Water Innovation Labs

Brasil Nordeste

9 - 16 DE NOVEMBRO DE 2019

WILBrasil Nordeste 2019 – Relatório Final

O Water Innovation Lab Nordeste (WILBrasil NE) foi uma imersão de 8
dias que aconteceu no Recife, capital do estado de Pernambuco entre
os dias 9 e 16 de novembro de 2019. A terceira edição do programa no
Brasil, WILBrasil NE foi a primeira a acontecer na região nordeste do
país. WILBrasil NE reuniu 50 jovens líderes da água de 18 - 35 anos de
formação e atuação diversas para pensar em soluções para os desafios
da água da região com o apoio de 30 mentores e 8 membros da equipe
de organização e facilitação. 9 projetos de inovação colaborativa foram
criadas durante o WILBrasil NE.
Um programa da Waterlution
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Sobre os WILs
O Water Innovation Lab (WIL) - Laboratório de Inovação da Água
da ONG Canadense Waterlution é um programa de treinamento de
liderança e imersivo projetado para impulsionar a inovação colaborativa
e o compartilhamento de conhecimento global; criar novas inovações
para melhorar a segurança hídrica regional e global apoiando líderes emergentes (18-35 anos) a implementar
metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 6 e 14 em suas organizações e seus projetos de
inovação colaborativa.
Desde 2010, treze WILs foram hospedados em todo o mundo, em nove países diferentes - Canadá, Escócia,
Holanda, Portugal, Índia, Brasil, Austrália, Líbano e México. Com o treinamento em liderança em seu núcleo, as
experiências globais do WIL equipam uma próxima geração de jovens pesquisadores, formuladores de políticas
e empreendedores de água com as mentalidades e habilidades necessárias para o século 21: colaboração,
criatividade, resolução de problemas complexos, pensamento orientado para o impacto, inteligência
social, trabalho em equipe e comunicação interdisciplinar. O WIL se tornou um modelo comprovado:
intersetorial e interdisciplinar focado em engajamento global, liderança, co-inovação e criação de mudanças
sistemáticas no caminho para construir uma nova cultura pela água.

“O WIL foi uma semana que superou todas as expectativas, tornando-se uma experiência única
e incomparável, intensa, holística, difícil de descrever com palavras. Jovens líderes de diferentes
países e partes do Brasil se reuniram com o mesmo compromisso em resolver o problema da água.
A equipe da organização e os mentores são a prova de que, quando pessoas maravilhosas estão
juntas, coisas maravilhosas acontecem. Quem vive a experiência de WIL não é a mesma pessoa
novamente! Agora somos uma equipe de mudanças e revolução! Eu aprecio atravessar nossas
estradas WILers! Pessoas com histórias diferentes, que, de arte, ciência, tecnologia, voluntariado,
academia, empreendedorismo e ação social, lutam por melhores dias para o meio ambiente.”
–Marcela A, Mestrando Engenharia Agrícola na UFRPE
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Por que nos reunimos
Os desafios da água são muitas vezes complexos, abrangendo não só questões técnicas e de engenharia,
mas também questões de governança, poder, ecologia e sociedade. Se quisermos navegar através do
grande número de desafios interdependentes que enfrentamos agora, a nossa capacidade de convocar
e trabalhar habilmente e transdisciplinarmente em questões hídricas determinará como floresceremos
ou fracassaremos. A Waterlution oferece o WIL como um ponto de encontro para misturar insumos
práticos sobre inovação, facilitação e liderança em complexidade no setor de águas - uma base sólida em
um conjunto de habilidades e mentalidade que será essencial para trabalhar na água no século 21. Ele
desenvolve futuros líderes da água para pensar holisticamente, projetar de forma inovadora e comunicar de
forma eficaz entre culturas.

Aprenda ferramentas de inovação que você
poderá usar em seu trabalho

Projetos de
Inovação

Entendendo
sistemas

Co-desenvolver uma inovação que possa ser
implementada e ter impacto

Experiência de
liderança

Desenvolver habilidades de
liderança para cenários complexos
das águas
Aprenda com especialistas e
mentores na área
Construa sua rede

Saiba onde intervir no sistema

A Excelentíssima Senhora Jennifer May,
Embaixadora do Canadá no Brasil com participantes
do WILBrasil NE na abertura do programa

“Em nome de todos nós do Governo do Canadá, e em particular da Embaixadora May, Élise e
eu, foi um verdadeiro prazer ter tido a oportunidade de participar da recepção de abertura do
WILBrasil que levou a uma semana tão produtiva.
Reconhecemos o trabalho da Waterlution, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que busca
desenvolver os jovens líderes de amanhã no setor de água. A magnitude deste projeto só
pôde ser realmente compreendida depois de assistir à recepção e sentir toda a energia que
nos conectava a todos: entre os participantes, os mentores, vocês mesmos na Waterlution
e nós. Projetos como o WIL, que tem a maioria das mulheres participantes, é uma grande
oportunidade para destacar as prioridades conjuntas do Canadá e Waterlution no
empoderamento de mulheres e meninas, acesso à água potável, bem como ao progresso social
e a impulsionadores econômicos sustentáveis.” –Izabela C. Duarte, Trade Commissioner,
Global Affairs Canada
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Uma nota da Waterlution Brasil Lead, Dawn Fleming
Estamos comemorando a terceira edição do
Laboratório de Inovação da Água aqui no Brasil e já
estamos planejando como vai ser o WILBrasil em
2020!
O Brasil é fundamental no desenvolvimento do
modelo WIL. É o primeiro país da rede WILGlobal
a operar em um ciclo de dois anos sendo um ano de
imersão e um ano de programa contínuo.
Este ciclo de dois anos oferece uma diversidade
de programação, oportunidades de networking
e capacitação para jovens líderes da água
desenvolverem inovações colaborativas que
respondam aos desafios da água do país,
tudo com o apoio estruturado dos mentores,
parceiros e equipe de facilitação do WILBrasil.
Os participantes de cada edição são integrados
em uma plataforma compartilhada onde podem
continuar a fortalecer sua rede e oportunidades de
trabalho colaborativo.
É uma alegria ver como essa rede de WILers está
ganhando força, escala e capacidade. Esta edição
do WILBrasil no Nordeste superou todas as nossas
expectativas e reflete muita inovação dentro do
modelo. Organizamos um evento de lançamento
das inscrições no Recife em junho de 2019 para
chamar a atenção para a oportunidade viabilizada
por nossos diversos parceiros locais e nacionais.
O número e a qualidade dos candidatos que
recebemos foi nosso primeiro indicador de que
essa imersão seria especial.
Nesta edição do WILBrasil também testamos
um novo modelo de desenvolvimento dos
participantes “antes” da data de início da imersão com uma série de webinars e criação de conteúdo
compartilhado para iniciar a polinização cruzada
virtual entre participantes, mentores, parceiros e
equipe.

Outro elemento novo que incluímos este ano
foi a presença de um artista em residência
que, juntamente com todos os participantes,
parceiros e mentores, liderou a co-criação de uma
escultura móvel que reflete as memórias coletivas
relacionadas à água do grupo.
O WILBrasil também incluiu com sucesso, pela
primeira vez, 3 Recursos Semente para apoiar as
primeiras etapas de desenvolvimento de projetos
que surgiram durante o WIL. Este é um modelo
que vem testado em outros locais globais do WIL, e
agradecemos aos nossos parceiros BRK Ambiental
e Europa Purificadores por expandir seu apoio para
incluir estes Recursos Semente este ano.
Estes novos elementos combinados com a
estrutura e metodologia do nosso programa
base existente com visitas de campo, aulas
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especiais, sessões de mentores convidados, oficinas,
modelagem, inovação e desenvolvimento de
liderança juntos fizeram 8 dias intensos, conectados e
extremamente produtivos do programa WILBrasil NE.
É importante dar um contexto de como chegamos
aqui.
Em 2015, começamos a imaginar o que poderia ser o
WILBrasil. Um pequeno grupo de pessoas dedicadas
passou muito tempo construindo relacionamentos,
arrecadando fundos e ouvindo os líderes do setor
brasileiro de água sobre o que era necessário para o
desenvolvimento de uma nova geração de líderes de
água.
Em novembro de 2017, o WILBrasil ganhou vida em
São Paulo com 70 participantes, 30 mentores e um
resultado de 11 projetos de inovação colaborativa.
Já durante essa semana de imersão, as rodas foram
colocadas em movimento para as duas edições
seguintes do WILBrasil.

nosso Parceiro Principal BRK Ambiental, nosso
Parceiro de Liderança Europa Purificadores, nosso
Parceiro de Inovação CESAR e muitos outros
parceiros institucionais, todos compartilhando seus
conhecimentos durante o programa com a presença
de mentores excepcionais. Estamos gratos a todos
pelo seu contínuo empenho e colaboração.
Mais uma coisa:
O WILBrasil Nordeste tem uma equipe fortíssima e
querida que eu admiro e respeito muito. Alejandra,
Dodô, Flavia, Igor, Leo, Mônica e Roque, obrigado, a
cada um de vocês por suas contribuições particulares
e coletivas que fizeram tudo acontecer como
aconteceu. Dona, obrigada pela orientação.
Karen, obrigada pela visã e convicção.
Dawn Fleming
Brasil Lead, Waterlution

Percebemos que um Programa Contínuo em
2018 permitiria que mais pessoas acessassem e
compartilhassem as ferramentas e a metodologia
do WILBrasil com 4 encontros temáticos de 2 dias
cada, com webinars acompanhando. Água e Inovação
sempre no foco, com um mergulho mais profundo
em cada um dos: Mulheres, Empreendedorismo,
Tecnologia e A Cidade.
E aqui estamos com a WILBrasil Nordeste em
2019. Um grupo de 50 jovens capazes, motivados
e inspiradores entre 18 e 35 anos passaram 8 dias
juntos em Recife para focar nos desafios da água
da região. Obrigada a cada um de vocês por sua
determinação, abertura e entusiasmo. Vocês todos
nos impressionaram!
Muito obrigado também à Excelentíssima Jennifer
May, Embaixadora do Canadá no Brasil que veio
especialmente de Brasília para Recife para abrir
oficialmente o WILBrasil Nordeste com os incríveis
músicos e dançarinos de Maracatú.
O WILBrasil foi possível graças ao apoio do
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Histórico dos Water Innovation Labs
O primeiro WIL aconteceu em Alberta, Canadá, em 2010 e contou com a presença de mais de 250
jovens líderes da água e mais de 50 convidados e mentores. O modelo atual do WIL foi desenvolvido e
transformado ao longo dos anos com o feedback de participantes e de cada edição. Hoje, o modelo WIL foca
nas conexões entre grupos menores de participantes e destaca os projetos de inovação colaborativa que são
desenvolvidos ao longo da semana.

