

•  Relações Internacionais - Univ. Federal do ABC

•  6° ano de Engenharia Civil - Instituto Mauá de 

Tecnologia

•  6º Ano/Engenharia Civil/Instituto Mauá de 

Tecnologia

•  1°  ano, Observatório de energia UNILA

•  10° semestre Engenharia Civil Faculdade Mário 

Schenberg Cotia/SP

• 2018 MÍDIAS DIGITAIS FAAP

• 4º ano, Ciências Econômicas, UFRRJ

•  Engenharia Ambiental, quinto ano, UNESP Rio 

Claro, Estagiária da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Rio Claro/SP

•  Estudante de Engenharia Ambiental, segundo 

ano, organizadora de um TEDx, e posição de 

gerência em uma empresa de mochilas/bolsas/

sacolas.

•  Gestão Ambiental no 2º semestre pela  EACH-

USP  

•  3 de ECONOMIA na UFRJ

•  Engenharia civil, 8° semestre,  Universidade 

Anhembi Morumbi 

•  Processo seletivo do doutorado no Programa 

de pós-graduação em Ciência ambiental 

- IEE USP. Faço parte do projeto temático 

Governança Ambiental Na Macrometrópole 

Paulista. 

• Engenharia Ambiental - 2º ano

•  8° semestre, Ciências Biológicas, UNIP 

(Universidade Paulista
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Jovem Profissional especificação: 

•  Trabalho há 3 anos em uma distribuidora dos 

Purificadores Europa, aqui na minha cidade., 

Atualmente exerço diversas tarefas, mas 

principalmente atuo na área comercial, como 

consultor de vendas. 

•  3 anos de experiência, Analista de 

Desenvolvimento - Europa purificadores

•  10 anos de experiência na área de 

sustentabilidade; educadora, facilitadora, 

pesquisadora na área de sustentabilidade; FGV | 

GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade

• Engenheira na CPRM há 3 anos.

•  7 anos de experiência; hoje sou coordenador 

da área de políticas públicas do Arq.Futuro, 

plataforma de discussão sobre as cidades

•  1 ano de experiencia, Analista de Suprimentos, 

Construtora Andrade Gutierrez

• Mosaic Representante Comercial

• 1,2 ano de experiência/CEO/cinalter 

•  7 anos de experiência, analista de 

sustentabilidade, Allonda S/A

•  3o ano, engenharia de produção, centro 

universitário da FEI 

• 10 anos, consultora ambiental, Água Social

• Consultora Ambiental, 8 anos, autônoma

•  Encanadas (Hack4Water) e SIGMA Gestão 

Ambiental, 10 anos, Gestora Ambiental, atuei 

na indústria nas áreas da qualidade e meio 

ambiente, hoje atuando como consultora 

ambiental na SIGMA

• 2 anos, Pesquisadora, UFABC

•  Engenheira ambiental, um ano de experiência 

em sustentabilidade e inovação na Schneider 

Electric para a América do Sul com foco nos 

segmentos de saneamento, construções e 

mineração. Atuação nos últimos 3 anos no 

Parlamento Nacional da Juventude pela Água

•  7º Período de Economia, egresso de Computação 

e fundador de StartUp

• ECONOMIA NA UFRJ

•  2 anos, Vice Diretora Presidente, Fast Food da 

Política.

• Professor - ONG Meninos da Billings

•  Pesquisador/engenheiro. Já trabalhei em uma 

empresa de consultoria voltada para o mundo 

das águas chamada DHI. Hoje faço parte de 

um projeto de pesquisa e inovação chamado 

CENTAUR, este projeto tem foco em águas 

urbanas e é parte do programa H2020 da União 

Europeia.

• 4 anos, Técnico Ambiental, Ecotrans

•  1 ano; Engenheiro Ambiental; Água Sustentável 

Consultoria

•  20 anos de experiência em Educação Ambiental 

com crianças, jovens e adultos.
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Outra especificação

• AcquaMater:  Fundadora

• Agricultura urbana

• Analista Finanças Sociais

• Artista (palhaço, músico)

• Artista e arte educador

•  Assessora do Secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos

• Biólogo, educador ambiental e permacultor

• Consultor

•  Coordenadora de Educação Ambiental na 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente se SP 

•  Coordenadora de Operações de um Instituto 

Sustentabilidade

• Designer Sênior

• Empreendedor/a

• Empresário/a 

• Engenheiro Sanitarista 

• Engenheiro

• Estudante vestibulando

•  Marceneira e Conselheira do CADES Pirituba e 

Coordenadora do Núcleo Futurista

•  Permacultora e Educadora Ambiental de 

crianças e jovens 

• Pesquisadora

• Pesquisadora e Empreendedora

• Profissional de comunicação e engajamento

• Servidor público

•  Vice-Cônsul e Gerente de Desenvolvimento de 

Negócios 

• Voluntário em ONG
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As 8 principais motivações para participar 
no WILBrasil: 

Quanto contato os participantes têm com 

novas ideias relacionadas à água no seu 

trabalho ou estudo?

Quanto contato os participantes têm com 

trabalhos em equipes multidisciplinares, no 

seu trabalho ou estudo?

•  87% - Está relacionado à minha área de estudo, 

trabalho ou interesse 

•  71% - Potencial de networking com outras 

pessoas

•  62% - Eu estou buscando inspiração e 

renovação da minha paixão por gestão de águas, 

sustentabilidade e outras causas relacionadas

•  57% - Eu quero ser parte do processo de 

desenvolver e aplicar novas ideias

•  50% - Eu gostaria de aprender facilitação 

e diálogo entre setores em um ambiente 

colaborativo – Eu poderia usar mais técnicas para 

melhorar a colaboração para meu trabalho/ área 

de interesse

•  41% - Eu estou buscando melhorias na minha 

capacidade de liderança

•  35% - Eu tive recomendações positivas sobre a 

Waterlution

•  28% - Eu tenho uma ideia e gostaria de um 

feedback, para continuar meu processo criativo/ 

execução

•  14% Eu quero mudar meu foco e o Water 

Innovation Lab é uma oportunidade para isso

Motivação para participar

nenhum:  5%

pouco: 10%

algum: 16%

moderado:  27%

muito:  42%

nenhum:  6%

pouco: 5%

algum: 18%

moderado:  26%

muito:  45%
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As redes relacionadas a mudanças e inovações em águas que os participantes 
fazem parte: 

•  ABES - Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental / JPS - Jovens Profissionais do 

Saneamento

•  Acqua Mater - Desenvolve projetos artísticos, 

pedagógicos e socioambientais com variadas 

parcerias, visando o compartilhamento de 

conhecimentos e saberes que nos reconectam com 

as origens da vida e revitalizam nossa relação com as 

águas.

