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Introdução 
 
O Desirée TV é um projeto que tem como objetivo mostrar através de 
documentários um estilo de vida mais sustentável e como cada um de nós pode 
contribuir para a construção de um mundo melhor: colaboração, comunidade, 
consumo consciente, Veganismo e estilo de vida são alguns dos temas abordados 
nesse estudo de caso. 
 
O Desirée TV foi desenvolvido utilizando como base a metodologia do Gaia 
Education que são as Quatro Dimensões da Sustentabilidade: Social, Econômica, 
Ecológica e Visão de Mundo. Todo conteúdo foi abordado com detalhes para que 
você, leitor, inspire-se nesse estudo de caso e possa utilizá-lo como alternativa de 
como viver uma vida mais colaborativa e sustentável. 
 
No estudo, sugerimos alternativas de como viver em harmonia com o meio 
ambiente, a importância da alimentação Vegana, de não consumir alimentos de 
origem animal, ideias de consumo consciente, projetos colaborativos, sugestões 
de como reduzir consumo de energia, água e carbono, entre outras temáticas 
socioambientais e culturais baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
Esse projeto transmite os temas de sustentabilidade e Veganismo em forma de 
documentários, que serão filmados em diversos Estados do país mostrando as 
ações que as empresas e pessoas estão praticando em benefício da comunidade e 
do planeta, bem como a história e a beleza que cada Estado do Brasil possui.  
 
O primeiro Ecopisódio – intitulado “Porta do Sol” – foi gravado em João Pessoa-
PB, terra natal de Taiara Desirée, que é a idealizadora desse projeto.  
 
O Ecopisódio de estreia foi criado com algumas empresas que possuem o mesmo 
propósito do Desirée TV, que é mostrar ao público alternativas de viver uma vida 
sustentável utilizando recursos que ajudam o meio ambiente e a importância que 
o Veganismo possui para vivermos uma vida mais saudável. 
 
Esse estudo de caso vai fazer o leitor compreender detalhadamente os Quatro 
Pilares da Sustentabilidade: Social, Econômico, Ecológico e Visão de Mundo, e a 
importância que cada um deles possui para o desenvolvimento desse projeto, pois 
sabemos que todos estão conectados e, com isso, sugerimos um conjunto de 
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soluções que pode ajudar cada um a aplicar esses conceitos na sua vida pessoal ou 
profissional, pois acreditamos na interdependência e que tudo está interligado. 
 
O Desirée TV nasce de um sonho que é contribuir para a construção de um mundo 
melhor e sugere alternativas para que cada ser humano possa viver uma vida mais 
colaborativa, pensando no meio ambiente e se importando com todas as formas 
de vida e com a preservação da nossa Mãe Terra.  
 
Que esse estudo de caso sirva como inspiração para o desenvolvimento de um 
mundo mais colaborativo, uma sociedade mais igualitária, um planeta mais saudável 
e um mundo melhor. 
 
Com imensa gratidão, desejamos uma ótima jornada. 
 
Bem-vindos ao Desirée TV!!! 
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Localização  
 