Até Hoje

900
99+

jovens líderes foram treinados no WILs

projetos de co-inovação surgiram através dos WILs
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WIL Canada 2010

250

WIL Australia 2018

100

WIL Canada 2018
Kingston

líderes
emergentes

WIL Canada 2013

líderes
emergentes

50

líderes
emergentes

WIL Europe 2015
(Scotland)

50

líderes
emergentes

WIL India 2017

40

líderes
emergentes

WILBrasil 2018
Programa
Continuo

60

WIL Lebanon 2019

WIL Mexico 2019

40

WIL Canada 2019
Alberta

70

WILBrasil 2019
Nordeste

líderes
emergentes

55

35

líderes
emergentes

50

líderes
emergentes

líderes
emergentes

WILBrasil 2017

112

líderes
emergentes

líderes
emergentes

WIL Europe 2017
(Porto)

414

inscritos nos webinars

participantes nos
encontros presenciais

líderes
emergentes

WIL Europe 2017
(Netherlands)

40

50

líderes
emergentes
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Brasil, suas águas e os temas do WILBrasil NE
O Brasil é um país de nuances. O setor hídrico brasileiro

A cidade do Recife foi um lugar perfeito para receber um

mostra isso de forma muito clara na geografia quando se

WIL. O Rio Capibaribe corta o estado de Pernambuco

observa a disponibilidade de água no país e as grandes

e deságua no mar por essa cidade, repleta de pontes e

concentrações deste recurso principalmente na região

conexões entre a região de várzea e o centro urbano. A

norte. As proporções continentais do Brasil faz com que

região nordeste é a região brasileira que mais será afetada

seja um desafio distribuir água para toda a população,

pelos impactos das mudanças do clima e esse cenário é

gerando problemas de acesso, gestão e tratamento de

visto no Recife: por toda a extensão, percebe-se como o

água por todo o país.

desenvolvimento urbano conversa e conflita com as águas

O Nordeste brasileiro possui uma relação histórica com os
recursos hídricos. Os períodos extensos de seca que levam
a impactos socioambientais irreversíveis tem aumentado

- desafios com saneamento, doenças de veiculação hídrica,
suscetibilidade às mudanças do clima e distribuição de
água são constantes.

com o agravamento da crise climática, problemas

Os temas explorados nessa edição do WIL refletiram

relacionados à infiltração da água no solo, intensificação

todos esses desafios e potencialidades para provocar

da erosão, déficit no abastecimento de água e coleta

os jovens líderes da água a pensarem além de soluções

de esgoto dentre outros. Com o passar do tempo foi se

convencionais. Os temas trabalhados este ano se

evidenciando uma relação de baixa potencialidade hídrica

relacionam com o histórico da região mas representa,

na região através do aumento de atividades produtivas e

sobretudo, desafios contemporâneos que são reforçados

a concentração populacional, pressionando os recursos

com a forma que as sociedades passaram a se desenvolver.

hídricos no estado.

Os temas explorados no WILBrasil Nordeste foram:

Pernambuco, o Estado que sediou o WILBrasil Nordeste
possui 185 municípios onde 122 deles estão situados
na região semiárida. Quase todo o potencial de volume
aproveitável no estado está situado em bacias dispostas

1. Reaproximação da população com as águas
2. Acesso à água, saneamento e segurança hídrica
3. Água e saúde: doenças de veiculação hídrica

no litoral e Zona da Mata, podendo alcançar 80% de sua

4. Águas costeiras e mudanças climáticas

potencialidade. Em contrapartida, Agreste e Sertão que

5. Sistemas de baixo custo: reuso e saneamento

configuram 90% da área apresentam aproximadamente
20% de potencialidade hídrica. A companhia estadual de
saneamento mostra em publicações que há um déficit
de abastecimento de água que resulta na exploração de
águas através de métodos alternativos.

6. Economia circular e aplicação com recursos
hídricos
7. Os impactos da indústria na água: gestão e
potencial
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Equipe e Mentores do WILBrasil NE
Cada WIL é frequentado por um grupo de
convidados e mentores dedicados. Eles
compartilham seus conhecimentos sobre
os temas, realizam oficinas e discussões e
fornecem apoio aos participantes durante
toda a semana, especialmente em relação
aos projetos de inovação colaborativa. Os
mentores são um componente vital de todas
os WILs.

Equipe de Organização e Facilitação do WILBrasil NE
Dawn Fleming

Flavia Freitas Ramos

Monica Queiroz

Leo Loureiro

Igor Vieira

Rodolpho Martins
(Dodô)

Alejandra
Burchard-Levine

Roque Xavier
Sáenz Espósito
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Mentores do WILBrasil NE
Alexandre Ramos
Assessor de Projetos na Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade
do Estado de Pernambuco

Giancarlo Marcus
Ronconi

Diretor de Tecnologia da BRK
Ambiental

André Monutti

Hugo Morães

Responsável por Novas Tecnologias
na BRK Ambiental

Gerente de Baixo Carbono da Secretaria
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do
Estado de Pernambuco

Arthur Silva

Jurandir Alves de
Almeida Júnior

Consultor de Negócios, CESAR

Bruna Albuquerque
Consultora em sustentabilidade e
multiplicadora do Sistema B, CESAR

Carlos Almiro de
Magalhães Melo
Head de Sustentabilidade –
BRK Ambiental

Circe Maria Gama
Monteiro

Gerente de Vigilância Ambiental,
Cidade do Recife

José Mahon
UX Designer, CESAR

Luciana De Mari Teixeira
Designer, CESAR

Manuella Curti

Diretora-Geral Grupo Europa

D.Phil (Oxon), Coordenadora de
Pesquisa e Urbanismo do INCITI

Devendra Tewari

Marcello Bressan

Engenheiro de software e
consultor sênior, CESAR

UX Designer e professor, CESAR

Edgar Mascarenhas

Maria Clara Bezerra

Gerente Técnico Europa

Elisa Sattyam

Designer de Interação e
professora, CESAR

Emerson Espinola

Sócio-fundador do Pling Ideas

Designer de interação, CESAR

Marta Roca Muñoz
Arquiteta e urbanista – INCITI

Luma Corrêa
Designer de interação, CESAR
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Paola Samora

Sonia Mucciolo

Fundadora e diretora do IPESA
(Instituto de Projetos e Pesquisas
Sócio Ambientais)

Especialista em Processos da
aQuamec

Patricia Furtado

Telma Rocha

Patrícia Menezes

Vanessa Hasson

Arquiteta e urbanista – INCITI

Diretora MAPAS (Métodos de Apoio
à Práticas Ambientais e Sociais)

Raquel Meneses

Walquíria Castelo
Branco Lins

Fundadora Acqua Mater

Arquiteta e urbanista – INCITI

Roberto Porto
Analista de Sistemas
BRK Ambiental

Roberto Montezuma

Arquiteto e Urbanista
Coordenador de articulação do INCITI

Programa Acesso a Água Fundación
Avina

Professora da graduação de Ciência
da computação e Design da e dos
Mestrados de engenharia de software e
Design, CESAR

Wilson Bombo
Gerente de Operações
BRK Ambiental
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Artista em Residência
Alessandra Flores

Artista em residência WILBrasil NE
Diretora Lugar de Gigantes
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Perfis dos Participantes
Quem eram os participantes e porque vieram ao WILBrasil NE?
Um dos principais objetivos do WIL é abraçar
a diversidade em todos os aspectos, um deles é
através da multidisciplinaridade do programa.
Com nossas ferramentas e dinâmicas, tentamos
mesclar pessoas das mais diferentes realidades,
perspectivas e atuações profissionais de modo a
colocar todas essas “diferenças” na mesma página
para que essa interação possibilita a criação de
soluções inovadoras e colaborativas para os
desafios da água.
Os participantes foram estudantes de graduação
e pós-graduação, jovens profissionais e
líderes comunitários, engenheiros, urbanistas,
geógrafos, designers, oceanógrafos, artistas,
professores, administradores, com idades entre
18 e 35 anos, a maioria da região Nordeste, com
um complemento de outras regiões do Brasil e
do mundo - todos com interesse em desenvolver
habilidades de liderança e ferramentas de
inovação colaborativa com o objetivo de
encontrar soluções inovadoras para os temas
água e segurança hídrica.

“Através de um olhar transdisciplinar e
ecológico em relação à água, concebo
a WILBrasil como um encontro para
o compartilhamento de saberes entre
pesquisadores, ativistas, artistas, gestores,
engenheiros, cientistas sociais e outros, em
torno da água. Esta pluralidade de saberes,
aplicada à proximidade com a comunidade
local, apresenta-se como um ambiente fértil
para meus projetos atuais como artista,
pesquisadora e ativista da água. Necessito
cada vez mais pesquisar e atuar no mundo
de modo transdisciplinar, estabelecendo
diálogo com profissionais de outras áreas
movidos pela questão hídrica e socioambiental.
Como artista (dançarina, performer e atriz),
pesquisadora e arte-educadora posso contribuir
para a WILBrasil com minha habilidade
de comunicação e expressividade, criando
estratégias artísticas e/ou expressivas que
estabeleçam diálogo com a comunidade local.”
– Gabriela W, Dançarina e Arte-educadora
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“Eu moro no Moçambique onde o acesso a água
é um dos maiores problemas para a população.
Quase nenhuma população jovem tem
experiência de matéria da gestão em recursos
hídricos, Saneamento do meio, por vários
fatores. Deste modo podendo participar neste
evento será uma mais valia para mim e para
meu país, pois adquirindo estas experiências
poderei levá-las para lá e tentar levar para
as universidades para debates e para as
prefeituras.” –Miguel A, Doutorando na UFPE
“O WILBrasil abriu a minha mente para diversas
questões. Trouxe, por exemplo, a importância
da interdisciplinaridade, do ambiente informal
e aberto a geração de ideias, o respeito e
dificuldades geradas pelas barreiras no mundo.
Trouxe a perspectiva de conexão: ambiente,
clima, água, pessoas, tudo está conectado e
um afetando diretamente o outro. Mas o maior
impacto que o WIL me trouxe foi Inquietação:
não quero mais ser só mais um vivendo nesse
mundo, quero fazer a diferença e lutar pelo que
acredito.” –Lucas O, Analista de Engenharia
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Idade

Gênero

Este WIL foi aberto a jovens de 18 a 35 anos.
Incluindo todos os participantes, a mediana de
idade era de 27 anos.

Waterlution tem o equilíbrio de gênero
como objetivo estratégico, tanto dentro da
organização como nos WILs e nos nossos
outros programas. Procuramos capacitar mais
lideranças femininas para participar ativamente
na melhoria do desequilíbrio de gênero que está
ocorrendo atualmente no setor de águas. Isso é
importante quando tentamos trabalhar para o
compartilhamento de conhecimento intersetorial
e interdisciplinar e esperamos incentivar a
colaboração entre diferentes pessoas de todas as
esferas da vida. No WILBrasil Nordeste, 39% dos
participantes foram identificados como homens e
61% como mulheres.