•  Arq.Futuro -  publica livros, artigos e entrevistas 

sobre temas ligados às águas urbanas, e também 

promove regularmente eventos abertos e gratuitos 

sobre o assunto, colocando o público brasileiro em 

contato com algumas das melhores ideias e práticas 

do país e do mundo

• Billings 

• Comitês de Bacias 

• Consultoria de saneamento básico

• Hack4Water Brasil 

•  Estou elaborando um projeto de iniciação científica 

no Núcleo de Estudos em Ecossistemas Aquáticos 

(NEEA) do Centro de Ciências da Engenharia 

Aplicadas ao Meio Ambiente (Cceama) da Escola 

de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP e 

candidatarei-me para bolsa FAPESP assim que o 

projeto terminar.

•  Estou montando um espaço ecopedagógico na 

cidade de Vargem Grande Paulista, onde estamos 

desenvolvendo sistemas de tratamento das águas, 

com o foco em transformar o que normalmente seria 

resíduo, em recurso. 

•  Faço parte do Projeto Tematico fapesp de 

Governança ambiental da Macrometropole Paulista

• FGV está nos acelerando

• Grupo de pesquisa em gestão de águas

•  Grupo de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos IPH/UFRGS

• Grupo Mulheres do Brasil

•  IAHR, THEWATERNETWORK, RESEARCHGATE, 

(comparilhamento de noticias, acontecimentos e 

espaço para comunicação)

• Iguá Lab e Instituto Iguá

•  Já fiz parte do projeto Banheiros Mudam Vidas da 

marca Neve

•  Junto à OSCIP, estou participando da execução 

do projeto “Jardins filtrantes e água boa”, que irá 

instalar 3 ETE do tipo wetland construído (jardins 

filtrantes) em uma comunidade, carente da prestação 

dos serviços públicos relacionados ao saneamento 

básico, o bairro do Caputera fica localizada na tríplice 

fronteira entre os municípios de Embu das Artes, 

Itapecerica da Serra e Cotia.   

• NEEGI

•  O2eco tem criado uma rede para a despoluição de 

águas. 

•  Participo de uma rede relacionada à inovação, de 

toda e qualquer tipo, desde que baseada em provas 

científicas: o TEDx

•  Pertenço a rede WIL Brasil :)

• SABESP

• Meninos da BILLINGS 

•  Mobilização social e cultural voltado ao meio 

ambiente. Implantação de sistemas de tratamento 

biológico.

•  Sim, trabalho no Grupo Europa. Atuamos no Brasil 

todo, possuímos tecnologia de ponta no quesito 

purificação, e filtragem da água!

• Sim. Idéias de Líderes Inspiradores

•  Smart Water Network (Schneider Electric é uma 

das fundadoras), Parlamento Nacional da Juventude 

pela Água, Jovens Profissionais do Saneamento 

ABES, Stockholm Junior Water Prize (comissão 

organizadora da etapa brasileira), Access to Energy 

Program (programa da Schneider Electric para 

acesso a energia e água em comunidades remotas, 

possibilidade de funding para projetos)

•  Somos parte do serviço de promoção comercial do 

Governo do Canadá no Brasil 

• SOS Mata Atlântica 

•  Sou associada em entidades de profissionais do 

saneamento.

•  Tenho matérias ligadas a essa questão em minha 

grade escolar

• Waterlution 

•  WIL, CIRAT e muitas outras de Conservação de 

Oceanos e Cetáceos, Mergulhos, Danças e Terapias 

aquáticas
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Como os participantes avaliam a disponibilidade de oportunidades 
para jovens profissionais no setor de águas no Brasil: 

Há algumas oportunidades (Tenho esperança)

Há muitas oportunidades disponíveis (Estou confiante)

Não há oportunidades (Gera ansiedade)

56%

31%

12%

“Tenho Esperança”:  algumas das razões nas palavras dos inscritos: 

•  É necessário inovar o diálogo entre poder 

público e o setor empresarial para iniciar uma 

mudança 

•  No Brasil, a maioria das oportunidades ligadas 

a água estão relacionadas aquelas exigidas por 

lei. Essas vagas dificilmente são ocupadas por 

profissionais com perfil multidisciplinar como o 

meu. Iniciativas mais modernas que poderiam 

absorver o profissional mais dinâmico ainda são 

escassas. É mais provável um bom profissional 

bem especializado (que não tenha quem 

indique) conseguir emprego no exterior do que 

no Brasil. Me parece que. Muitas das vagas 

no país já têm dono antes mesmos de serem 

publicadas.

•  Eu vejo oportunidades no setor de pesquisa, 

público e grandes empresas - oportunidades 

mais técnicas. Vejo poucos negócios/ start-ups 

/ iniciativas lideradas por jovens nessa área, 

que tragam uma visão mais integrada sobre o 

tema. Me parece que não há muito interesse, 

muitas ofertas que atraiam os jovens, apesar da 

grande demanda no tema.

