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PREFÁCIO 
 
Ao longo dos últimos anos a sociedade percebeu que o modo vida apoiado pela economia linear 

– a qual pressupõe o acúmulo e a geração de resíduos – não é sustentável, pois os recursos naturais 
não se recuperam na mesma velocidade em que são consumidos. 

 
A agenda do Desenvolvimento Sustentável e da Economia Circular no Brasil caminha ainda de 

maneira fragmentada e sem um eixo ou planos que partam de políticas públicas consistentes e 
derivadas de uma base de dados metodologicamente amparada.  

 
Simultaneamente, há pressão externa e global para práticas mais sustentáveis e com um 

consumo mais responsável, mais intensificado a partir da Agenda 2030 da ONU, que desde 2015 
mantém os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em pauta, incluindo o ODS 12, específico para 
o Consumo e Produção Responsáveis.  

 
Faz parte de uma das principais premissas da Economia Circular a não geração de resíduos em 

busca de uma eficiência maior na utilização dos recursos naturais, mudando neste ponto a ideia de 
recursos infinitos, fazendo contraponto da Economia Linear. 

 
Para contribuir com isso, entendendo que se precisa agir coletivamente o CAIS criou o programa 

#BCircular, que torna a economia circular mais fácil para usuários finais, que passam a colaborar para 
um ambiente mais limpo e saudável, e financeiramente atrativo, na sua casa, na região e no planeta! 
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1 INTRODUÇÃO 

Para falarmos de um consumo mais sustentável fomos buscar na cooperação sueco-
brasileira inspiração. Suécia e Brasil são países muito distintos entre si, considerando suas 
características geográficas e culturais, porém quando se trata de comportamento do 
consumidor os desafios para a Agenda 2030 da ONU, que integra o consumo consciente, são 
muito similares. 

 
A Suécia é um país que recicla aproximadamente 99% dos resíduos domiciliares, contudo 

o que se enfrenta hoje globalmente é desafio de consumir de maneira mais consciente, isso 
implica em evitar o desperdício, gerar menos resíduo, conhecer os insumos dos produtos que 
se consome e sua toxicidade, compreender sua logística, seus impactos socioambientais e 
fazer a escolha mais apropriada na hora da compra, definindo produtos que ficarão ou não no 
mercado. 

 
O caminho é longo e complexo, mas precisa ser feito. Diversas marcas como a IKEA, 

Electrolux, Adidas, dentre inúmeras outras, já estão se mobilizando para essa transição para a 
Economia Circular, partindo do princípio que só existe um planeta, que ele tem recursos finitos 
e que não existe “jogar fora”. 

 
Porém, uma mudança de paradigma desta magnitude não consegue se ancorar só em 

grandes marcas ou apenas em políticas públicas, apesar da extrema importância dessas 
instituições, uma mudança global depende da ação individual, dos valores de grupos, em uma 
nova forma de consumir melhor localmente. 

 
A fim de facilitar essa mudança, o CAIS criou uma ferramenta de mudança individual, 

pensada a partir da intervenção semanal em hábitos e práticas de consumo, apoiada por 
ferramentas digitais e estímulos, que chamamos de desafios. 

 
Para chegar neste fim o CAIS apresenta o #BCircular – a plataforma do consumo 

sustentável, que é composta pelas seguintes ferramentas de gestão de novos hábitos: 
  
 Economize tempo e dinheiro enquanto compra – que tal ter a sua disposição a 

informação do melhor local e dia para comprar seus produtos de costume? 
 Compre de maneira inteligente – chega de comprar o que já tem ou de esquecer o 

necessário, nós ajudamos você arrumar sua dispensa e lista de compras de uma 
maneira mais eficiente utilizando; 



 

 Organize sua rotina e esvazie sua geladeira “brincando” com os ingredientes que 
já tem em casa – sabe quando falta imaginação para usar o que já está lá no 
fundo do armário? Nós vamos ajudar você com essa tarefa; 

 Aprenda sobre alimentação saudável e longevidade com dicas fáceis e desafios 
semanais; 

 Adquira itens por assinatura sem gerar resíduo e sem ocupar seu espaço com o 
que não lhe convém; 

 Aprenda de forma lúdica a alcançar seus objetivos de saúde, sustentabilidade e 
prosperidade; 
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2 A REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO 

 
 

 
Para uma sociedade ser mais sustentável ela precisa compreender como funciona a 

pirâmide sustentável de resíduos. Gerar resíduos é fenômeno social desenvolvido pela forma 
de viver dos seres humanos e que custa ao planeta drásticos valores econômicos, sociais e 
ambientais. 