“A minha vida profissional relacionada
a água se desenvolveu muito na região
nordeste do país, principalmente no rio
São Francisco. Atualmente, resido em
Ipojuca (PE), e coordeno o monitoramento
ambiental de obras de dragagem no Porto
de Suape. Acredito que o WIL Nordeste
pode ser uma boa oportunidade para
aprimorar minha rede de contatos
institucionais na região, visto que apesar
de atuar localmente desde 2010, minha
atuação sempre foi muito de campo,
não tendo muitas boas oportunidades
de desenvolvimento de networking
institucional.”
– Marina S, Consultora Ambiental

39%
Homens

61%
Mulheres
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Representação Geográfica

Expertise

Como o WIL oferece uma variedade de diferente
perspectivas, opiniões e culturas era necessário
distribuir bem os participantes dessa edição
considerando a urgência dos problemas de
água na região nordeste. Por isso, 30 dos 50
participantes desta edição vieram da região
nordeste: Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe,
Ceará e Alagoas. Os outros 20 representaram
outros estados do país como: São Paulo, Paraná,
Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo,
Pará, Amazonas, ainda destes 20 contamos
com representação de 5 outros países: Bolívia,
Paraguai, Itália, Moçambique e Equador. Essa
condição garantiu aos WILers uma grande
exposição a novas ideias e soluções no setor
da água permitindo que eles melhorassem seu
desenvolvimento fora da experiência imersiva, seja
no trabalho, na pesquisa e claro, em suas redes
pessoais.

Em 2019 o WIL teve um perfil diverso de
participantes. Mais da metade vieram
das engenharias: civil, ambiental, química,
computação, biossistemas e agrônoma. O
grupo também foi composto de participantes
ligados às áreas de design, marketing, ciências
da computação, ciências econômicas, sociologia,
pedagogia, psicologia e artes cênicas. Alguns
dos participantes possuem pós graduação em
áreas relacionadas à engenharia civil, ambiental,
agrícola, segurança do trabalho e química.

Níveis educacionais pós
graduação

22 % dos participantes tem Mestrado
10 % dos participantes tem Doutorado

Setores profissionais
arte e design

2%

outros setores

8%

setor publico

8%
intelectual e
ciências sociais,
incluindo
estudantes

29 %
cientiﬁco
e tecnico

13 %
16 %
terceiro
setor

24 %
corporativo
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Organizações e instituições onde atuam os participantes
Instituições Academicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 scola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos
E
Universidade do Estado do Amazonas
Universidade Estadual Paulista
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Universidade Federal da Integração Latino-americana
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Federal do Pará
Universidade Federal do Paraná
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
(CESAR)
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará
• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
• Gaia Educatio

Fundações e ONGs
• Fundação Amazonas Sustentável
• Fundação ADM
• ONG Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo João Pessoa
• Observatório de Saneamento Ambiental do Recife
• Oceano Na Estrada

Associações e Poderes Públicos
• Associação Brasileira de Incentivo à Ciência

Setor Privado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redes dos Participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Associação ProAzul

•

• S
 ecretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
de Assis

•

• S
 EMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento
Básico e Infraestrutura de Itajaí

BRK Ambiental
Águas de Pará de Minas, Grupo Águas do Brasil
Águas de Manaus
Agrosig
BRK Ambiental
Condominium Empreendimentos Ambientais LTDA
Crown Embalagens Metalicas da Amazonia S/A
Diagonal empreendimentos e Gestão de Negócios
LTDA.
EnvEx Engenharia e Consultoria
Empório da Limpeza Distribuidora
Europa Purificadores
Envex Engenharia
Engeconsult
Pure Paani Portable Filters
SATA Ambiental
Virtú Ambiental

•
•
•
•
•

 gência Pernambucana de Águas e Clima
A
Ame o Tucunduba
Honeywell
GTáguas
Grupo de Gestão de Água na Amazônia- GGAMUFPA
Laboratório de Educação ambiental
Núcleo de estudos de modelagem econômica e
ambiental aplicada (NEME)
ONG Casa
Plataforma Boliviana de Ação frente às mudanças
climáticas (PBACC)
Programa Exceed Swindon-Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD)
Rede de Líderes para a Democracia e
Desenvolvimento (RELIDD)
Social Good Brasil
Universidade do Arizona
Waterschool
WILBrasil
World Merit
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Fase da carreira
No WILBrasil, 38% eram jovens
profissionais e 22% dos participantes
eram estudantes. Vários participantes
estavam em transição entre educação e
trabalho (24%) e, finalmente, vários eram
jovens líderes (16%).

22 %
Estudante

38 %
Jovem
Proﬁssional

16 %
Jovem
Líder
24 %
Em transição
entre educação
e trabalho

“O programa vai ao encontro do que eu busco
na minha vida: impactar positivamente um
grande número de pessoas. Eu acredito que ele
vai me impulsionar a desenvolver habilidades
de liderança, colaboração e empreendedorismo
aplicadas para soluções hídricas. Isso é
exatamente o que eu busco para unir o
conhecimento da graduação e do mestrado
com a vida real, unir o técnico com o útil. Criar
algo acessível, replicável e sustentável, e o
mais importante: que faça a diferença na vida
das pessoas. Eu quero derrubar os muros das
universidades para que o conhecimento chegue
a todos. Eu ofereço minhas experiências de
vida tanto acadêmica (graduação, mestrado),
quanto profissional (estágios na área), como
pessoal (vivências na água). Além disso, vou
levar minha colaboração, criatividade e
espírito de equipe. Eu acho que quando todos
trabalham na mesma direção, sempre dá certo.”
– Maria Eduarda C, Mestrando Engenharia
Civil, Saneamento Ambiental e Recursos
Hídricos UFPE
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Como se relacionam com os ODS
Um exercício de mapeamento foi feito
com os participantes no primeiro dia
do WIL para entender como os ODS
eram representados no grupo. O grupo
confirmou sua diversidade cobrindo
quase todo o espectro dos ODS.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável		

%

ODS 1 Erradicação da Pobreza				

4

ODS 2 Fome Zero e Agricultura Sustentável		

3

ODS 3 Saúde e Bem Estar				

3

ODS 4 Educacao de Qualidade				

5

ODS 5 Igualdade de Genero				

1

ODS 6 Agua Potavel e Saneamento			

35

ODS 7 Energias Limpa e Acessível			

4

ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico

0

ODS 9 Industria, Inovação e Infraestrutura		

9

ODS 10 Redução das Desigualdades			

3

ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis		

10

ODS 12 Consumo e Produção Responsáveis		

6

ODS 13 Acao Contra a Mudança Global do Clima		

3

ODS 14 Vida na Água					

6

ODS 15 Vida Terreste 					

5

ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes 		

0

ODS 17 Parcerias e Meios de Implentação 		

5

						TOTAL 100
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O Programa do WILBrasil NE
Números do WILBrasil NE
Mais do que 100 pessoas participaram no WILBrasil Nordeste.

50

30

jovens líderes

Mentores Convidados

13

6

parceiros e suas
equipes de organização
e comunicação

países
*90% dos participantes do Brasil

8

Facilitadores e
Organizadores do
WILBrasil

9

projetos de inovação
colaborativa

“Não é simples resumir em
palavras todo o que vivemos nessa
experiência. Mas acredito que o que
mais vou levar no meu dia a dia é
enfrentar os problemas com olhos
diferentes....os problemas podem
se tornar grandes oportunidades.
Pois o WIL me ensinou um método
para enfrentar problemas complexos
e chegar em soluções viáveis. A
importância de fortalecimento da
rede, também foi fundamental.
Agora estamos todos super
conectados e com a energia na
mesma direção para debater e
resolver problemas ligados ao tema
da água e saneamento.”
–Francesco C, Sócio Diretor, Virtú
Ambiental
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3 fases do Programa
Dia 1- 2 / 09.11 - 10.11
Boas vindas e Reconhecimento do Território
O primeiro dia de um WIL é sempre um dia muito especial.
A equipe do WILBrasil NE recebeu os 50 participantes
no sábado, dia 9 de novembro, no coração do centro
histórico de Recife. Todo o grupo foi convidado para sua
primeira atividade de boas vindas realizada no espaço
do INCITI, onde os facilitadores conduziram exercícios
que estimularam a conexão e a cooperação através dum
mapeamento de grupo dos ODS. As atividades de boasvindas culminaram com o evento de abertura oficial, onde
participantes, parceiros, equipe e mentores celebraram
com o discurso especial de abertura da Excelentíssima
Embaixadora Canadense Jennifer May e parceiros,
seguida de uma apresentação cultural especial de
Maracatu Ôgún Onilê e aperitivos veganos.

“Olhar a água como um ser, não
só uma água navegável ou recurso
hídrico.” - Vanessa Hasson,
Presidente Mapas

No segundo dia, a equipe do WILBrasil NE continuou a
facilitar os participantes a fim de reforçar a cooperação, e
mergulhou em uma busca para reconhecer os territórios
nordestinos brasileiros através de um “Tour dos pontes
Catamarã” com uma aula sobre a água e sobre o tema dos
Direitos da Água com a mentora Vanessa Hassen, seguida
de uma experiência de gamificação inovadora do contexto
local de água realizada no Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife (CESAR).
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“No dia-a-dia, não nos conectamos ao
nosso trabalho com a água. Esta tem sido
uma grande descoberta para aprender
como nos conectarmos com a água.” Jeferson M, Águas de Pará de Minas, Grupo
Águas do Brasil
“Eu vim aqui para me conectar com as
pessoas.” - Demétrius F, Observatório de
Saneamento Ambiental do Recife

“Com certeza pretendo replicar esta
metodologia para solucionar os problemas
do dia dia que aparecem na empresa, como
novos produtos e serviços que podemos
ofrecer .” - Francesco C, Sócio Diretor,
Virtú Ambiental (depoimento depois da
atividade no CESAR
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Dia 3 - 11.11
Visitas de campo
O grupo de 50 participantes foi dividido em três
grupos menores para um dia inteiro de visitas
de campo pela região metropolitana do Recife e
algumas cidades do estado de Pernambuco. O
desafio foi usar essas experiências como uma
oportunidade para experimentar projetos,
negócios, tecnologias e intervenções que reflitam
a realidade e infraestrutura hídrica da região
nordeste e as necessidades dos seus habitantes.
Trabalhamos com diferentes setores da economia
para apresentar soluções criativas para questões
de água que inspiraram os participantes a
desenvolverem seus próprios projetos inovadores,
não a toa 5 das 9 soluções criadas na imersão
se relacionaram direta ou indiretamente com
os desafios propostos nas visitas. Tomamos em
consideração os 7 temas do WILBrasil Nordeste

para desenhar as 3 rotas diferentes onde os
WILers foram provocados a questionar “Onde
existem oportunidades para inovação?”
As três rotas de campo foram:
• R
 ota 1: Água Urbana: ETE, Sistemas e obras
de saneamento urbano, comunidades locais e
saneamento básico.
• R
 ota 2: Águas Rurais: Convivência com o
semi-árido, gestão comunitária das águas,
acesso a água
• R
 ota 3: Água e desenvolvimento
socioambiental: Impactos da indústria
têxtil, nascente dos milagres, produção
de alimentos agroecológicos e direitos da
natureza

