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Dr. Nelson Marinelli Filho

• Formado em Engenharia Mecânica pela 
USP

• Mestre e Doutor em Engenharia Mecânica 
pela USP

• Organizador do livro: Economia Circular -
Oportunidades e Desafios para a Indústria 
Brasileira

• Ministra cursos, palestras, orienta trabalhos 
acadêmicos e coordena projetos sobre 
Economia Circular

• Vinculado ao Centro de Inovação em 
Economia Circular



Dr. Helio Mattar

• Formado em Engenharia da Produção pela
Escola Politécnica da USP

• Mestre e Doutor em Engenharia Industrial pela
Universidade de Stanford, nos Estados Unidos

• Foi Secretário de Desenvolvimento da Produção
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior

• Foi um dos fundadores do Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade Social

• Foi membro do Conselho de Consumo
Sustentável do Fórum Econômico Mundial

• Foi idealizador e um dos fundadores do Instituto
Akatu, do qual atualmente é Diretor-Presidente













• 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per
capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as
perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita



• Cerca de 1/3 da comida 
produzida para consumo
humano no mundo é 
despediçada

• 1,3 Bilhões de toneladas



Se a população realmente chegar a 9,6
bilhões de pessoas em 2050,
estimativas apontam que seriam
necessários recursos naturais de 3
Planetas Terra





• 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a
geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso

• 12.6 Incentivar as empresas, especialmente
as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a
integrar informações de sustentabilidade
em seu ciclo de relatórios



12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de 
acordo com as políticas e prioridades nacionais











Insanidade é 
continuar 

fazendo 
sempre a 

mesma coisa 
e esperar 

resultados 
diferentes. 

Albert Einstein.
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Seja a mudança 
que você quer 
ver no mundo.

Mahatma Gandhi


