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SOBRE
SUSTENTABILIDADE

Na prática, o conceito de sustentabilidade consiste na capacidade
de suprir as necessidades presentes sem interferir na capacidade
das gerações futuras de suprir as suas. A ideia de sustentabilidade
não se limita somente a fatores ecológicos; também se estende ao
desenvolvimento de outros campos da sociedade, como:

ECONOMIA EDUCAÇÃO CULTURA

PARA TRANSFORMAR NOSSO MUNDO

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta
e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal
com mais liberdade.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas
surgiram da necessidade de explicar às pessoas as questões
socioambientais mais relevantes para o futuro do planeta e da
humanidade e, com isso, engajar a sociedade na busca de soluções.

17 OBJETIVOS



CONHECIMENTO.  
LEGADO.  
ESCALA.

PARA REFLETIR E MUDAR A FORMA  

COMOVIVEMOS

A partir do conhecimento sobre o tema, criam-se condições de
educar, entreter e formar crianças, jovens e adultos de modo a se
engajarem nos ODS, convidando-os a refletir e a agir para deixar
um bom legado para a gerações futuras.

INFORMAÇÃO

MAIS

SOBRE



EDU+COMUNICAÇÃO

AS PESSOAS QUEREM PARTICIPAR DA

TRANSFORMAÇÃO DO PLANETA, MAS

NÃO SABEM POR ONDE COMEÇAR

É preciso que cada indivíduo tenha a consciência de que pode
contribuir para preservação do meio ambiente e da
comunidade em que vive. É sob essa premissa que o conceito
de Educomunicação surge, buscando engajar e disseminar
conhecimento em busca do impacto e da transformação.

SOBRE



GREEN  

ACADEMY



OBJETIVO
Informar, engajar e educar as novas gerações sobre os
desafios do desenvolvimento sustentável em nível global
buscando estimular e despertar o potencial do indivíduo
como protagonista da sociedade.

Nosso

JOVENS-PONTES12-24

Os jovens conhecidos como “pontes” agem coletivamente e
mobilizam outros para gerar impacto. A maioria deles
almeja um país mais ético e justo e considera o
fornecimento de conteúdos para esta busca essencial.

PÚBLICO-ALVO



GREEN  

ACADEMY
Personagem

NINA
Nina é a personagem do projeto. Ela vai interagir
com a plataforma e com o conteúdo, como uma
mascote do Green Academy.

Green Academy - Nina

https://vimeo.com/282922300


GREEN  

ACADEMY

GREEN  

ACADEMY

1. PLATAFORMA+

CONTEÚDO +

EVENTOS

2.THINK  

TANK

3.SÉRIE

CONCEITO INSPIRACIONAL
ENCICLO PÉDIA SUSTENTÁ VEL

✓ Fase 1: criação da plataforma Green Academy, 34 vídeos 2D Handmade, 2 eventos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
✓ Fase 2: Programa de entrevistas com praticantes de ações sustentáveis.
✓ Fase 3: Série geradora de novas ideias para um mundo melhor.

DE INÍCIO, TRATAREMOS APENAS DA PRIMEIRA FASE

A proposta central é sensibilizar e informar o espectador por meio da
exposição de números, situações, cases e perfis que deixem claro a dimensão
dos desafios socioambientais a serem enfrentados e das inovações/práticas
necessárias, conscientizando-o sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e suas relações com o dia a dia de cada indivíduo.



FASE1

Como ponto de partida, prevê-se a criação de um espaço virtual
chamado Green Academy, que concentre uma vasta produção
de conteúdo e sirva de consulta gratuita e referência para os
mais diversos públicos, com foco nas novas gerações. A
plataforma permitirá também que os usuários enviem projetos
para publicação. Dentro ainda dessa primeira etapa, teremos:

PLATAFORMA, CONTEÚDO EEVENTOS

EVENTO
34

ANIMAS

Para compartilhamento  
e integração

Números, casos, ações alocadosno  
portal Green Academy

Ministradas por especialistas em  
sustentabilidade

MESAS DE  
DEBATE

FASE 1



O portal Green
educativos, mas
práticas. Nele o

Academy prevê a oferta de conteúdos
também o compartilhamento de boas
público poderá contar suas histórias e

experiências, expondo projetos locais, da organização, ações e
boas práticas que se relacionem com os ODS, sendo um
canalizador de conteúdo do universo sustentável.

Dentro da plataforma ainda haverá um chat online para debate
e troca de informações entre os que estão engajados na causa.

PLATAFORMA

*Projeção ilustrativa da plataforma

FASE 1



ACERVO  

DIGITAL
Dentro da plataforma, o Acervo Digital funcionará como
um expositor de conteúdo para publicação de materiais
do PNUD, entidade que apoia e auxilia no cumprimento
dos Objetivos Sustentáveis da ONU e outras instituições
oficiais que participam e produzem conteúdos
relacionados a este universo.

FASE 1



CONTEÚDO

4. Promover o diálogo por meio da realização dos encontros com especialistas e o  
evento final para compartilhamento de resultados e troca de ideias.

5. Gerar multiplicadores engajando o público na busca por soluções transformadoras.

SENSIBILIZAR

INSPIRAR

INFORMAR

PROMOVER O DIÁLOGO

GERAR MULTIPLICADORES

1

2

3

4

5

IMPACTO EM CINCO ETAPAS
1.Sensibilizar por meio da contextualização do cenário real para despertar o  interesse 
e a vontade de vencer os desafios do desenvolvimento sustentável.