“As visitas de campo são fundamentais”
“A experiência de campo foi muito rica”
“A visita de campo, pra mim, foi muito
importante para entender e sentir uma
realidade hídrica que eu não conhecia”
“A visita de campo foi essencial”
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Rota 1: Água Urbana:
ETE, Sistemas e obras de saneamento urbano,
comunidades locais e saneamento básico. Dando
um panorama sobre os desafios de implementação
de obras de saneamento em regiões
metropolitanas bem como apresentando desafios
do setor que são comuns para todo o país com a
nossa parceira BRK Ambiental, que levou o grupo
para conhecer sua operação no Recife. A visita
enfatizou as realidades do saneamento no país
e formas de reconectar a população com os rios
urbanos através de projetos multidisciplinares de
mobilidade urbana, os participantes conheceram
mais do Parque do Capibaribe, iniciativa projetada
pelo INCITI e também conheceram os 20 anos
de trabalho de educação ambiental da ONG
Recapibaribe.
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Rota 2: Águas Rurais:
Convivência com o semi-árido, gestão
comunitária das águas, acesso a água. Aqui
os participantes puderam conhecer formas
alternativas de gestão e distribuição de água
através de sistemas pensados, instalados,
executados e mantidos pela população através
de seus conhecimentos tradicionais com o
direcionamento das nossas parceiras Fundação
Avina e Cáritas de Pesqueira. Compreendendo
os Sistemas de gestão comunitária como uma
ferramenta para reconectar a população das
águas.
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Rota 3: Água e desenvolvimento
socioambiental:
Impactos da indústria têxtil, nascente
dos milagres, produção de alimentos
agroecológicos e direitos da natureza. Neste
contexto, os participantes entenderam como
funciona as atividades de uma lavanderia de
jeans que faz o reuso de suas águas no segundo
maior polo têxtil do Brasil, conhecendo a
lavanderia Mamute que desenvolveu métodos
de reuso e aproveitamento em sua linha
produtiva. Além disso, os participantes tiveram
contato com as discussões sobre os direitos
da natureza e conheceram a nascente dos
milagres, a convite da Secretaria do Meio
Ambiente do município de Paudalho que
trabalhou para que a nascente tivesse seus
direitos reconhecidos por lei sob supervisão
da organização MAPAS, nossa parceira. No
caminho os jovens puderam conhecer também
o trabalho do Senhor Saturno, conhecendo
como ele usa a agricultura familiar para viver,
e um centro de educação para crianças que ele
está criando para compartilhar o conhecimento
do que ele desenvolve na região.

“O que eu aprendi do WILBrasil NE é que
a confiança de que a gente pode fazer a
diferença, ela é fundamental. Quando a gente
consegue juntar um monte de gente que
confia num processo muito bem construído,
bem direcionado, e com uma estratégia
consistente, os frutos são muito impactantes
não só para os projetos que foram gerados mas
principalmente no que gera dentro das pessoas,
o que possibilita que elas possam ser agentes
de mudança nos ambientes em que elas
estiverem” - Manuella Curti, Diretora-Geral
Europa Purificadores
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Dia 4 - Dia 8 / 12.11- 16.11
Projetos de inovação colaborativa / Imersão
Os últimos 4 dias focaram nos projetos de
inovação colaborativa desenhados pelas equipes.
Ao longo do WIL as ideias de nossos participantes
se transformam em protótipos e ações. Os
participantes mergulharam entre sessões mais
técnicas e vivências culturais e artísticas com o
propósito de estimular a inovação e a conexão.
Destacam-se duas sessões muito especiais, sendo
uma sessão de meditação e contato com as águas
internas e externas, e a outra a co-construção de
uma escultura móvel em base de nossas memórias
aquáticas coletivas.
Os grupos se preparam para os projetos de
inovação passando por várias sessões de
ferramentas sobre problemas complexos e

pensamentos sistêmicos, espaços abertos com
mentores, construção de cenários futuros,
aulas sobre finanças, comunicação, oficina de
prototipagem e preparação das apresentações
dos projetos.
Três dos projetos deles foram elegíveis para
Recursos Semente e mentorias pós programa.
Os workshops que ofereceram ferramentas de
liderança, inovação e pesquisa enriqueceram
a gestão de projetos e ajudarão em processos
de co-criação. Ao final do programa as equipes
apresentaram suas ideias na cerimônia de
encerramento no C.E.S.A.R.

“Temos que aprender a ausência do controle.”
- Cledir M, Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Assis
“Complexo não significa difícil.”
- Leo Loureiro, Facilitador WILBrasil NE
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“O que mais aprendi é como eles tentam criar coisas para conectar as pessoas com os recursos
naturais. É muito importante conectar e engajar as pessoas com essas pautas: com os rios,
como levar água e saneamento para comunidades tradicionais.” - Carlos Melo, Head de
Sustentabilidade, BRK Ambiental
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“Não acredito em liderança verticalizada,
sempre convido as pessoas para a co-criação.
O WIL e a possibilidade de aplicar na prática
para mim tecnologias sociais, criação de
conexões, fazer uma imersão, e chegar nas
questoes nao so como problemas, mais
oportunidades. Fiquei impressionado com a
diversidade dos currículos e qualidade dos
currículos dos participantes.”
- Edgard Mascarenhas, Europa Purificadores
“A experiência foi fantástica. Pensar em
como o grupo é qualificado. O entendimento
correto que eles têm para os projetos, as
ideias. É muito bacana perceber que não
estamos vendo apenas apps, ideias relevantes
que tocam problemas reais, estamos falando
de transformações como conexão das pessoas
com os recursos naturais. Isso prova que
as pessoas foram bem selecionadas, que a
organização trabalha bem o projeto e que o
WIL está construindo uma fortaleza no Brasil.
Estamos muito satisfeitos.” – Carlos Melo,
Head de Sustentabilidade, BRK Ambiental
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Resumo dos 9 projetos de inovação colaborativa

Problema

Falta de água nas comunidades difusas

S

RE

3

’

’

S

MENT

alternativas para obtenção de energia focando em gestão comunitária.
Próximos Passos

C UR S

O

2

WILE

Projeto que pensou a instalação de rede de distribuição deE água associada
a tecnologias
E
E
E
S

Descrição

C UR S

O

RE

complexo:

S

S’

Luan Torres, Miguel Muhamad Ali, Felipe Azevedo, BrunoE Gomes,
M E NTE
Ana Paula Costa, Cledir Mendes

’

Equipe:

CO L H

DO

1

ES

R

C UR S

A

RE

O

Agreste 2030

MENT

“Estamos identificando o uso dos painéis solares produzidos a partir de resíduos
eletrônicos para alimentar sistemas automatizados de tratamento de águas salobras. Há a
intenção de escrever projetos para a captação de recursos para a prototipação dos painéis,
que envolverá também a transferência de conhecimento de como produzi-los a partir de
resíduos, com a execução desta ação por meio da Associação ProAzul. Estamos avaliando
o quanto os painéis podem ser úteis para os demais projetos para ofertar este auxílio.
Quanto a gestão comunitária, estamos ainda alinhando o como podemos trabalhar esta
temática, junto com a transferência da tecnologia dos painéis por meio de cooperações
internacionais como a Cooperação Sul-Sul.”

Contato

@agreste_2030
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Ajusta Água
Antonio Neto, Jefferson Cruz, Mariana Nahas,
Marina Schuh, Weslley Barbosa

Problema

Necessidade de Universalização do Saneamento no Brasil

complexo:

C S
(100M de pessoas sem coleta de esgoto e 35M sem água potável)
RE

Descrição

Projeto de um sistema automatizado de atualização cadastral que permite uma diminuição
’

C UR S

3

EM

S

S

E
ENT

RE
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das perdas nos sistemas de abastecimento de água através de georreferenciamento.

Próximos Passos
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Equipe:

“Recebemos Recurso Semente, estamos em outro processo de aceleração que pode
gerar mais recurso e até o final do ano planejamos captar o valor necessário para
desenvolvimento tecnológico da nossa solução.” “Recebemos um seed fund da BRK e
pretendemos desenvolver de forma integral o projeto apresentado, bem como estudar
novas soluções dentro da mesma metodologia para novos problemas específicos
mapeados.”

Contato

mariana@nmcprojetoseconsultoria.com.br marinaschuh@gmail.com
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A ver o rio
Equipe:

Lucila Fernandes, Maria Eduarda Carvalho, Pablo Rodrigues, Paulo Serra, Raqueline
Monteiro, Renata Almeida

Problema
complexo:

O distanciamento dos recifenses com o Rio Capibaribe

Descrição

Projeto que criou uma experiência sensitiva de navegação promovendo ciência cidadã
através de conhecimentos tradicionais.

Próximos Passos

“Estamos melhorando o projeto e procurando outros editais que se adequem ao nosso
objetivo.”

Contato

mariaeduarda.fsc@hotmail.com

Cadê a água
Equipe:

Demetrius Ferreira, Felipe Filgueiras, Lívia Verçosa

Problema
complexo:

Ineficiência no sistema de comunicação de perdas de água no Recife

Descrição

Projeto que criou app visando otimizar a comunicação das perdas de água nos centros
urbanos através de engajamento cidadão.

Próximos Passos

“Não recebemos o seed fund, mas pretendemos levar o projeto adiante. Já montamos um
cronograma e pretendemos buscar investidores para tirar o projeto do papel.” “Como
estou com o objetivo de ingressar em um mestrado acadêmico, caso consiga, buscarei
incorporar o Cadê a Água a alguma das linhas de pesquisa, facilitando o desenvolvimento
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Oxente, água é da gente
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demetriusrff@gmail.com liviafragosomelov@gmail.com

ES

R

C UR S

S

Contato

RE

O

simultâneo”

Equipe:

Gabrielle Lúcio, Layane Rocha, Taciana Simas,
Marcela Daniela Mollericona, Camila Diogenes

Problema
complexo:

Falta de conhecimento de alternativas para o reuso das águas
domésticas por agricultores no semiárido nordestino

Descrição

Projeto de educação inclusiva para melhoria do reuso da água na agricultura em
comunidades do semiárido através de gamificação.

Próximos Passos

“Nosso time foi beneficiado com o patrocínio da Purificadores Europa e nós vamos
impulsionar o projeto, já estamos em contato com a comunidade de Buique que será nosso
primeiro local, mas já planejamos expandir, uma vez que sou cearense que quero poder
compartilhar o conhecimento desse projeto na minha terra. Prometemos mudar o mundo
e vamos conseguir!”