 
Muitas vezes na rotina automatizada se perde a visão mais abrangente deste fenômeno. 

Quando se fala, por exemplo de alimentos, o mundo gasta trilhões de dólares jogando comida 
no lixo, considerando todos os recursos desprezados nas diversas atividades do campo à mesa 
como produção, comércio e entrega de alimentos.  

 
Nesse simples ato de jogar fora um alimento que não se conseguiu consumir no prazo 

correto, existem inúmeros detalhamentos logísticos, de processamento, regulamentação e 
comunicação que podem ser melhorados, além da nossa cultura de consumo. Desta mesma 
forma se pode pensar para roupas, calçados, eletrônicos e embalagens. 

 
O papel do CAIS é facilitar esse movimento de 

conscientização, através de novas práticas de consumo para alguns 
territórios brasileiros, através da plataforma do consumo 
sustentável #BCircular  

 
 
 
 

 



 

Ilustrando nosso desafio rumo à Economia Circular 
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3 A PLATAFORMA #BCIRCULAR 

A maneira do CAIS de facilitar o consumo consciente foi criando uma plataforma digital 
chamada #BCircular com diversas ferramentas que promovem melhores hábitos de consumo 
e melhores práticas de economia, longevidade e produtividade. 

 
Os pilares da plataforma podem ser resumidos nos seguintes foco: 
 
 # economia – é composto por 03 itens 

1.Mercado Circular – aqui nós orientamos suas listas de compras através de: 
 

a. Marcadores de preços locais 
b. Quanto tempo em média os produtos duram 
c. Porções adequadas de consumo 
d. Teste de produtos 

 
Nosso hábito de comprar sem planejamento e pesquisa nos leva a um caminho 
que parece mais fácil, mas pesa no bolso no final do mês. Com tantas tarefas que 
precisamos cumprir durante o dia não é fácil planejar e pesquisar 
 
Quando compramos de forma inadequada, gastamos recursos financeiros 
comprando algo do que não precisávamos ou podemos esquecer algo muito 
importante. Por isso criamos a mentoria do Mercado Circular. 
 
Sabemos que a lista de compras é ponto essencial da economia doméstica, e ela 
também é um ponto de partida para outras boas práticas como capacidade 
nutricional, longevidade, saúde preventiva, economia doméstica e questões 
ambientais – o ato de comprar é um exercício de poder pois além de definir os 
produtos que ficam disponíveis no mercado ele também é uma expressão 
cultural que se passa de geração para geração.  
 
Hábitos familiares mais ponderados levarão a compradores mais preparados e 
exigentes no futuro e isso impulsionará o desenvolvimento de melhores 
produtos, serviços e insumos. 
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2. Aproveita! Temos uma ferramenta digital divertida que vai ajudar as pessoas a 
usarem o que já compraram e que está guardado na geladeira e armários. Sabe 
quando falta aquela criatividade para dar cabo do que se comprou na semana? 
Pensamos em um jeito de facilitar esse momento com receitas dinâmicas, lindas 
e saudáveis e que podem ser adaptadas ao seu estilo ou restrição alimentar - 
cozinhar ficou mais fácil, divertido e sustentável – sem jogar comida fora por 
questões de vencimento ou falta de inspiração. 
 
As receitas permitem várias combinações atendendo a uma grande gama de 
produtos e cardápios específicos como dieta vegana, celíaca, entre outras. 
 
 3. Recircula– alguns produtos que não fazem sentido em certos lugares, como 
na sua casa, mas fazem muito sentido em outros lugares. Esse programa vem 
para dar uma segunda chance a itens que perderam o “encanto” diante de 
algumas pessoas, mas fazem os olhos de outra brilhar. 
 
Quantas vezes compramos por impulso o que não queremos nem precisamos, e 
o momento de compra se torna acúmulo, e ocupação de um espaço dentro de 
casa.  E quantas vezes vamos usar algo de uma forma tão frívola que não vale à 
pena ser comprado?  
 
Para resolver esse desafio de consumo criamos o Recircula em que os 
assinantes podem retirar e entregar um item por mês, mediante lista de 
inventário compartilhada pela administração do programa, com informações 
sobre pontos de retirada e entrega. 
 