•  Como recém-formada encontrei poucas 

oportunidades, porém este ano já vi dois 

processos seletivos de trainee na área abrindo, 

da Arcadis e da Aegea

•  Infelizmente, inovação e tecnologia na gestão 

de águas, focadas nos direitos humanos e/ou 

na sustentabilidade de ecossistemas aquáticos 

não é prioridade no Brasil pelo setor público e 

pelo setor privado de ponta. Apesar disso, tenho 

certeza que a mentalidade da sociedade, em geral, 

quanto à importância de preservação ambiental 

está evoluindo e melhorando cada dia mais. Por 

isso acredito que esta demanda a disponibilidade 

para jovens do ramo, o meu caso daqui um tempo, 

só tende a aumentar. Minha esperança continua 

forte!

•  Muita dificuldade para arrumar emprego na área 

ambiental

•  O setor de águas no Brasil tem muito espaço 

para crescer, considerando que há uma enorme 

necessidade de investimento em campos como 

saneamento básico, combate a enchentes, gestão 

de mananciais, preservação da regularidade dos 

ciclos hidrológicos e disseminação da prática 

do reuso. A única razão para eu não estar 

plenamente confiante sobre as oportunidades 

para jovens profissionais é que as características 

do cenário brasileiro que levaram o setor de 

águas a se manter diminuto até hoje, em geral, 

não mudaram. Algumas dessas características 

são: a pouca consciência dos cidadãos, empresas e 

governo sobre a escassez hídrica; o baixo retorno 

eleitoral para investimentos públicos de longo 

prazo (como os investimentos em infraestruturas 

de águas); e a relativa dificuldade de se fazer 

negócio no Brasil, que tem mantido a iniciativa 

privada e as empresas internacionais pouco 

interessadas em investir no setor.
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“Estou confiante”:  algumas das razões nas palavras dos inscritos:

•  Cada dia mais tenho essa confiança, 

principalmente tendo contato e acesso a 

projetos neste setor e descobrindo vários com 

os trabalhos desenvolvidos pelo Will Brasil 

2018

•  A dimensão do Brasil e a grande quantidade de 

problemas a serem resolvidos de forma singular 

em diversas regiões. Precisam de muitas 

pessoas atuando em rede para consegui mudar 

o cenário.

•  A necessidade de investimentos no setor 

requer inovações.

•  A questão hídrica é urgente, há trabalhos à 

serem feitos em captação/reuso, saneamento, 

produção de água, educação, tecnologias de 

baixo custo eficientes e ecológicos.  Dá pra 

regenerar muitos espaços e o meu foco e 

multiplicar esse conhecimento na periferia que 

é a minha área de atuação e onde urgente essa 

questão ligada às águas. 

•  Acredito em soluções baseadas na natureza, como 

alternativas que possam contribuir de forma positiva 

para resolvermos muitos problemas que são gerados 

principalmente com o aumento na densidade 

demográfica o que aumenta consequentemente a 

demanda por água potável para o abastecimento 

e também com a ocupação irregular do solo o que 

causa graves problemas diretamente relacionados 

com o descarte do esgoto doméstico. Empregando 

inovações tecnológicas com “infraestrutura verde”, 

podemos desenvolver sistemas alternativos que seja 

eficiente no tratamento de esgoto residenciais de 

forma descentralizada contribuindo na manutenção 

da qualidade da água, liquido especial e essencial 

para a manutenção da vida. Participar desse evento 

irá aumentar minha bagagem de conhecimento para 

melhor atuar nas causas relacionadas a gestão dos 

recursos hídricos.
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•  Estamos a dois anos desenvolvendo 

nosso projeto no Brasil, tivemos muitas 

oportunidades de nos aprimorar aqui.

•  Estou confiante pois temos muito a trabalhar 

pelas águas no Brasil. Vejo as grandes empresas 

despertando para a valorização das águas e do 

meio ambiente. Estou muito confiante!!

•  O Brasil tem grandes reservas de água, 

mas infelizmente não faz uma boa gestão 

deste recurso tão importante. Temos uma 

grande missão pela frente e os jovens são 

fundamentais neste setor que cresce e 

necessita de profissionais com visão holística 

para a temática água.

•  O Brasil tem muito o que desenvolver no 

setor de água (infraestrutura de fornecimento 

público, reúso de água, capitação de água 

de chuva). Há oportunidade para quem quer 

trabalhar e empreender.

•  Oportunidades disponíveis não são apenas 

as que já existem, mas também as que são 

criadas. Há muito ainda por se fazer “a partir 

da água”, e não só “pela água” ou “para a água”. 

Assim como ela é a origem de qualquer forma 

de vida na Terra, acredito que, a partir dela, 

possamos criar uma nova visão de mundo, uma 

nova economia, novas oportunidades de 

trabalho. Se governos e grandes empresas, 

hoje, chamam a água de “ouro azul” e 

discutem sua importância como recurso 

em fóruns mundiais, se surgem fóruns 

alternativos com lideranças de comunidades 

originárias defendendo sua preservação, 

se praticamente todos os produtos que 

consumimos precisam da água em seu 

processo produtivo, se, sem ela, nenhum 

organismo vivo sobrevive, incluindo o ser 

humano, significa que as oportunidades neste 

campo são absolutamente infinitas. Basta 

“seguir o curso das águas”: elas apontam os 

caminhos.  

•  Tenho visto cada vez mais empresas em busca 

de jovens profissionais para atuar em temas 

transversais relacionados a água e além 

disso, tenho visto água tornar-se um tema de 

destaque na estratégia de empresas privadas.

•  Trabalho com educação ambiental, estudo 

do meio e permacultura, estou muito 

confiante em diversos trabalhos que ando 

acompanhando, no qual alguns projetos dão 

o devido valor para a água, que é vital para a 

nossa existência.
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“Gera ansiedade”:  as razões nas palavras dos inscritos:

•  Entendo que há exceções (tais como essa) 

e caminhos a seguir para trabalhar com 

este recurso; no entanto, esses meios não 

me parecem ser claros e acessíveis a todo e 

qualquer jovem. Devo acrescentar que, ao 

longo dos meus 19 anos de idade, esta é a 

segunda oportunidade que tenho de trabalhar 

e estudar sobre água.  