2.Inspirar contando histórias reais de impacto que envolvam pessoas, projetos,  
empresas e governos.

3. Informar oferendo conteúdo confiável, científico, técnico e atual.

FASE 1



LINGUAGEM

2D HANDMADE

Uma técnica que consiste na captação do processo de
ilustração dos principais pontos da narrativa enquanto o
narrador desenrola a história de forma extrovertida.

plataforma: TV/ Web

34 Episódios
formato: FullHD 1080p estilo: Draw My Life

FASE 1



NARRATIVA
APRESENTA E EXEMPLIFICA

VÍDEO INTRODUTÓRIO

Do que esse ODS cuida? Quais são suas metas? Como elas se conectam à
minha vida? O que acontece se esse objetivo não for alcançado? Como cada
um pode fazer a sua parte? Como podemos alcançar escala no cuidado com
esse objetivo?

VÍDEO CASE – ODS RELACIONADAS

Partindo do conceito “E aí?” de que todos nos dizem que precisamos tomar
iniciativas para mudar o mundo e afetar positivamente o nosso entorno,
queremos mostrar possibilidades para isto a partir de ações transformadoras
conectadas com a essência dos ODS, não necessariamente um, mas todos os
ODS envolvidos na ação.

FASE 1



SELEÇÃO DE

FASE 1

área de estratégia e inteligência em sustentabilidade
empresarial desde 1993. Além disto, os critérios para seleção  
dos cases terão como base 5 pilares avaliativos:

IMPACTO1

INOVAÇÃO2

LONGEVIDADE3

APLICABILIDADE4

Resultados do projeto

Meios de promover a mudança

Perenidade do projeto

Metodologia de execução e aprimoramento

5  CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO

Engajamento interno e externo

CONTEÚDO

METODOLOGIA
O parceiro de conteúdo do projeto, Ideia Sustentável, atua na



EVENTOS

FORMAÇÃO E COMPARTILHAMENTO

PARA PROFESSORES

Tem propósito de disseminar o conteúdo da enciclopédia digital e promover a
formação de professores, potenciais multiplicadores. Assim, para discussão e
promoção de conceitos sobre os ODS líderes sustentáveis da nova geração e
especialistas da área, entre eles Ricardo Voltolini, formarão mesas de debate
diversificadas em uma escolas pública do Estado de São Paulo.

PARA OS APOIADORES

Um evento exclusivo de encerramento da primeira etapa do projeto reunindo
os embaixadores para que se faça uma grande troca de experiência e debate,
além da apresentação das próximas diretrizes do projeto.

Embaixadores

Porta-vozes: disseminadores daideia

São agentes que cultivam ativamente
ações transformadoras em suas localidades
e servem de inspiração e exemplo.

Especialistas

Líderes  

Sustentáveis

FASE 1



COMUNICAÇÃOEstratégia de Disseminação

Assessoria de imprensa para suporte midiático do projeto

Assessoria de Imprensa

Catraca Livre

Redes Sociais

Redes sociais para impulsionar a comunicação digital focada no
público principal do projeto

GREEN PARA

O MUNDO



INVESTIMENTO

LEI ROUANET  

ARTIGO 26

ISENÇÃO DE 63%

LUCRO LÍQUIDO – PATROCÍNIO

= NOVO LUCRO LÍQUIDO

+

DEDUÇÃO DE 30% DOIR

Total do projeto: R$ 604.889,25

PROAC SP  

ICMS

ISENÇÃO DE 100%

Retorno integral do valor do  

patrocínio na forma de  

desconto no ICMS devido

INVESTIMENTO DIRETO

PATROCÍNIO
Pronac:179580 Nº:26673

INVESTIMENTO

O aporte direto é um  

excelente investimento  

que conta com a  

flexibilidade de cotas  

e adequação de  

contrapartidas

VÍDEOS PLATAFORMA EVENTOS PUBLICIDADE*Prioridade de produção:

(caso o teto de captação não seja atingido)



COTAS DE PATROCÍNIO

A inovação se traduz na vontade de fazer algo diferente em busca da
realização de um objetivo, ou seja, a partir daí o projeto nasce com uma
proposta de engajamento diferenciado. Durante seu desenvolvimento, o
objetivo será apresentar o assunto e despertar a vontade de buscar
soluções, causar impacto. Por fim, o fruto final do projeto que não deve se
limitar a um único momento. A transformação é a fase de transformar as
ideias em realidade criando um ciclo infinito de boas práticas.

LOGOTIPOS

PRESS RELEASE

REDES SOCIAIS EVENTOS

PLATAFORMA

Contrapartidas

Imaginamos essas cotas de forma flexível, possibilitando a compra de mais
de uma delas, inclusive da mesma categoria, bem como a combinação de
cotas maiores com cotas menores. Desta forma, suas respectivas
contrapartidas se moldam a partir dos seguintes pilares:

INVESTIMENTO

TRANSFORMAÇÃO

IMPACTO

INOVAÇÃO

COMUNIDADE



www.vrprojetos.com.br

Bora conversar?

contato@vrprojetos.com.br
(51) 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