Os itens colocados no Recircula já estão higienizados e com manutenção em dia, 
ou são produtos novos que estavam sem uso ou ainda itens que estão em 
experiência de mercado. Uniformes, utensílios, eletrodomésticos, decoração, 
livros, brinquedos, e vestuário são parte da gama de produtos que o Recircula 
pode oferecer. Pegou e identificou que não vai usar? Sem problemas, é só 
devolver para o Recircula nas mesmas condições que retirou.  
 
Usamos essa ação para conectar e apoiar as cooperativas de catadores para que 
elas possam retirar materiais de valor em um estado ótimo para o seu 
rendimento mensal e assim sustentar o ecossistema da recuperação e reciclagem 
de materiais. 
 



 

Utilizando a plataforma #BCircular você contribuiu para sua família, para seu 
entorno, para sua cidade e para o planeta. Pequenas ações locais bem realizadas 
e com constância geram um grande efeito global.  
 
Contamos com você nessa trajetória à sustentabilidade na prática, ao consumo 
sustentável e a não geração de resíduos. Você pode participar de tudo isso de 
uma forma fácil, prática e econômica. Chegou a sua vez de ser mais circular! 
 
 

 #longevidade e #produtividade – mentoria que vai melhorar a sua forma de 
compreender a alimentação com dicas e desafios semanais, que vão facilitar sua 
vida ao mesmo tempo em que se tornará mais saudável e produtivo. 
 
RESUMINDO 
A plataforma do consumo sustentável - #BCircular entrega os seguintes produtos 
para você comprar bem e utilizar tudo o que tem! Recebendo todas as 
informações no seu celular! 
 #economia –  
Mercado Circular – faça compras semanais mais eficazes e econômicas – saiba 
tudo sobre os produtos preferidos. 
Aproveita – aproveite tudo o que tem na geladeira e armários e não jogue 
comida fora com nosso app de receitas dinâmicas. 
Recircula – compre sem gerar resíduos, recircule o que não faz mais sentido e 
evite o desperdício; 
#longevidade e #produtividade – seja motivado pela nossa especialista a ter 
mais qualidade de vida e produtividade vivendo mais e melhor; 
 
COMO FUNCIONA O #BCIRCULAR NO PASSO A PASSO 
 
 Efetue a assinatura nos nossos canais de venda e entre para o nosso time 

#BCircular; 
 Receba as boas-vindas por E-mail como link para os grupos de Telegram para 

– Mercado Circular, Longevidade e Produtividade 
 Receba a lista de produtos semanais disponíveis no Recircula; 
 Receba o link para o Aproveita! 
 Receba seus resultados da sua melhora de hábitos semana a semana; 
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 #economia– equipe multidisciplinar do CAIS 
 Equipe de T.I 
 Equipe de atendimento ao consumidor 
 Equipe administrativa de todo o programa 

 
#longevidade & # produtividade 
 Sabemos que a alimentação é a locomotiva de uma grande parte do consumo e 

compreender melhor sobre nutrição de uma maneira simples, efetiva e afetiva é 
a especialidade da nossa nutricionista Deisi Paloschi Rose. Ela irá compartilhar 
seus conteúdos sobre alimentação saudável para a longevidade, dicas rápidas, 
fáceis, lindas e que não desperdiçam alimentos.   
 

 Dentro do programa do CAIS #BCircular ela vai oferecer 01 desafio semanal para 
lhe conduzir nesse “jeito de ser” mais saudável e circular com relação aos hábitos 
alimentares; 

 
 



 

4 LONGEVIDADE & PRODUTIVIDADE 

 
 

Deisi Paloschi Rose 
 
 
Ela é nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica e Nutrição Clínica Funcional. Ela 

tem experiência de 17 anos na área, sempre trabalhando com promoção da saúde e 
prevenção de doenças, ensinando as pessoas a terem mais saúde por meio da nutrição. 
Acredita que uma longevidade saudável pode ser conquistada quando cuidamos do nosso 
corpo e mente. Para isso, é essencial ter uma alimentação saudável, variada e colorida, 
praticar exercícios físicos e estudar sempre. 