Contato

@oxenteaguaedagente
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Ponte A
Camila Galvão, Micaella Moura, Natália Oliveira, Natalia Klippel, Nicolli Albulquerque,
Vanessa Tres

Problema
complexo:

Ausência de implementação das soluções desenvolvidas para o alcance da segurança
hídrica devido à frágil articulação entre setores

Descrição

Projeto de plataforma que visa articular diferentes setores ligados à água como
instituições de pesquisa, sociedade civil e poder público para conectar soluções e projetos
relacionados aos recursos hídricos.

Próximos Passos

“Não recebemos o recurso semente, porém o projeto segue firme para continuar.
Planejamos consolidar melhor a proposta e submeter a editais para captação de recurso.
C UR S
CO L H
Também compramos o domínio para o site (PonteÁ).“
RE
ES

Contato

@pontea.ods pontea.ods6@gmail.com
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Equipe:
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Problema
complexo:

Falta de valorização do lodo nas ETE's

Descrição

Projeto que visa utilizar o lodo residual das ETE’s, criando pellets para uso em caldeiras da
E Me os custos
EM
indústria têxtil. Reduzindo o volume de lodo enviado aos aterros
de operação.
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Sabrina Correa, Francesco Cerrato, Geórgia Rossetti,
Jéssica Barreto, Giovana Marília e Danilo Henrique

S
DO

Equipe:

EN

EN

Próximos Passos

“Recebemos um dos recursos Semente. Nossa ideia é dar início ao projeto, instalando um
piloto em escala real na ETE Janga para aprimoração da solução em redução de volume e
iniciar as pesquisas do uso do pellet para queima. Eu darei entrada no Doutorado o quão
vou dar continuidade na minha pesquisa de mestrado que foi sobre o leito de secagem
otimizado.”

Contato

jessicavaleria6@hotmail.com

giovana.marilia@outlook.com

Reusa Recife
Equipe:

Ana Luiza, Camila Schimidel, Vitória Dantas, Rafaela Dantas, João Rafael, Lucas Alves

Problema
complexo:

Falta de utilização do esgoto tratado para reuso no Recife

Descrição

Sensibilizar e educar a sociedade para regulamentar o reuso de efluente tratado na
agricultura através de uma plataforma

Próximos Passos

“Pretendemos criar a plataforma de maneira gratuita para compilar dados relacionados ao
Reuso da Agua de Esgoto Tratada e queremos fomentar a discussão por que no Brasil não
existe uma lei que ampare os usos dessa água tratada”

Contato

rafadantas_lucena@hotmail.com

j.ralfs@hotmail.com
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Saberes d’água
Equipe:

Arthur Goerck, Camila Amui, Fabrizio Campos, Gabriela Holanda, Joyce Najm, Luiza
Fernandes

Problema
complexo:

Falta de reconhecimento e valorização das memórias hídricas e tradicionais na Região

Descrição

Projeto cultural e educacional que cultiva conexões entre os saberes tradicionais

Metropolitana do Recife

relacionados às águas aos centros urbanos.
Próximos Passos

“Planejamos articular com outros financiadores assim como o Porto Digital estratégias de
desenvolver o projeto.”

Contato

faah.brizio@gmail.com gabrielawholanda@gmail.com

Agreste 2030

A ver o rio

Ajusta Água

Cadê a Água
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Ponte A

Oxente, água é da gente

Relodo

Reusa Recife

Saberes d’água
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Recursos Semente
Pela primeira vez no WILBrasil pudemos distribuir recursos semente pelo valor de R$10.000,00 cada para
o desenvolvimento inicial de alguns projetos. Com o suporte dos nossos parceiros BRK Ambiental e Europa
Purificadores distribuímos 3 Recursos Semente. Os projetos que receberam os Recursos Semente se
relacionam com esses critérios:
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Seed Fund ”Carta Coringa”: não houve um critério
específico, ele foi direcionado a um projeto inovador
que surgiu na imersão respondendo a um dos 7 temas
do programa. Projeto selecionado ‘Oxente: A Água é
da Gente’
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Escolha
dos WILers
C UR S
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Depois
3das apresentações dos projetos, convidamos os participantes se reunirem nos seus grupos dos
EM
E
E N T e votoram, como um grupo, de forma unânime, o primeiro, segundo e terceiro projeto que queriam
projetos,
reconhecer, usando as mesmas criterias que foram aplicadas na avaliação dos Recursos Semente. Eles não
podiam se selecionar, tiveram que identificar quais dos outros projetos eles acharam melhor alcançaram as
criterias. Os três projetos selecionados dos WILers foram ‘Relodo’, ‘Ajusta Água’ e ‘Agreste 2030’.
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3 do sistema de tratamento de esgoto gerando
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ENT
oportunidades
de negócio: economia circular e o
potencia de soluções com lodos de ETEs e ETAs.
Projeto selecionado ‘Relodo’

A

ENT

C UR S

CO L H

DO

S

RE

O

1

EM

ES

RE

WILE

S

S

C UR S

EN

E

WILE

A

2

S

O

C UR S

EM

RE

E

ENT

S

E

CO L H

DO

ENT

O

2

S

S

RE

O

1

EM

ES

E

C UR S

EM

C UR S

ENT

ENT

CO L H

DO

S

RE

O

1

EM

EM

ES

S’

’

CEUNRS

S

TE

S

RE

O

O

2

R

’

C UR S

EM

RE

E

A

S

RE

ENT

CO L H

DO

1

EM

ES

Saneamento e tecnologia da informação (Big Data, IA,
Blockchain
e GIS): Projetos que ampliem e otimizem
S
WILE
a relação das empresas de saneamento com seus
C UR S
usuários,
e maximizem o acesso do público à água e
RE
saneamento.
Projeto selecionado ‘Ajusta Água’
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WILBrasil NE na mídia
Nas mídias sociais
O alcance geral no Facebook e no Instagram por duas semanas (incluindo até, incluindo e recapitulando
depois) foi de 259.791

pessoas.

No Instagram:

No Facebook:

161.165 alcançados

98.626 alcançado

(a média é de cerca de 50.000 por 2 semanas)

em geral com um post anunciando as equipes
vencedoras, além de um vídeo recapitulativo da
semana

1.892 cliques no nosso perfil para saber mais
detalhes sobre Waterlution (em média 500
por 2 semanas normalmente)
Aumento de 114 seguidores

2.155 pessoas diretamente envolvidas,
compartilhando, comentando, assistindo ao vídeo
ou clicando para saber mais no nosso site
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Projeto DRAFT
Agenda Draft – Water Innovation Lab e
muito mais

JC Online
Inscrições para participar do Programa de
Inovação da Água

Portal Tratamento de Água

UFPE site

Inscrições abertas para a primeira edição
em Recife/PE do Water Innovation Lab

Inscrições abertas para a primeira edição
no Recife do Water Innovation Lab
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Portal Saneamento Básico

Revista Abcon Sindcon

Inscrições abertas para a primeira edição
em Recife/PE do Water Innovation Lab

Arte promovendo WILB

Revista TAE
Inscrições abertas para o Water Innovation
Lab Recife
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Waterlution comemorando
Canada Day em São Paulo

Entrevista com Portal Tratamento de Água

Projetos sendo divulgados!

40

Impacto do Programa

100% dos participantes recomendaria o WIL para outras pessoas, no futuro.
100% dos participantes tem interesse em participar de uma rede de colaboração global do WIL
(com webinars, ferramentas online, imersões globais)

Aumenta do conhecimento relacionada à Água
Quanto o conhecimento aumentou sobre os seguintes temas, como resultado da participação no WILBrasil:
Reaproximação da população
com as águas : aumentou
significativamente ou muito :

Acesso à água e saneamento e
segurança hídrica : aumentou
significativamente ou muito :

Sistemas de baixo custo: reuso
e saneamento : aumentou
significativamente ou muito

98%

93%

89%

dos participantes

dos participantes

dos participantes

Água e saúde - doenças de
veiculação hídrica: aumentou
significativamente ou muito

Águas costeiras e mudanças
climáticas: aumentou
significativamente ou muito :

Economia circular e aplicações
com recursos hídricos : aumentou
significativamente ou muito :

39%

50%

59%

dos participantes

dos participantes

dos participantes

Os impactos da indústria na água: gestão e potencial :
aumentou significativamente ou muito :

59%
dos participantes
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Visitas de Campo
Quanto o nível de conhecimento aumentou, como resultado da participação nas visitas?

Rota 1
• S
 istemas e obras de saneamento urbano:
aumentou significativamente ou muito:

82% dos participantes
• C
 omunidades locais e a sua relação com água
: aumentou significativamente ou muito:

67% dos participantes
• S
 aneamento básico : aumentou
significativamente ou muito:

76% dos participantes
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Rota 2
• C
 onvivência com o semi-árido : aumentou
significativamente ou muito:

95% dos participantes
• G
 estão comunitária das águas : aumentou
significativamente ou muito:

95% dos participantes
• A
 cesso a água : aumentou significativamente
ou muito:

89% dos participantes

Rota 3
• I mpactos da indústria têxtil: aumentou
significativamente ou muito:

82% dos participantes
• D
 ireitos da Natureza : aumentou
significativamente ou muito:

82% dos participantes
• P
 rodução de alimentos agroecológicos :
aumentou significativamente ou muito:

67% dos participantes
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Interdisciplinaridade
O Water Innovation Lab busca desenvolver
oportunidades de TROCAS DE CONHECIMENTO
INTERDISCIPLINARES, TRANSDISCIPLINARES
E INTERSETORIAIS. 93% dos participantes
avaliaram que este objetivo foi MUITO atingido
e 7% avaliaram que foi SIGNIFICATIVAMENTE
atingido.
98% dos participantes avaliaram que suas
HABILIDADES DE PENSAR DE FORMA
CRIATIVA E COLABORATIVA para desconstruir
problemas complexos e buscar soluções melhorou
SIGNIFICATIVAMENTE ou MUITO como
resultado de sua participação no WILBrasil
93% dos participantes avaliaram que seu
NÍVEL DE CONFIANÇA na sua capacidade de
DESENVOLVER NOVAS IDEIAS/estratégias/
inovações sobre as águas em sua organização,
atuação, pesquisa ou comunidade aumentou
SIGNIFICATIVAMENTE ou MUITO após
participar do WILBrasil.