•  Falta de estrutura e coordenação sobre o tema 

de forma acessível.

•  Há pouca oportunidade para estagiar nessa 

área

•  Logo que me formei como Engenheira Ambiental, 

há 3 anos, quis atuar na área de saneamento 

básico, mas a única perspectiva que eu tinha na 

época seria prestar concurso para a Sabesp.

•  Me formei em 2016 e desde então fiz apenas uma 

entrevista de trabalho. Não há oportunidades, ao 

meu ver. 

• No Rio de Janeiro não há oportunidades

•  Tenho grande paixão pelas tecnologias de 

gerenciamento de água e sonho em um dia 

adentrar nesta área, porém as oportunidades são 

muito escassas e muitas delas se limitam a setores 

públicos.
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Projetos a avançar?

% dos inscritos que tinha uma 
inovação relacionada à água para 
avançar no WILBrasil:

Como os participantes definiram a 
inovação deles: 

Fase de desenvolvimento

No WILBrasil criamos equipes para avançar os projetos dose participantes.  

54%  Não

46%  Sim 

• 24%  Projeto

• 20%  Startup

• 18%  Mobilização comunitária

• 13%  Ideia de negócio

• 8%  Ideia de tecnologia/comunicação

• 8%  Intervenção artística

• 6%  Outro

• 47% f ase ideia não testada (nova)

•  16%  fase de desenvolvimento inicial (até dois anos)

• 6% f ase avançada (2+ anos)
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Exemplos dos projetos trabalhados durante WILBrasil 2018

•  Disciplina de imersão de 1 semana, chamada 

‘O Negócio da Água’, oferecida para alunos 

do curso de Adm. de Empresas da FGV, onde 

é oferecida uma jornada de aprendizagem 

integrada e experiencial, em que @s 

participantes são convidad@s a ampliar o olhar 

e refletir sobre as questões, oportunidades 

e dinâmicas atreladas à água como ‘direito, 

recurso e elemento natural’, dentro de uma 

perspectiva de sustentabilidade.

•  Um aplicativo que conecta pessoas que 

moram na mesma comunidade e as incentiva 

a ocupar os espaços verdes livres em seu 

redor para plantar, compartilhando, assim, 

as responsabilidades de cuidar das plantas 

e vivência do de modo mais intenso em 

comunidade. Isso pode acontecer desde uma 

praça, até o entorno de um riacho que precisa 

ter sua APP recuperada.

•  Governança colaborativa em prol da 

preservação de rios, córregos e nascentes. 

Disseminar a cultura da importância da água 

na vida e a responsabilidade de cuidar e 

destinar as águas servidas de forma correta, 

partindo do princípio do Usuário da água.

•  Plataforma de capacitação técnica na área de 

recursos hídricos e saneamento para gestores 

municipais, que visa em um primeiro momento 

os desenvolvimentos dos PMSB, mas que 

pretende se tornar uma ferramenta de tomada 

de decisão e gestão territorial.

•  Remuneração pelos serviços ambientais de 

produção de água de Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra para a Região Metropolitana 

de São Paulo.

•  Um App para testar qualidade da água usando 

sensores com custo baixo.

•  Popularizar a purificação de água salobra no 

Nordeste

•  Uma peça de circo teatro onde através da 

ótica dos palhaços Bambu e Meleca que 

viver um dia (in)comum de praia acabam por 

abordar questões urgentes sobre as águas. 

De forma sutil e contundente trazemos a 

questão da poluição marinha, do excesso 

de plástico no mundo e sua agressão aos 

ecossistemas.  Assim desenvolvendo no 

campo simbólico formas de reflexão e 

exposição sobre o tema.

•  Aproveitamento de água da chuva com a 

tecnologia da Mini cisterna

•  Projeto Ensinar A Sanear, onde o projeto 

se viabiliza com um curso teórico-prático 

de saneamento ecológico com apoio dos 

moradores que estão recebendo o projeto.

•  Um projeto que permita à comunidade 

entender o valor da preservação da água.

•  Temos uma tecnologia de purificação da água 

já implementada e ratificada com dados, e 

com clientes ativos 

•  Plataforma Água Social:  auxílio à Prefeituras 

na Gestão e Planejamento Integrados em 

Saneamento, envolvendo engajamento da 

sociedade civil. 

•  Rede de inovação de saneamento hard tech, 

digital e soft tecnologia

•  Contribuir no avanço das pesquisas sobre 

a forma mais adequada de se instalar 

um sistema de tratamento de efluentes 

domésticos no local de origem.
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•  “Encanadas”:  uma plataforma de engajamento 

e ação social cujo proposito é transformar a 

relação da sociedade sobre água e saneamento 

básico. Onde ideias e soluções serão conectadas 

e compartilhadas na grande rede para geração 

do impacto real. O coração do nosso trabalho 

é o publico jovem, quem acreditamos ser 

potenciais agentes de transformação. E a 

atividade chave é um jogo - board game - 

instrumento para educação, geração de ideias e 

sobretudo indicação de canais para viabilização 

de soluções.

• Plataforma de planejamento para saneamento

• Caixa de gordura com palha

•  Aplicativo para facilitar a aquisição de sistema 

de capitação e tratamento da água de chuva 

em residências e empresas, observando as 

necessidades técnicas e os cuidados com a 

saúde no uso da água da chuva.

•  Uma comunidade sustentável, um coliving/

hostel num espaço com cultivo de orgânicos, 

junto ao coworking/aceleradora. Um espaço 

a até 1h30 de São Paulo para profissionais 

imergirem em produtividade, bem-estar e 

networking.

•  WATER 4 ME é um movimento inclusivo que visa 

reunir e compartilhar diferentes visões sobre a 

água, dando voz a pessoas do mundo inteiro que 

vivem uma relação de proximidade com esse 

elemento, independentemente da atividade que 

realizam, do campo em que atuam, de seu país de 

origem ou residência, de sua classe social, gênero 

ou cor de pele. Tudo acontecerá por meio de 

entrevistas que darão origem, respectivamente a: 

um perfil no  Instagram, uma página no Facebook, 

uma conta no YouTube, uma websérie ou um 

documentário.