 
Hábitos alimentares saudáveis incluem desde o planejamento das refeições até a compra 

e armazenamento dos alimentos, passando pela maneira de preparar a comida, evitando 
desperdício de recursos e tempo. Uma alimentação mais natural fornece ao seu corpo os 
nutrientes necessários para estar em equilíbrio. Utilizar os alimentos de forma integral é mais 
nutritivo e é fundamental para a sustentabilidade do planeta. Para isso, a Deisi trabalha com 
dicas simples e práticas, receitas, consultas nutricionais, palestras e mentorias.  

 
 
Quer viver mais e melhor? Comece pela sua alimentação! É fácil, simples, divertido 

e saboroso. Nós estamos aqui para te ajudar a ter bons hábitos alimentares e com isso 
conquistar mais saúde e longevidade.   
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Palavras na Nutri: 
 
Ter uma alimentação saudável é fundamental para termos uma longevidade saudável e 

sermos mais produtivos ao longo da nossa vida. Todos nós sabemos disso. Na prática, quantas 
pessoas você conhece que comem bem? 

 
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019) publicada em 2020 pelo IBGE, 

somente 13% da população do Brasil consome o mínimo necessário de frutas, verduras e 
legumes. Com isso, podemos dizer que grande parte da população do nosso país já tem ou 
está em risco de desenvolver doenças, especialmente as doenças crônicas não transmissíveis, 
as DCNT, que são hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras. A maior parte das DCNT está 
relacionada à nossa alimentação. 

 
O impacto do hábito alimentar pobre em alimentos frescos pode ser visto na mesma 

pesquisa. Na PNS, 2019 a prevalência da obesidade é de 26,8% da população, sendo que em 
2002-2003, eram 12,2%. Neste mesmo período eram 43,3% da população com excesso de 
peso, em 2019 passou para 61,7%. A obesidade está em uma curva crescente em nosso país. 

 
No Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, a regra número 1 é 

“Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação”. São as 
frutas, verduras, legumes, tubérculos, grãos, carnes, peixes, ovos, leite e derivados, castanhas 
e nozes. Os processos para que esses alimentos cheguem até nós são, por exemplo: limpeza, 
remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, 
congelamento, moagem e fermentação. Por não ter adição de sal, açúcar, gorduras e 
conservantes, esses alimentos duram menos e não podemos estocá-los por muito tempo. O 
planejamento é fundamental para evitar desperdícios. Aproveitar esses alimentos 
integralmente utilizando as cascas, sementes, folhas é uma forma de prover mais nutrientes 
ao nosso corpo, evitar desperdício e ser mais sustentável. 

 
Muitas pessoas dizem que alimentação saudável é cara, mas posso dizer que você, a 

partir de agora, tem uma ferramenta para te ajudar a comer bem e gastar menos. Na arena 
#longevidade e #produtividade você vai aprender mais sobre os benefícios dos alimentos in 
natura e minimamente processados e como aproveitar sem desperdiçar. As cascas, por 
exemplo, você paga por elas e joga grande parte no lixo. Elas são ricas em nutrientes e fibras 
que melhoram a função do intestino, dentre vários outros benefícios à sua saúde.  

 
É uma alimentação baseada em maior parte nos alimentos de origem vegetal, não 

esquecendo também dos alimentos de origem animal, que fornece vitaminas, minerais, 
proteínas, carboidratos, gorduras e compostos bioativos necessários para o equilíbrio do 



 

organismo. Suplementos são utilizados em muitos casos. O nosso sistema imunológico é 
dependente de nutrientes que vem dos alimentos ou suplementos que consumimos para que 
seja mais forte e possa combater invasores, como vírus. O intestino tem uma grande função 
imunológica, por isso, cuide bem dele que ele cuida bem de você. 

 
Nossa produtividade pode ser otimizada a partir de uma alimentação que fornece os 

nutrientes necessários. A deficiência de vitaminas, minerais, gorduras boas, entre outros, bem 
como os excessos, como o açúcar, não permitem que o nosso cérebro desempenhe a sua 
função na sua melhor forma. Por exemplo, se você estiver desidratado, mesmo que 
levemente, seu foco e concentração podem ficar prejudicados ou você pode sentir dor de 
cabeça, o que não te permite executar as tarefas do dia a dia com toda a sua capacidade. 
Outro exemplo, é o excesso de café com açúcar, que acaba desidratando e inflamando, ao 
invés de nos deixar mais acordados, como é a expectativa de muitas pessoas ao ingerir muito 
café ao longo do dia para manter-se “ligado”. O simples hábito de tomar água ao longo do dia 
todo, garantindo uma boa hidratação, controlar o consumo de café e reduzir o açúcar, são 
atitudes que já podem surtir efeitos na melhora da sua produtividade. Nossa alimentação aqui 
no Brasil, em geral, é deficiente em ômega 3. Adequar e ingestão deste nutriente, seja nos 
alimentos ou em suplementação, traz efeitos positivos na cognição. Gestantes e idosos se 
beneficiam muito dessas suplementações, desde que prescritas por nutricionistas ou médicos. 