“Esse WIL tem um chamado. Me fez sair
de casa e ficar 8 dias longe dos meus
filhos. Algo que eu nunca tinha feito.
Havia ficado no máximo 36 horas longe.
E quando alguém me perguntava o por
que de estra indo para o WIL, eu não sabia
responder. Não foi uma escolha racional.
Foi outra coisa, outro movimento que
me levou até o WIL. .Após esse WIL me
sinto assim, como uma astronauta que
saiu para o espaço e viu a Terra de cima
e voltou, mas guardou aquela vivência e
agora entende o que é a Terra, pois a viu
de fora / como um observador, enquanto
a maioria apenas lê nos livros o que ela
é.” –Mariana N, Gestora socioambiental” /
Doutoranda em economia

“O WIL mudou minha vida. E o maior
impacto que ele já me trouxe foi as
pessoas que eu conheci. Como a Marina
disse na última roda de fala: eu queria
que o mundo fosse um WIL gigante.
A energia que pulsa na imersão é
inexplicável, eu não consigo contar
para ninguém o que aconteceu. Como
líderes da água a gente não precisa só
de técnica, a gente precisa acreditar,
precisa seguir confiante...” – Luiza P,
Oceanógrafa / Cofundadora Oceano Na
Estrada
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O quanto você sente que sua participação no
WILBrasil te ajudou a desenvolver e crescer cada
uma das habilidades de liderança, facilitação e
empreendedorismo a seguir:
• Facilitação (criação de ambientes de escuta e
conexão) : significativamente ou muito : 98%
• C
 olaboração : significativamente ou muito :
95%
• C
 omunicação : significativamente ou muito :
93%
• Liderança : significativamente ou muito : 86%
• R
 esolução de Problemas Complexas :
significativamente ou muito : 91%

Quais outras habilidades?
• Autoconhecimento, flexibilidade, criatividade
• P
 ensamento holístico, conexões de saberes
e valorização de cada na resolução de
problemas comunitários
• T
 ecnoxamanismo, Confiança em minha
capacidade de desenvolver novos projetos
realmente foi o mais marcante.
• I nteligência emocional. Senti que o processo
de facilitação contribuiu para a quebra e
controle de tensões, e isso nos tornou mais
tranquilos, livres, colaborativos e criativos.
• As dinâmicas do Léo foram ótimas

• D
 esenvolvimento de parcerias ou redes :
significativamente ou muito : 95%

• A
 utoconfiança, autoconhecimento,
flexibilidade,improvisação

• P
 ensamento inovador e criativo:
significativamente ou muito : 95%

• H
 umildade frente a grandeza de experiências
e conhecimento dos outros membros.

• P
 ensamento sistêmico (enxergar
problemas desde abordagem sistémica):
significativamente ou muito : 89%

• Empatia
• Esperança na humanidade.
• T
 rabalho com pessoas muito diferentes de
mim, saber ouvir.
• C
 apacidade de ouvir, capacidade de se
permitir sentir, abraçar, dançar. Capacidade
de respeitar o tempo do outro.
• Empatia e sensibilidade
• R
 econhecimento da conexão com águas
internas e externas. Juntamente com
uma visão mais ampla da importância de
diferentes áreas ou profissões na solução de
problemas hídricos, isto é, reconhecimento
de uma abordagem holística.
• O
 olhar a si mesmo, que permite uma
maior abertura para a escuta e maior
tranquilidade para transmitir os pensamentos
e sentimentos aos outros, trabalhando a
ausência do juízo de valores em ambas as
situações.
• Confiança
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O quanto o WILBrasil te ajudou a crescer nas seguintes redes/conexões sobre água?
• C
 onexões de pesquisa no Brasil :
significativamente ou muito : 77% dos
participantes
• C
 onexões industriais no Brasil :
significativamente ou muito : 36% dos
participantes, razoavelmente : 34% dos
participantes
• C
 onexões comunitárias no Brasil :
significativamente ou muito : 80% dos
participantes, razoavelmente : 34% dos
participantes
• C
 onexões com poderes públicos no Brasil
: significativamente ou muito : 45% dos
participantes, razoavelmente : 45% dos
participantes
• C
 onexões na América Latina :
significativamente ou muito : 64% dos
participantes
• C
 onexões no Canadá : significativamente ou
muito : 52% dos participantes, razoavelmente :
32% dos participantes
• C
 onexões globais : significativamente ou muito
: 52% dos participantes, razoavelmente : 37%
dos participantes

91% dos participantes avaliaram
que a presença dos mentores
que participaram do WILBrasil foi
FUNDAMENTAL! VALOR ENORME!

“Posso dizer que desde o momento em
que li o propósito do WIL na página do
programa senti que era chamado para
participar. A forma como são apresentadas
cada uma das formas de colaboração
utilizadas na imersão costuram
perfeitamente os laços entre o técnico e o
humano. Depois de ter vivido estes 8 dias
ao lado das pessoas mais incríveis do Brasil
e do Mundo, passando por experiências de
transformação individuais e coletivas sobre
o tema àgua, que é o elemento da vida,
posso afirmar que cresci. Posso afirmar
também que floresceu em mim a semente
da inovação colaborativa que estava
dormente, e agora, e agora?, agora estou
pronto para dar frutos, e para regar outras
sementes por aí. Porque o WIL faz isso com
a gente, faz brotar a semente, mas também
nos ensina a ser bons jardineiros.’”
–Fabrízio C, Universitário e Estagiário de
Saneamento

89% dos participantes planejam publicar artigos/pesquisa/textos/
blogs sobre questões das águas (acadêmico ou não, impresso ou
eletrônico) como resultado do WILBrasil
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WILBrasil NE se fazendo
presente

“O maior impacto foi maior sentimento de

World Toilet Summit

responsabilidade. Responsabilidade pelo que

Colabora

eu estudo, pela transmissão do conhecimento,

Dia do Capibaribe Simpósio
#jumpsessions do @portodigital
Simpósio de Recursos Hídricos equipe
COP25

pela melhoria da vida das pessoas. Já tive esse
sentimento ao participar de outros eventos
mas com o WIL foi muito diferente, muito mais
impactante! Para quem pensa que o WIL é
apenas mais uma imersão para criação de um
projeto inovador, está muito enganado. Cada
detalhe do evento é pensado de forma que os
participantes reflitam sobre sua relação cotidiana
com a água e seu papel por estudar e/ou atuar
no tema.” –Nicolli A, Graduanda em Engenharia
Ambiental e Bolsista de Iniciação Científica
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Feedback Geral
Os 3 Momentos Marcantes dos participantes
Momento 1 - Dinâmicas de Grupo

“O WIL bagunçou muito minha vida (no melhor
sentido possível da palavra)! Voltei para Brasília
e já marquei reunião com meus parceiros de
trabalho para propor novas formas de caminhar,

Momento 2 - Visitas de Campo

e foi através das trocas feitas pelo WIL que

Momento 3 - Atividade de Vivência na Água

cheguei nas conclusões que mudarão os sentidos
que minha vida vai tomar.” – Camila A, COO,
Pure Paani Portable Filters
“Depois da imersão no WILBrasil Nordeste eu
estou exalando gratidão, pelos poucos dias
que pareceram muitos e por todo aprendizado
adquirido de uma forma tão leve e dinâmica.
Gratidão por todos os momentos e por ter me
dado a oportunidade de conhecer tanta gente
bacana com tantas histórias para compartilhar,
o que vai além de conhecimentos técnicos, é
sobre a água, é sobre a vida! Gratidão por nos
mostrarem que uma simples ideia pode sim
mudar vidas para melhor e cuidar da nossa
água melhor, por me mostrar que eu não sou
apenas uma gotinha sozinha, tem muitas gotas
de gente buscando melhorar essa questão
tão importante, nós só estávamos separados,
mas o WIL nos juntou e nos fez mar. Construí
uma equipe maravilhosa, que juntas vamos
fazer a diferença, com o reuso da água nas
comunidades rurais do semiárido nordestino,
possibilitando que mais famílias e agricultores
possam sonhar e ter a esperança de um futuro
e um presente com mais dignidade e felicidade.
Educando e reutilizando a água que o Nordeste
tanto precisa, pois como intitulamos nosso
projeto: Oxente, a água é da gente!”
- Camila D, Estudante da Universidade Federal
do Ceará
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“Você entra no Wil como uma pessoa, e sai como
outra totalmente diferente. Creio que a principal
palavra que tenho para esse programa é essa:
“Transformação”. Mas não uma transformação
abrupta e forçada, mas sim serena e fluida assim
como as águas.” - Lucas A, Analista de Engenharia Jr,
Aguas de Manaus
“Posso dizer que desde o momento em que li o
propósito do WIL na página do programa senti que
era chamado para participar. A forma como são
apresentadas cada uma das formas de colaboração
utilizadas na imersão costuram perfeitamente os
laços entre o técnico e o humano. Depois de ter vivido
estes 8 dias ao lado das pessoas mais incríveis do
Brasil e do Mundo, passando por experiências de
transformação individuais e coletivas sobre o tema
àgua, que é o elemento da vida, posso afirmar que
cresci. Posso afirmar também que floresceu em mim
a semente da inovação colaborativa que estava
dormente, e agora, e agora?, agora estou pronto
para dar frutos, e para regar outras sementes por
aí. Porque o WIL faz isso com a gente, faz brotar
a semente, mas também nos ensina a ser bons
jardineiros.” - Fabrizio C, Estagiário de Saneamento,
SEMASA
“Obrigada WIL por transformar a minha relação com
a água!” - Raqueline M, Oceanógrafa
“Ter participado do WIL é ter a certeza de que os
trabalhos realizados para o engajamento cidadão
quanto as questões de água e saneamento estão
sendo reconhecidos por pares que trabalham com
a temática e serão difundido para outras redes.” –
Camila G, Analista de Projetos Sociais, Condominium
Empreendimentos Ambientais LTDA.
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“Sabia que essa experiência seria diferente de todas que tive até hoje, no entanto não imaginava
que seria tão transformadora. Queria poder compartilhar tudo o que vivenciei no Water
Inovation Lab Brasil Nordeste mas não dá pra explicar em palavras. Durante esses dias descobri
que alguns meses cabiam em uma semana e foi assim desafiando as leis da física que aprendemos
a respirar na intensidade, nos conectar sem acesso a internet, criar sem julgamento, inovar
com coisas simples, desenvolver ideias a partir de recursos humanos, perceber as águas, estar
presente, cuidar do outro, praticar a fala e treinar a escuta. A forma que foi conduzida o processo
de inovação colaborativa e de co-criação nos permitiu desenvolver projetos fantásticos em 2
dias... sem surtar! São esses momentos e encontros que me fazem acreditar num futuro melhor,
e que apesar dos apesares não estamos sozinhos. Que prazer fazer parte dessa transformação e
honra conhecer essas pessoas incríveis. Obrigada equipe Waterlution, por unir pessoas, histórias
e propósitos.” –Jéssica B, Estudante, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
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“Há alguns dias cheguei de uma imersão profunda d’Água. Foi uma semana com sensação de
dois meses intensos. Jovens de diferentes lugares, realidades, ancestralidades, experiências
e sotaques trocando fluxos criativos e reflexivos sobre ações para o presente e futuro da
água. Juntxs tecemos uma rede sensível e transdisciplinar pela a água no Brasil. Que belo
testemunhar o processo e mergulho de cada pessoa desse grupo imenso e perceber o quanto
observar-se como materialidade aquática é transformador e troca uma chave de ação no
mundo. Não nos separamos do ambiente, somos ambiente! Chegar nesse grupo tão plural
permeado por engenheirxs, oceanógrafas, gestorxs ambientais, artistas, sociólogxs e tantas
outras profissões foi uma surpresa saborosa e desafiadora que me faz ter a certeza o quanto
é belo e fortalecedor a pluralidade, o encontro, o diálogo entre mundos e ancestralidades,
a criação coletiva e a luta por um futuro não-hegemônico. Obrigada amigxs pelo tanto que
recebi, partilhei e construir coletivamente nesse encontro. A nossa soma corpo-ambiente
aqueceu meu coração, minhas células e minha fala. Juntxs reascendi a força interna na
construção de um futuro mais democrático, decolonial e não-hegemônico nesta relação ainda
conflituosa entre a humanidade e a água. Obrigada o Waterlution por essa oportunidade de
imergir profundamente.” – Gabriela W, Dançarina e Arte-educadora
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A construção de uma ideia inovadora se passa
pela vivência, compartilhamento e valorização do
conhecimento de cada componente de uma equipe.
Logo, após esta experiência, é possível injetar
soluções para os problemas da sociedade, sejam
complexo ou simples. O Waterlution tem essa cultura
e por isso que continuará formatado a cada vez mais,
milhares de jovens líderes e inovadores. “ - Danilo H,
Analista, BRK Ambiental
“Participar do WILBrasil NE foi uma das formações
mais incríveis e enriquecedoras que tive na minha
vida. Foi uma semana muito intensa de troca de
experiências e conhecimentos com 50 jovens
brilhantes e mentores extremamente capacitados
que se uniram para refletir e criar sobre um bem
comum: a água. Cresci muito como pessoa e como
profissional, obrigada WILBrasil! “ – Geórgia P,
Gerente de Biotecnologia, SATA Ambiental
“Para mim, o WIL foi uma experiência que tratou a
água da maneira mais próxima da grandiosidade que
esse elemento tem: de forma respeitosa, exemplar,
coerente e fluida. E quando eu digo “água”, quero
dizer “tudo”: os (as) participantes, todas as pessoas
envolvidas, a própria equipe, os rios, a água da
torneira, tudo mesmo. Obrigada!” – Renata A Pesquisadora, Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA)
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“Esse WIL tem um chamado. Me fez sair de casa e ficar 8 dias longe dos meus filhos. Algo
que eu nunca tinha feito. Havia ficado no máximo 36 horas longe. E quando alguém me
perguntava o por que de estar indo para o WIL, eu não sabia responder. Não foi uma
escolha racional. Foi outra coisa, outro movimento que me levou até o WIL. Após esse
WIL me sinto assim, como uma astronauta que saiu para o espaço e viu a Terra de cima e
voltou, mas guardou aquela vivência e agora entende o que é a Terra, pois a viu de fora /
como um observador, enquanto a maioria apenas lê nos livros o que ela é.”
–Mariana N, Gestora socioambiental” / Doutoranda em economia