•  Aplicativo para crowdsourcing de dados da rede 

de água e esgoto a partir dos usuários a ser usado 

pela companhia

•  Tratamento das aáguas dentro da propriedade: 

as águas cinzas são tratadas com plantas e 

infiltração no solo, as águas negras são tratadas 

com biodigestor.

•  APLICATIVOS PARA MELHOR USO/GASTO DE 

ÁGUA EM CONDOMÍNIOS

•  Implantação de sistemas de vermifiltro para 

tratamento de esgoto e possivelmente reuso em 

locais isolados.

•  Monitoramento do uso consciente da água em 

Condomínios e Edifícios
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Mentores Convidados
95% dos participantes avaliariam a presença dos Mentores Convidados no encontro como fundamental 

ou muito importante. 

Água, Inovação e Mulheres

Água, Inovação e Empreendedorismo

Água, Inovação e Tecnologia
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Água, Inovação e a Cidade

“... a escolha das mentoras que possuem histórias e experiências diferentes, até no próprio público presente. 

Um mix de formações e áreas de atuação que só tem a agregar!”  Raffaela Loffredo – participante ‘Água, 

Inovação e Mulheres’ 

“Apresentação e troca de experiências de mentores artistas, cientistas, empreendedores, químicos, 

engenheiros, entre outros.  Foi uma oportunidade fantástica de aprender com a experiência de mentores de 

setores diferentes mas que se relacionam profundamente.  José Roberto Jonas de Magalhães – participante 

‘Água, Inovação e Tecnologia’ e ‘Água, Inovação e a Cidade’
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Encontros Presenciais
 Água, Inovação e Mulheres

Visita de Campo

Conhecendo o Rio Verde em Pinheiros através do app da Cidade Azul com a participação do José Bueno e 

Luiz de Campos Jr nos áudios.  

Feedback dos participantes

•  88% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu conhecimento sobre as conexões entre água 

e mulheres e os seus desafios correspondentes

•  55% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento do conceito da inovação

•  67% falaram que houve bastante ou muito aumento e fortalecimento das suas redes, tendo benefício 

para você como participante e para o setor da água

•  67% falaram que o encontrou proporcionou bastante ou muitas oportunidades de trocas de 

conhecimento interdisciplinares, transdisciplinares e intersetoriais

“Além da origem de cada uma das participantes serem de 

áreas distintas da economia, o momento mais surpreendente 

foi da Patrícia, quando ela contou suas experiências e 

mostrou uma ciência do tema água antes desconhecida por 

mim, a Memória das Águas.  O que ficou em mim de mais 

marcante após a participação do WIL foi saber que sempre é 

possível fazer mais. Foi muito inspirador!”   

-Amanda Grisoste Brandão – participante 

https://waterlution.org/wil-brasil-2018-agua-inovacao-e-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=n68lPqcSsb4&feature=youtu.be
https://www.cidadeazul.org/
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“O evento me deixou muito mais motivada a 

ir atrás dos meus sonhos. Já acessei algumas 

bibliotecas para ler mais sobre o meu tema 

de pesquisa. Também, fico muito feliz quando 

encontro mais pessoas “no mesmo barco” e já 

entrei em contato com algumas para continuar a 

conversa por mais tempo! “ 

-Raffaela Loffredo - participante

“Eu fiz uma conexão entre o pensamento 

antropocêntrico (o homem é diferente da natureza e 

explora recursos sem limites) e o pensamento machista 

(o homem é o centre e domina sobre as mulheres).  

Inovação deve mudar os valores da sociedade.”  

- Gaspard Durieux - participante 
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Água, Inovação e Empreendedorismo

Visita de Campo

Centro Cultural b_arco  para assistir o “Detox SP”, um filme sobre um novo olhar a respeito da nossa 

relação com as águas.  

Feedback dos participantes

•  80%  falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento sobre os desafios para 

empreender no setor da água

•  60%  falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento sobre as oportunidades 

para empreender no setor da água

•  53%  falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento do conceito da inovação e 

como inovar

•  80%  falaram que houve bastante aumento e fortalecimento das suas redes, tendo benefício para 

você como participante e para o setor da água

•  80%  falaram que houve bastante ou muito avanço de uma ideia ou projeto relacionado à água

•  85% falaram que o encontro proporcionou bastante ou muitas oportunidades de trocas de 

conhecimento interdisciplinares, transdisciplinares e intersetoriais

“A ideia de ter como participante o sistema 

público e o privado é muito interessante, pelo 

ponto de vista do empreendedor. Vi as iniciativas 

e vontades de resolver situações em conjunto, e 

isto é incrível tratando-se de Brasil.”   

–Adolfo Souza Duarte - mentor ‘Água, Inovação 

e a Cidade’ e participante ‘Água, Inovação e 

Empreendedorismo’

https://waterlution.org/wil-brasil-2018-agua-inovacao-e-empreendedorismo/
https://zoom.us/webinar/register/WN_ApcpniIFQ5Wu88JFYSkYkw
https://barco.art.br/
https://vimeo.com/185073581
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“As dinâmicas em grupos diferentes foi muito proveitoso.  

Através de dinâmicas entre grupos multidisciplinares o 

evento traz reflexões  e dicas  para mudança de paradigma 

na gestão dos recursos hídricos.”  

-Elaine Luiza de Carvalho Campoy – participante 

“O conhecimento de pessoas que atuam com o tema de 

água mas que não são apenas de áreas técnicas (como a 

Nathália) ou que são de áreas técnicas, mas que possuem 

grandes conhecimentos de outros assuntos relacionados à 

gestão e negócios também (como o Álvaro e os profissionais 

da BRK”).  