 
O estresse, a ansiedade, a falta de sono são fatores que pioram o nosso desempenho. 

Mesmo as pessoas mais organizadas e que planejam o dia para serrem mais produtivas, 
podem não ser capazes de cumprir a programação após uma noite mal dormida ou à 
dificuldade de digestão que gera sono após o almoço. Mastigar bem os alimentos, para que os 
nutrientes sejam absorvidos é um primeiro passo. Um dos nutrientes que ficam em deficiência 
quando estamos estressados é o zinco, e ele é abundante em alimentos pouco consumidos na 
rotina alimentar de grande parte dos brasileiros.  

 
Sua alimentação está adequada em zinco e em ômega 3? Está bem hidratado? O seu 

sono é reparador? Quanto de café e de açúcar está consumindo todos os dias? Mastiga bem os 
alimentos? Seu intestino, como está? E o seu foco e concentração, sente que está utilizando o 
máximo da sua capacidade física e mental? 

 
Podemos perceber que praticar uma alimentação saudável é um investimento na nossa 

longevidade! Ficamos mais dispostos fisicamente para o trabalho e para as atividades do dia a 
dia, nosso cérebro tem o que precisa para realizar a sua função e assim, aprendemos mais 
facilmente, temos mais foco e concentração. Se temos capacidade de combater as doenças e 
prevenimos complicações das DCNT, ficamos menos dias afastados da escola ou do trabalho, 
aproveitamos mais a nossa família e os momentos de lazer e gastamos menos com 
medicamentos. 



  

www.caissustentabilidade.com.br 
 
 

 
Comece hoje mesmo a praticar!  

 Procure por receitas fáceis de fazer e que não tomem muito o seu tempo durante a 
semana. Nos finais de semana, preparar uma receita mais elaborada pode ser um lazer 
com a família; 

 Utilize ingredientes que você conhece e que já tem em casa; 
 Compre frutas, verduras e legumes da época. Tem melhores preços, estão mais ricos 

em nutrientes e são produzidos mais perto da sua casa, portanto, tem menos impacto 
ambiental; 

 Sobrou comida? Congele em potes de vidro ou reaproveite para a próxima refeição; 
 Programe a sua semana, assim você evita desperdícios; 
 Faça uma lista de compras. Se algo acabou, já anote. 

 
Os nossos hábitos alimentares e o nosso estilo de vida são modificáveis e devem 

acompanhar o momento em que estamos vivendo. Temos à mão tecnologias e novos modelos 
de comunicação para aprender todos os dias sobre a importância da nutrição na nossa saúde 
e facilitar a implementação de bons hábitos. A forma como cuidamos do nosso corpo hoje 
impacta na nossa qualidade de vida lá na velhice. Nesta plataforma #BCircular com a arena 
#longevidade e #produtividade, por meio de dicas fáceis e práticas, passo a passo, imagens, 
receitas e textos explicativos vamos facilitar o caminho para você conquistar mais saúde, 
qualidade de vida, longevidade, produtividade, sustentabilidade, economia de tempo e 
dinheiro. Estamos esperando você! 

 
Para mais dicas de nutrição para longevidade, alimentação saudável, receitas simples e 

fáceis de fazer, me siga nas redes sociais. Instagram @deisipaloschi ou no Facebook 
@deisi.paloschi 

 
Quer uma prescrição individualizada ou para a sua família? Podemos marcar uma 

consulta. 
 
Quer gastar menos tempo na cozinha? Clique no link e adquira o seu Cardápio para 1 

semana, com lista de compras e receitas de todas as preparações. 
https://hotm.art/cardapiosemanal 
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2014. Disponível em: 
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IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
de Saúde 2019. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/005355051927a647d3b
01a5c8f735494.pdf. Pesquisa em: 18/04/2021. 
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5 EQUIPE CAIS – RECIRCULA! 