“Quando pessoas mágicas estão juntas, coisas mágicas acontecem! Ainda estou
assimilando o que vivi durante a semana WIL, sinto-me uma pessoa diferente, renovada
e motivada mais do que nunca. Há alguns meses, me inscrevi nesse processo e, uma
semana atrás, comecei ou o WIL Innovation Lab, foi uma semana que superou todas
as expectativas, tornando-se uma experiência única e incomparável, intensa, holística,
difícil de descrever com palavras. Jovens líderes de diferentes países e partes do Brasil
se reuniram com o mesmo compromisso em resolver o problema da água. A equipe da
organização e os mentores são a prova de que, quando pessoas maravilhosas estão juntas,
coisas maravilhosas acontecem. Agradeço muito por nos dar tanto amor, dedicação,
inspiração, conhecimento, ferramentas, experiências de conexão e reconexão, motivação,
confiança em nossas habilidades e muito, muito amor. Obrigada infinito @waterlution,
Quem vive a experiência de WIL não é a mesma pessoa novamente! Agora somos
uma equipe de mudanças e revolução! Eu aprecio atravessar nossas estradas WILers!
Nós compartilhamos sentimentos, empatia, emoções e sonhos, eles são uma fonte de
inspiração para mim. Pessoas com histórias diferentes, que, de arte, ciência, tecnologia,
voluntariado, academia, empreendedorismo e ação social, lutam por melhores dias para o
meio ambiente.” – Marcela M, Mestrando Engenharia Agrícola na UFRPE
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“Alguns momentos na vida são tão valiosos, que estar diante deles nos faz perceber o
quão simples de coração somos. A experiência WIL nordeste foi algo tão especial para
mim, pois me possibilitou me reconectar com minha essência de me fazer presente. Me
permitiu deixar o celular de lado e observar o brilho nos olhos de cada pessoa que estava
ao meu redor. O WIL me permitiu ter foco na resolução de problemas e ao mesmo tempo
me importar com a opinião e vivências de outras pessoas de realidades tão diferentes
da minha. Todos esses dias de convivência, conversas, almoços, sorrisos e dinâmicas em
grupo me fez perceber a importância de se fazer presente e dar o nosso melhor no lugar
e com as pessoas que estamos. A nossa ida à cozinha para agradecer todo o cuidado e
carinho prestado por aquelas senhoras foi algo emocionante e que me marcou. A música,
as lágrimas, os olhares e a emoção tomaram conta de mim. Me fez refletir o quanto
as vezes não estamos atentos para agradecer o alimento que chega em nossa mesa e
todas as pessoas envolvidas para saciar a nossa necessidade básica da alimentação.
Consegui fazer essa conexão também para a questão da água e saneamento, pois as
vezes só fazemos reclamar e não agradecemos quantas mentes no passado se dedicaram
para resolver problemas relacionados a água. Hoje achamos tão banal ter água em
nossa torneira, água em nosso banheiro e água de qualidade para bebermos. Me senti
agradecida por todas essas pessoas do passado que contribuíram para cuidar de nossas
cidades e nos trazer melhor qualidade de vida e me senti revigorada e feliz por estar
dentre as pessoas que buscam contribuir para a resolução de problemas atuais.”
–Ana Luiza S, Gerente de projetos, Instituto Alachaster
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“O WIL está criando um novo espaço no mundo,
com gente capacitada e conectada às questões
da água não mais a percebendo como um bem
utilitário, mas como fonte de vida” –Marina S,
Consultora ambiental, Agrosig
“Vai o anteriormente dito e que melhor traduz
o que foi essa experiência pra mim. O WIL foi
um “divisor de águas” na minha vida no sentido
que essa expressão traduz. Mas mas sem dividir
absolutamente nada, e sim reunindo propósitos,
sonhos e conhecimentos. Ter a água como elo
de tudo isso foi mais maravilhoso ainda. Viemos
cada um como um rio e nos encontramos num
oceano muito rico em vida e de muita comunhão.
Serei eternamente grata a todos e por tudo que
vivi nesses dias.”
–Micaella M, Doutoranda UFPE
“Gostaria de agradecer a equipe WaterLution e
ao Grupo Europa por terem me proporcionado
essa experiência incrível, com pessoas magníficas
e inspiradoras.”
–Nathalia K, Auxiliar administrativo, KF
purificadores
“O WILBrasil NE foi uma experiência
extrasensorial que demonstrou o grande
potencial da interação e diálogo entre ciências e
artes como instrumento para conectar pessoas
e criar lideranças. Minha vida nunca será a
mesma!” – Francesco C, Sócio Diretor, Virtú
Ambiental

55

“Desde o começo, muitas e muitas dinâmicas foram realizadas com o grupo, trazendo a
afetividade a tona sem deixar de lado o pretexto técnico para o qual estávamos sendo
preparados. Fiquei encantado como o programa conseguiu resgatar esse elo humano, em
um cenário tão individualista e preconceituoso em que vivemos atualmente.”
– Antonio N, Analista Técnico, BRK Ambiental
“Como já falei para algumas pessoas, descrever o WIL é diminuir muito a palavras. O
que eu posso dizer é que ele foi uma experiência única e um divisor de águas na minha
vida. Descobri que o que me deixa feliz é gente junta e feliz. Foi isso que eu vivi lá: muita
gente junta trabalhando coletivamente para um bem em comum. Tenho certeza que fiz
amizades e contatos para a vida toda.” – Duda C, Engenheira Civil, Engeconsult
“O cuidado com o corpo e com a mente trazido à nós pela equipe e pelos mentores foi de
um importância imensurável, nos permitindo o foco total aos problemas apresentados e
ao compartilhamento de ideias e sentimentos sem juízos de valores, criando um ambiente
rico e acolhedor para todas as interações necessárias para propormos ações e projetos
com o intuito de trazer a universalização do saneamento sem abrir mão dos aspectos
tradicionais e os direitos das águas e da natureza.” – Cledir S, Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de Assis
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Elementos a desenvolver
• “ Seria interessante que houvessem mais janelas de
tempo livre”
• “ Queria conhecer mais da área de atuação de cada
um dos participantes”
• “ Janelas para oficinas dirigidas pelos próprios
participantes”
• “Mais foco nos oceanos e no óleo”
• “ Tentar formar grupos onde ninguém da mesma
graduação esteja junto”
• “ Podiam falar mais de qualidade da água, doenças
e riscos de uma água poluída”
• “ Que tal se fizermos a compensação de carbono
do evento, ou de parte dele, pelo menos das
passagens aéreas”
Waterlution procura receber feedback dos
participantes e mentores para poder sempre
enriquecer o programa WIL. Isto fica evidente nas
mudanças que fazemos a cada WIL e à evolução dos
WILs desde o primeiro realizada em 2010.
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Considerações finais e 2020
WILBrasil Nordeste foi um evento de oito dias que ilustra o crescimento dos Laboratórios de Inovação da
Água nos últimos 9 anos. Os Mentores Convidados foram componentes chave para o sucesso desta edição
do WIL e ajudaram muito os 9 projetos de inovação colaborativa. Participantes comunicaram um aumento
nos seus conhecimentos relacionados à água, das competências do século XXI e de um expansão da sua rede
de água, tanto no Brasil como no exterior, após a participação no WILBrasil NE. Os WILs vão de força em
força.
Em 2020 continuaremos apoiando o desenvolvimento dos projetos que surgiram durante esta edição, e
teremos novas oportunidades para mais pessoas participarem no WILBrasil Programa Contínuo com 4
encontros temáticos ao longo do ano.
WILBrasil NE foi um sucesso devido o compromisso de todos os participantes, mentores e parceiros, que
juntos com a equipe criaram algo muito potente em prol da água.
Nos vemos daqui a pouco.
A água agradece.
Equipe WILBrasil NE
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Um programa da

PARCEIRO PRINCIPAL

PARCEIRO LIDERANÇA

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
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Apêndice 1 - Depoimentos dos Mentores dos Parceiros

Carlos Melo
Head de Sustentabilidade
A experiência foi fantástica. Pensar em como o
grupo é qualificado. O entendimento correto
que eles tem para os projetos, as ideias - É muito
bacana perceber que não estamos vendo apenas
apps, ideias relevantes que tocam problemas
reais, estamos falando de transformações
como conexão das pessoas com os recursos
naturais. Isso prova que as pessoas foram bem
selecionadas, que a organização trabalha bem
o projeto e que o WIL está construindo uma
fortaleza no Brasil. Estamos muito satisfeitos.
O que mais aprendi é como eles tentam criar
coisas para conectar as pessoas com os recursos
naturais. É muito importante conectar e engajar
as pessoas com essas pautas: com os rios, como
levar água e saneamento para comunidades
tradicionais.