-Lays Harumi Morimoto – participante 

“Haviam pessoas de diferentes setores (empresas, 

indústria, governo e ONGs) e com visões diferentes sobre 

a água. Cada setor tem uma visão diferente do que é 

empreender nesse setor.”    

-Patrick Johann Schindler – participante 

“Grande ganho dessa experiência foi a troca de ideias e os 

feedbacks sobre o projeto. Ouvir diferentes perspectivas 

sobre um mesmo assunto foi um aprendizado imenso e 

substancial para o direcionamento do trabalho.”  _Manuela 

Marcario – participante 

“Participar do WIL foi uma experiência muito 

enriquecedora, aumentou ainda mais minha paixão pelo 

tema água, ampliou e fortaleceu minha rede de contatos.”  

- Muriel Lozano – participante  
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Água, Inovação e Tecnologia

2 Visitas de Campo

Estúdio Laborg, criadores da exposição ‘Rios DesCobertos’ atuam com novas mídias, tecnologia e 

comunicação de massa utilizando instalações, exposições multimídia, apresentações conceituais e 

performances.

Aquapolo, o maior empreendimento para a produção de água de reúso industrial na América do Sul 

Feedback dos participantes

• 73% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu conhecimento sobre água e tecnologia

•  82% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento sobre os desafios para 

empreender no setor da água

•  82% falaram que houve bastante ou muito aumento das suas habilidades para diálogo multi-setorial e 

colaboração

•  82% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento do conceito da inovação e 

como inovar

•  64% falaram que houve bastante ou muito avanço de uma ideia ou projeto relacionado à água

•  91% falaram que houve bastante ou muitas oportunidades de trocas de conhecimento 

interdisciplinares, transdisciplinares e intersetoriais

https://waterlution.org/wil-brasil-2018-agua-inovacao-e-tecnologia/
https://zoom.us/webinar/register/rec/WN_lNQ_n8EdSESDQ0r8mURbNg?meetingId=zv70j7XTEBzfN_tkaxpRKmnKsKGfJxfD1RaZvCfUrKiwIumekTziMw&playId=KQN7uA8BI3kAmT49cXWD5DqfPACD-AImRj1572825zQsuNGuHbVdagnUbg1Wo3GV&action=play
http://www.estudiolaborg.com.br/portfolio/rios-des-cobertos-o-resgate-das-aguas-da-cidade/
http://www.aquapolo.com.br/
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“Com certeza, perceber a tecnologia no assunto água que 

envolva desde profissionais das Artes, como AudioVisual 

e Pintura, até Tratamento de Efluentes industriais 

em grandes estações de tratamento, permitiu uma 

abrangência de perspectiva interdisciplinar.”  

-Bruna Ferreira Freire – participante 

“Durante a dinâmica do Pro-Action Café.  Todos que 

passaram pela mesa puderam colaborar, cada um com o 

seu conhecimento e experiência. Troca que seria muito 

mais difícil de acontecer casualmente e com tanta 

dedicação como foi.”   

-Bruna Cristina Arantes – participante 

“Presenciei tal objetivo ser alcançado ao longo de todo encontro 

e estive pasmo como isso é real, pois esperava encontrar somente 

pessoas que trabalham diretamente com água e não, a turma 

que compunha o mesmo era bem diversa (engenheiros, gestores, 

professores, pesquisadores, agentes culturais)”   

-Pedro Henrique Santos Da Silva – participante 
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“Diversos foram os aprendizados, a palavra “principais” 

perderia o sentido de tantos que descreveria. Nesse 

caso, respondo a segunda questão: Me marcou bastante 

conhecer a estória de uma família que faz chover (pai 

Takeshi, hoje ModClima). Sem metais ou químicos, água 

limpa semeada em nuvens. 300 litros para dar o start na 

chuva, 82,5 bilhões de litros caíram do céu ao “Cantareira”, 

entre fevereiro de 2014 e novembro de 2016. Que palavra 

usar para relacionar a tal feito?”  

-Danilo Resende de Moraes – participante

“O maior legado foi perceber a existência de um grupo 

de pessoas que compartilham seus sonhos, esforços 

e conhecimentos humanamente, buscando avançar 

e se aperfeiçoar utilizando-se da boa vontade como 

principal ferramenta com vistas à forma mais intima e 

adequada possível de se relacionar com a água e assim 

posto doravante sei que estou sempre super hiper bem 

acompanhado na caminhada.  gratidão à todos!”   

-Robson Ramos dos Santos – participante 

“Um momento para se inspirar com a água, compartilhar 

com novas pessoas, formando conexões, inovar e renovar 

projetos. Dois dias que marcaram!”   

-José Roberto Jonas de Magalhães – participante 
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Água, Inovação e a Cidade

2 Visitas de Campo

MUBE – Museu Brasileira da Escultura e Ecologia, com a sua exposição ‘AMBIENTE’ 

Meninos da Billings, Cantinho do Ceu, Ilha do Bororé  

Feedback dos participantes

•  67% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu conhecimento sobre água e como a água se 

relaciona com a cidade

•  62% falaram que houve bastante ou muito aumento do seu entendimento do conceito da inovação e 

como inovar

•  71% falaram que houve bastante ou muito aumento das suas habilidades para diálogo multi-setorial e 

colaboração

•  76% falaram que houve bastante ou muito aumento e fortalecimento das suas redes, tendo benefício 

para você como participante e para o setor da água

•  87% falaram que houve bastante ou muitas oportunidades de trocas de conhecimento 

interdisciplinares, transdisciplinares e intersetoriais

https://waterlution.org/wil-brasil-2018-agua-inovacao-e-a-cidade/
https://zoom.us/webinar/register/rec/WN_TurNRpNxSgaJF2_fFMwTJQ?meetingId=_4n99gDCDaYVxw6JS-CErRfxrc5eUVx0JkAWf-MfR6GwIumekTziMw&playId=&action=play
https://www.mube.space/
https://www.facebook.com/meninosdabillings/
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“A visita foi simplesmente sensacional, a oportunidade 

de ver e sentir foi genial, acredito que ali meu conceito 

sobre Água foi lapidado.  Participar do WILBrasil é uma 

experiência única, ver tantos jovens empenhados em 

mudar a realidade da Água no nosso país é de arrepiar. 