 
 

Tatiane Medeiros 
  
É Bacharel em Ciências Contábeis com MBA em Gestão Tributária, atuando de forma 

humanizada em todos os processos fiscais e contábeis, ajudando as empresas e seus 
empreendedores na recuperação de créditos e a adequação de recursos e processos internos. 
Ela faz o que ama, ajudando empresas de todos os tamanhos, mas principalmente as 
pequenas e médias, que necessitam tanto de um auxílio na construção de uma organização 
sólida e estável, assim podendo evoluir constantemente, onde qualquer descuido pode ser 
fatal.  

 
Sendo assim, o apoio e a orientação são fundamentais nas melhorias práticas das 

instituições, respeitando a ética e o ser humano, otimizando os processos para que os 
empreendedores consigam atingir suas metas e gerir seus resultados com excelência. Ela é 
responsável pela área Fiscal na Realcont Serviços Contábeis. Empresária fundadora e líder da 
área Contábil/Fiscal e Gestão Financeira na Fourtec Business Evolution. 
  

“Sou uma entusiasta na extensão da vida útil dos produtos. Minha ideia neste 
projeto é alavancar o mercado brasileiro de reaproveitamento de itens. Minha paixão é 
estender ao máximo as alegrias e sensações que os produtos podem representar, 
colocando os itens certos nos lugares certos e com as pessoas certas. Vou guiar você 
nesta jornada porque a vida é melhor Recirculando.” 



 

6 A AUTORA DA PLATAFORMA 

 
 

Kelly Dalben 
 
Ela é apaixonada pelo conceito da Economia Circular e articula assuntos relativos à 

Agenda 2030 da ONU em arenas nacionais e internacionais desde 2015. Representou Curitiba 
no fórum internacional C40 Cidades em Washington DC em 2016 no qual conquistou um 
importante estudo para a cidade.  

 
Depois disso ela não parou mais. Dentre todos os ODS, um em particular tem sua 

dedicação especial: o ODS 12 – 12.3. Ela foi treinada pela Agência de Proteção Ambiental da 
Suécia em 2017 sobre o tema e desenvolveu com eles uma parceria que a transformou em 
consultora local no Brasil desta Agência. Nessa função ela prospectou capacitação de 
municípios brasileiros para mensuração quantitativa de desperdício de alimentos no resíduo 
domiciliar, e colaborou para a gestão de interessados suecos e brasileiros no tema.  

 
A maturidade dessa linha da cooperação propiciou a abertura do ISBE – Instituto Sueco-

Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, instituição que ela preside no 
Brasil, e que suporta um grupo de pesquisas e práticas que se chama: Clube #lixonão – comida 
é recurso!  

 
Ela realizou Pós-Graduação em Projetos Sustentáveis e Mercado do Carbono pela UFPR 

(2017) e hoje é mestranda do PPGCOM da ESPM/ Ielusc (2021) em Comunicação e Práticas de 
Consumo, investigando a relação entre memória, cultura do consumo e desperdício de 
alimentos no Brasil. 

 



  

www.caissustentabilidade.com.br 
 
 

 
 
Além de todas essas atividades, ela é uma empreendedora incansável em busca de 

propostas que facilitem a sustentabilidade, ela confia no poder de mobilização de plataformas 
colaborativas com startups, pesquisadores, práticos e especialistas de áreas relacionadas. 

 
Como empreendedora seu foco é o consumidor final e seus desafios diários na 

realização de um modo de viver mais saudável e sustentável, foi assim que ela concebeu o 
programa #BCircular – a plataforma do consumo sustentável. 

 
 

“Pensei nesse programa para ajudar as pessoas que como eu querem estar na 
jornada rumo à sustentabilidade e ao consumo sustentável. Para isso precisamos 
trabalhar coletivamente, e colocar profissionais espetaculares e ferramentas à 
disposição das pessoas – esse foi o jeito que eu encontrei para contribuir com o meu 
papel social.” 

 
 
 
 

Instagram: @kellybroliani 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kelly-broliani-0a509228 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5252906510851377 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
O CAIS – Centro de Ação Integrada em Sustentabilidade é uma consultoria privada, que opera 
como um negócio social e presta serviços para organizações nacionais e internacionais nos 
temas que envolvem a Agenda 2030. 
 
 

Esperamos que aproveite ao máximo nossa Plataforma #BCircular! 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BCircular-110447127934612 
@bcircular_ 
bcircular3@gmail.com 

 