Wilson Bombo
Gerente de Operações
Realmente o tempo passa rápido demais! Mas
parece que foi ontem que estivemos juntos.
Mesmo que participando apenas em breves
momentos durante o processo de mentoria, a
inclusão que senti por sua parte e por parte da
sua equipe foi algo impressionante.
Sobre o meu relato, posso dizer que fiquei
impressionado com o poder de síntese dos
Wilers, que ficou nítido que eles participaram de
uma verdadeira imersão que transformou a vida
deles e que os projetos foram muito bons e bem
desenvolvidos! O WilBrasil NE foi sem dúvida
um sucesso e impactou positivamente a vida
destes 50 jovens e também a vida dos mentores

e de todos que puderam participar! Olhar para
a água, da forma como foi feito, é algo que além
de necessário também é inspirador! Penso que
o melhor que pudemos perceber no evento foi a
inspiração e o impacto que ps trabalhos causaram
em todos!
Agradeço demais a oportunidade, espero ter a
chance de acompanhar novos eventos e desejo
que os projetos desenvolvidos possam frutificar
e render ótimos resultados na luta pela utilização
consciente da água.

Edgar Mascarenhas
Gerente Técnico
Penso que o WIL funciona como um verdadeiro
‘catalisador’ de conexões poderosas entre
os participantes, mentores e as diversas
partes interessadas. As potenciais realizações
derivadas dessa dinâmica são imensas e de
certa forma imprevisíveis. Acho ótimo poder
fazer parte de dessa imersão, bem como de seus
surpreendentes desdobramentos.

Alexandre Ramos
Assessor de Projetos
Participar do WILBrasil Nordeste como mentor
foi uma experiência muito rica. A interação
entre o conhecimento e experiência das/dos
jovens e a facilitação desenvolvida pela equipe
organizadora foi um processo engrandecedor.
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Compreendo que o principal resultado do
laboratório Wil foi a possibilidade de pensar juntos
a construçao de processos que estimulem uma
nova cultura da água. Considero que a experiência
deve ser continuada e replicada aqui no Nordeste,
considerando as condições de vulnerabilidade
e escassez. Também é importante garantir um
pouco mais de tempo para a construção do projeto
e de feedback com as/os jovens participantes
pós evento (dos resultados e dos possíveis
desdobramentos).

Hugo Morães
Gerente de Baixo Carbono
Minhas impressões sobre o programa são as
melhores possíveis. Entendi que o processo de
acompanhamento prévio de mentoria para os
jovens, aliado à imersão, fizeram muita diferença
na qualidade dos projetos desenvolvidos,
impactando positivamente no resultado final. Era
perceptível o engajamento e o comprometimento
dos jovens. Contudo, ainda que as questões
climáticas sejam extremamente relevantes para o
contexto atual das cidades brasileiras, e que têm
ligações diretas com o gerenciamento da água,
percebi pouca ligação das soluções propostas
pelas equipes com o tema de mudança do clima.

Paola Samora
Diretora
Fiquei imensamente feliz em ter participado do
Wil, me trouxe um vigor que estava precisando
para continuar na busca por desenvolver projetos.
Para mim o mais rico de todo o processo foi a
metodologia adotada, que trabalhou com a água
de diversos modos: técnico, artístico e emocional.
Com isso possibilitou que as pessoas quebrassem
barreiras e se deixassem experimentar e vivenciar

novos olhares e sentidos. Me surpreendi com
toda a energia e potencial coletivo aflorado em
tão poucos dias. Acredito que essa experiência/
vivência realmente faz com que uma rede forte se
estabeleça.
Fiquei bastante contente com tantos feedbacks
sobre o meu trabalho, sabe quando a gente está
naquele momento da vida sempre em frente ao
computador, nos bastidores das coisas e já não
percebe o quanto o seu trabalho é diferente...
de quanta coisa bacana estamos fazendo,... pois
é, com essa troca de experiências que o Wil
possibilitou, pude ter esse retorno. Para mim
essa experiência das vivências são o diferencial
do programa, tenho certeza que os webinar que
forem propostos serão super concorridos.

Elisa Sattyam
Designer de Interação
Para mim, o WIL tem um valor gigante em
proporcionar projetos de inovação que visem a
regeneração e sustentabilidade sobre o ponto de
vista econômico, social e ambiental. Mas um valor
incomensurável que o WIL traz é o de unir pessoas
excepcionais e desenvolver suas relações inter e
extra-pessoais, restabelecendo suas relações com
a água.
Me surpreendeu o programa ter trazido tanta
gente tão capacitada, com experiências pessoais
e profissionais tão ricas e diversas. A forma que
a equipe conduz o processo para os resultados
é muito valiosa e isso já era de se imaginar, mas
surpreende pelo amor dedicado e transbordado
para todas as pessoas, o que gera resultados para
muito além dos projetos propostos.
Agradeço muito ter participado como mentora
e como parceira. O evento também é muito
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importante para o CESAR na direção do propósito
de unir aspectos econômicos, sociais e ambientais
a inovação.

desde o primeiro momento com a dinamica de
grupo, até perceber a união de todos no propósito
de trazer soluções para problemas enfrentados
hoje e como resolve-los no futuro.

Luma Correa

O formato imersivo é muito rico e gera a conexão
interpessoal, o que faz toda a diferença.

UX Designer
A experiência com o WIL foi muito significativa
para mim, estive um dia intenso de visita a uma
das regiões mais desassistidas do semi-árido,
nosso querido Sertão.
Como mentora, posso dizer que além de conhecer
pessoas ótimas e sentir à vontade de imersão
dessas pessoas, pude compartilhar com alguns
minha visão sobre o uso de tecnologia e como
requisitamos esses recursos em cenários em
que a urgência é básica para vida humana.
E o que levo de bom do WIL é justamente a
Humanidade com que a essência do programa
se baseia, a articulação de pessoas em prol de
um tema fundamental e mais do que necessário
de discussão e acesso, e em suma, minha
convicção reforçada de que melhor tecnologia
são as pessoas e a vontade de construírem algo
e mudarem seus contextos. Tecnologia é Gente e
não máquina ou inteligências programadas.
A Colaboração fomentada durante o programa e
na visita que fizemos foi o motor de conexão para
as ideias que surgiram.
Adorei perceber a diversidade entre as vivências
de cada participante e suas percepções sobre tudo
que estavam vivendo.
Desejo participar mais ativamente e intensamente
de programas como o WIL.
Obrigada demais pela oportunidade, foi muito
importante pra mim.

Bruna Alberquerque,
Advogada Meio Ambiente
O Programa WIL foi muito inspirador para mim,

A equipe me surpreendeu muito, estar com
vocês me fez sentir pertencente e renovou meu
sentimento de esperança. O sentimento que
fica é de gratidão pela iniciativa, quando falo da
experiência com o WIL, a memória é maravilhosa,
espero ver os frutos dos projetos e participar de
outras edições.

CESAR e Pling Ideas
Emerson Espinola
Sócio Fundador e Consultor
Foi um prazer estar com vocês lá. Estou disponível
para as próximas.
Costumo dizer que o mundo tem jeito. Quando
pessoas se juntam para resolver um determinado
problema, elas conseguem. E conhecer o WILBNE,
vendo que eles se reuniram para resolver
problemas tão importantes relacionados ao bom
uso da água, só confirmou a minha visão.
“Emerson é sócio-fundador do Pling Ideas,
uma startup que ensina outras startups a
construírem seus Pitches de forma Clara, Concisa
e Convincente. Com um método comprovado tem
ajudado seus clientes a conseguirem investimento,
passarem em editais de inovação, entrarem em
aceleradoras, e também no Shark Tank Brasil. Ele
também é desenvolvedor no CESAR desde 2005,
entregando para os clientes do CESAR soluções
que os colocam na frente da concorrência, e por
conta disso sabe onde o calo aperta na hora em
que o empreendedor precisa traduzir do technês
para o português. Emerson também é mentor
no InovAtiva Brasil desde Janeiro de 2018,
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onde ajuda startups nos seus problemas diários
de validação da idela à acesso a investimento. E
desde Março de 2019 faz parte de um dos grupos
de Master Mind de Fábio Póvoa (Investidor Anjo
da Movile, nome por trás do iFood, SpoonRocket
e Sympla), para entender bem como funciona a
cabeça do Investidor Anjo Brasileiro e assim poder
ajudar ainda as Startups a serem mais precisas nos
seus pitches.”

positiva para todos os profissionais envolvidos; e
promove um segmento tão carente e necessário
como o saneamento básico. O envolvimento e
intercâmbio entre os presentes proporciona
resultados mais eficazes. Isso é mérito da
integração e troca que o WIL promove com suas
várias dinâmicas.

Patricia Menzes

Alessandra Flores, artista em
residência do WILBNE

Arquiteta e Urbanista
O WIL foi uma experiência muito enriquecedora,
fiquei muito feliz em participar. Posso dizer que me
surpreendi com a variedade de interesses e áreas
de formação dos participantes, todos estavam
ali engajados em contribuir com os desafios da
temática água, e foi uma troca muito rica. Eu achei
as atividades muito interessantes, pois envolviam
diversas áreas de percepção e sentimentos,
facilitando o empoderamento dos participantes
para tomarem decisão e dar suas opiniões acerca
dos assuntos emergentes. O programa teve um
grande papel em formar pessoas, líderes, que
sejam seguros e capazes de contribuir com as
diversas problemáticas da água, tão urgentes no
contexto atual. Obrigada pelo convite!

Um programa como o WIL é de fundamental
importância neste momento principalmente
por criar entre os participantes, uma conexão
profunda e amorosa calcada em valores elevados,
tão importantes para uma transformação
efetivamente humanitária. Esta foi minha maior
e melhor surpresa. Acredito que a arte exerce um
papel importante nesta construção a partir de um
pensamento amplo e me sinto extremamente grata
por poder colaborar.

Sonia Mucciolo
Especialista em Processos
Mais uma vez agradeço pelo convite de ter tido a
oportunidade de participar do WILBNE. O nível
dos participantes era notoriamente elevado;
e fiquei muito feliz de conversar com colegas
com projetos reais e foco em resolução dos
grandes problemas do saneamento atual. O WIL
certamente proporciona uma experiência muito
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