ÁGUA é vida.”   

-Muriel Lana Bocayva – participante 

“A atividade de sonhar uma cidade a partir do zero foi 

muito rica.” 

-Felipe Manfrini Nogueira – participante 

“A visita ao projeto Meninos da Billings, um projeto 

inspirador e desafiador que nos faz repensar o quão 

importante é o engajamentos desta comunidade e sua 

polução para a preservação da água e da natureza.”  

-Amanda Messias Ayello – participante

“A interação da teoria com a prática, as visitas de campo, 

conhecendo os projetos de ocupação das áreas verdes com 

consciência em uma região carente. O lugar é lindo ¨limpo¨ 

apesar da contaminação da água.  Os mais marcantes 

como sempre que me tocam são a revitalização e educação 

em regiões carentes. Acho que esses são os pontos 

principais para uma igualdade e evolução maior de nossa 

nação.”    

-Fabiana Aparecida Alves Pereira – participante 
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“No primeiro dia durante a apresentação do museu. 

Nunca tinha olhado para o lado artístico da água, onde 

o arquiteto pensou em cada detalhe do projeto para fluir 

com a água da drenagem.  A multidisciplinaridade é o 

melhor caminho para encontrarmos as melhores soluções 

para a conservação de nossa água.”  

-Guilherme Hollo de Andrade – participante 

“O WIL é um evento de aprimoramento não só da nossa 

percepção sobre a água mas da vida como troca e cuidado. 

Foi muito especial pois democraticamente nos coloca em 

contado com pessoas que já fazem um trabalho incrível 

permitindo ampliar nossos conhecimentos e contatos.” 

-Simone Agra – participante 
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Feedback Geral dos participantes: 

•  Ao fim de cada WIL que participei, senti que algo 

dentro de mim se transformou.

•  Acredite no seu poder e de quem acredita em 

você.

•  Se inscrevam, é muito bem organizado, conecta 

as pessoas e ajuda a encontrar diferentes 

perspectivas.  

•  Participar do WILBrasil, foi muito prazeroso , é 

um evento que nós inspira em buscar algo melhor 

para nossas vidas, e o que iremos deixar para 

nossos filhos. Foi um momento de crescimento e 

muita troca de experiências..

•  Olá participar do WIL foi muito motivador para 

mim, trabalho há 19 anos com água sempre 

com o ponto de vista muito técnico em volta da 

Qualidade da água. o WIL me fez enxergar o lado 

humano e com muito mais vida. Pois afinal não 

somos nada sem a água

•  Tenho um sonho de um dia poder atuar no 

segmento de gerenciamento de águas. A 

experiência do WIL me possibilitou conhecer 

pessoas que já atuam nesse segmento, me 

proporcionando novos conhecimentos e caminhos 

para atingir meu objetivo.

•  O WIL representa uma oportunidade para aprender 

e construir de forma Colaborativa inovações para 

promover presente e futuro melhores para a água e 

para a vida na Terra.

•  O impacto do WIL para pensar as articulações da 

minha empresa, Acqua Mater, é enorme. Ouvir 

sobre a história e os projetos dos mentores, além 

de participar das varias dinâmicas coletivas amplia 

minha visão sobre o mundo e, principalmente, sobre 

as varias maneiras de cuidar das nossas águas. 

•  É um evento maravilhoso que precisa acontecer 

mais vezes durante o ano.  
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Impacto Webinars

Feedback dos inscritos

Momentos chaves para os inscritos 
durante os Webinars

O aprendizado dos inscritos nos 
Webinars•  63%  falaram que teve bastante ou muito 

aumento e fortalecimento das suas redes, 

tendo benefício como participante e para o 

setor da água

•  63%  falaram que seu entendimento sobre o 

tema do Webinar aumentou bastante ou muito

•  54%  falaram que o seu conhecimento sobre 

água em geral aumentou bastante ou muit 

• A história dos participantes

• A interação com os convidados

•  Acredito que todo o Webinar foi extremamente 

produtivo, mas os momentos de interação de todo 

o pessoal era uma grande diferencial, pois assim 

trocávamos experiências e conhecimentos.

•  Exposição das ações desenvolvidas pelos convidados 

•  Indicações de fontes importantes para o meu 

crescimento

•  A participação sobre as experiências do Daniel e da 

Mariana.

•  A explicação do palestrante Daniel sobre a trajetória 

em empreender

•  A troca de conhecimentos e inspirações, além de 

compartilharem seus medos e dificuldades, que todos 

temos em nosso dia a dia.

•  Depoimento dos palestrantes e troca de informações 

no chat

•  Pontos focados em empreendedorismo

•  Apresentações dos palestrantes

• Os momentos de conexão ao longo do Webinar

•  Enfoque no tripé sustentável: ambiental, social e 

econômico

• Exemplos aplicados das tecnologias 

•  Ver cidades na Europa desconstruindo os canais que 

aprisionavam os rios

• Os momentos de interação com os participantes

•  A parte que mais me impactou na conversa foi a 

experiência dos convidados, contando tudo o que 

passaram e quais as estratégias que usaram para 

passar por cima e seguir em frente.

•  Fiquei muito Feliz e honrada em conhecer Daniel e 

Mariana, e poder ouvir um pouco de suas trajetórias e 

experiências com a Água e seus empreendimentos foi 

inspirador! 

•  Com os adventos das tecnologias e com os nossos 

dias corridos, o Webinar trás uma ótima solução de 

conexão e aprendizado em uma plataforma online. Eu 

já participei algumas vezes e posso afirmar que foram 

todas muito produtivas. Aprendi sobre diversos 

assuntos, ampliei minha rede de contatos e mudei 

minha forma de pensar. Com certeza eu recomendo o 

Webinar!

•  È necessário ousar para empreender, sem medo de 

errar!

•  Seja num encontro via webinar ou nos WILs 

presenciais, a troca de conhecimentos entre as mais 

diversas pessoas, nos mais diversos setores e de 

diversas realizardes e vivências são o que mais me 

inspiram e motivam a participar. 

•  Realmente muito incrível esta iniciativa, a água é 

o recurso mais importante do nosso planeta e o 

cuidado a ela deve ser mantido em todas as gerações 

•  Iniciativas positivas geram ideias e outras iniciativas 

positivas. O bem leva ao bem.
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Exposição do WILBrasil 

Fórum Mundial da Água

Festival Path 

Ao longo do ano o WILBrasil foi convidado para apresentar o programa em 4 eventos focados 

em água ou inovação.  Cada oportunidade trouxe uma exposição maior para o WILBrasil e para o 

programa do WILGlobal.

Em março, WILBrasil recebeu apoio do 

UNESCO para participar na Vila Cidadão 

do Fórum Mundial da Água em Brasília.   

Dentro do programa, oferecemos 2 

oficinas, tivemos um stand na Vila Cidadã 

e 8 participantes do WILBrasil também 

receberam apoio para participar no Fórum.

Em maio, WILBrasil foi convidado pelos parceiros do 

‘Rios e Ruas’ José Bueno e Luiz de Campos Jr para 

compartilhar a nossa visão na sessão ‘Como ativar os 

rios de São Paulo sem ocultar as ruas?’ que fez parte do 

Festival Path.  O Festival Path é o maior e mais diverso 

festival de inovação e criatividade no Brasil, e em 2019 

terá a sua 7° edição.  
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ENA

Rio Water Week 

Na mídia 

Em agosto, o WILBrasil foi convidado 

para se apresentar como parte do 

painel ‘Sustentabilidade em Empresas 

de Saneamento’ no Encontro Nacional 

das Água’.  Foi um prazer estar na 

mesma sessão com a nossa parceira 

Thayara Paschoal da BRK Ambiental, 

podendo compartilhar o nosso 

programa de capacitação.    

Em novembro, o WILBrasil foi 

convidado pela ABES para participar 

no tema dedicado ao ‘Capacitação’ 

no setor.  Compartilhamos a sessão 

‘Empoderamento da sociedade para os 

novos desafios da água’ com colegas 

da ANA, UFRJ, e a Universidade Finis 

Terrae do Chile.    

Nossa parceira e mentora Manuella Curti foi entrevistada pela Época Negócios e citou os WILs da 

Waterlution como um programa inovador focado em água - veja aqui o artigo Os desafios de inovar 

no setor de água.    

https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/05/os-desafios-de-inovar-no-setor-de-agua.html
https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/05/os-desafios-de-inovar-no-setor-de-agua.html
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Quais outros temas você gostaria de ser incluído nas próximas edições 
do WILBrasil?

•  Aceleração e modelos de escalonamento de 

iniciativas.

•  Água e esgotos com foco nas represas e rios da RMSP.

• Água e Gestão

• Água e meio ambiente.

• Água e o setor público - barreiras e possibilidades

• Água e Permacultura

• Água no setor privado e público

• Água, agricultura e floresta

• Água, inovação e mobilização comunitária

• Água, Inovação Social e Sustentabilidade.

• Arte, Cultura, Educação

• Casos de sucesso, exemplos que podem ser aplicados

•  Comunicação; tecnologias para mobilizar; relação 

do cidadão, das cidades com a poluição das águas; 

provisão e manutenção das águas

•  Diferentes tipos de fontes de recursos e 

financiamento. 

•  Formas baratas de se promover o saneamento em 

cidades e, especificamente, em favelas

•  Gestão de bacias hidrográficas, controle de poluição, 

reuso de água, aproveitamento de águas pluviais

• Gestão do uso da água na cadeia produtiva 

•  Gestão participativa de bacias hidrográficas urbanas, 

naturalização de rios, geração de energia hidrelétrica 

em pequena escala (microturbinas em canais e rede de 

distribuição), tecnologias de recuperação energética de 

lodo, empoderamento de juventudes

•  Gostaria de ouvir sobre as dificuldades para 

desenvolvimento do saneamento básico no Brasil por 

parte de quem está diretamente envolvido dentro do 

governo.

• Impacto Social

• Implementação de tecnologia em uma cidade como SP

•  Integração com o setor público/privado e marketing 

consciente

• Legislação Ambiental 

• Memoria das águas na cultura dos povos

• Novas tecnologias 

• Novas tecnologias no Mundo

•  Práticas de acesso a água (exemplos implantados em 

outros países) aplicáveis ao Nordeste.

• Reaproveitamento de água em todos os edifícios

• Relação entre água e Resíduos Sólidos

•  Visão de povos tradicionais acerca da água como 

contraponto a visão atual utilitarista; Importância de 

áreas úmidas na gestão hídrica territorial.
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Equipe WILBrasil 2018

Além de nossos parceiros patrocinadores, tivemos um suporte  
institucional, de realização e comunicação incrível dos seguintes parceiros: 

• Chris Metzker 

• Dawn Fleming

• Flavia Freitas Ramos

• Leo Loureiro

• Monica Queiroz

• Facilitação Gráfica–Myrian Castello e Geisa Paganini de Mio

• Fotografos–Alex Fisberg e Mariana Brunini

• Parceria IPESA:  Paola Samora

www.waterlution.org/brasil

https://www.brkambiental.com.br/
http://www.europa.com.br/
https://impacthub.net/
http://www.comunicamag.com.br/
http://www.ipesa.org.br/
http://www.tratabrasil.org.br/
https://www.mudalab.com.br/
https://themob.com.br/especialistas/24/jose-bueno/
https://www.aliancapelaagua.com.br/
http://aliancariodoce.weebly.com/
http://www.saneamento.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/projetovegearte/
https://waterlution.org/brasil