O Desirée TV tem como berço a cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, que 
é localizado na região Nordeste do Brasil, e é a terra natal de Taiara Desirée.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Pessoa – Paraíba – Brasil. 
Imagens: Google Maps. 
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João Pessoa é conhecida como a "Porta do Sol", devido ao fato de, no Município, 
estar localizada a Ponta do Seixas (foto abaixo) que é o ponto mais Oriental das 
Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar "onde o sol nasce primeiro 
no continente americano". 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jampa, como é carinhosamente chamada pelos pessoenses, recebeu durante a 
ECO-92 o título de Segunda Cidade Mais Verde do Mundo e a Mais Verde do 
Brasil. O Município possui duas grandes reservas de Mata Atlântica, que funcionam 
como verdadeiros "pulmões" além de mitigar o avanço da poluição. Os pessoenses 
sãos privilegiados com o Jardim Botânico Benjamin Maranhão (foto abaixo), 
localizado na área central da cidade com 515 hectares de Mata Atlântica 
preservada, constituindo a maior floresta semiequatorial nativa plana densamente 
cercada por área urbana do mundo. 
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Fundada em 1585, João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Possui 
um antigo e vasto patrimônio histórico com construções de diferentes períodos 
da história (foto abaixo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2017, recebeu o título de Cidade Criativa pela Unesco, colocando João Pessoa 
como "Cidade Brasileira do Artesanato", reconhecimento que coloca Jampa na 
rota turística brasileira por sua arte popular (foto abaixo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percebe-se que não foi à toa que João Pessoa foi escolhida para ser gravado o 
Ecopisódio de estreia do Desirée TV, a cidade já foi considerada pela organização 
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International Living como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar 
a aposentadoria, e ela conta com diversos exemplos de sustentabilidade que se 
destacam não apenas na região, mas também em todo o Brasil. Tudo isso foi 
apresentado no Ecopisódio Porta do Sol, conforme demonstra a Sinopse abaixo: 
 

 
Disponível em: https://www.desireetv.com/ecopisodios  

 

 
 
Imagens: Desirée TV.  
Fotografias: Samuel Santos e Lucas Ximenes (aéreas via Drone). 
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Ano Bissexto 
  
Um fato interessante a se destacar é que o Desirée TV teve o seu site lançado 
oficialmente no dia 02 de fevereiro de 2020 (02/02/2020), e o projeto nasceu em 
um ano bissexto, que, por sua vez, possui um belo significado e força espiritual. 
 
Segundo o We Mystic, "devido à sua importância numerológica, há séculos, o 
significado espiritual do ano bissexto é levado muito a sério. Acredita-se que essa 
data cria um impacto vibracional ou um portal energético que nos permite seguir 
em frente na vida. Já que o dia bissexto é o 29, precisamos somar 2 e 9. A 
numerologia diz que 11 é um número mestre, pois contém sua própria essência 
vibracional e, portanto, não deve ser dividido em 1 + 1. O número 11 tem um 
significado muito especial, indicando uma iluminação espiritual extremamente alta 
e o despertar. Sob a energia desse algarismo, crescemos, nos sentimos mais 
inspirados, criativos, entusiasmados e otimistas. Já o número dois, relacionado ao 
mês de fevereiro, tem uma energia diferente, trazendo propósito, despertando 
nossa missão e a voz da alma. Ele é considerado uma energia feminina, de profunda 
compreensão da vida, do trabalho em equipe e da criação. Sob essa energia 
podemos sentir amor, compaixão, fé, confiança, equilíbrio e harmonia. Os dois 
números juntos, 11 e 2, representam todo o significado espiritual do ano bissexto. 
Em 2020, estaremos sob uma energia de iluminação e crescimento. É mais 
provável que sejamos receptivos a amar, sentir compaixão, ativar nossos poderes 
de cura, equilibrar nossas vidas, aprender e ensinar. O significado espiritual do ano 
bissexto vai muito além da numerologia e do poder trazido pelo dia 29. Essa 
vibração se estende por todos os 366 dias, e pode ser aproveitada diariamente, a 
cada detalhe, a cada respiração".  
 
Incrivelmente, o Desirée TV nasceu repleto dessa energia do amor, compaixão, fé, 
confiança, equilíbrio e harmonia, e nós acreditamos que nada é por acaso, 
seguiremos usando cada dia como uma oportunidade de fazer mais e melhor, por 
tudo e para todos! 
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Dimensão 
Social 
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Módulo 1 
Construindo Diversidade e Abraçando a 

Comunidade 
 
 

1.1. Encontrando uma Visão Comum através da Histórias do Futuro 
 
Seguindo as etapas de 1 a 3 da História do Futuros, buscamos pessoas aleatórias 
que fazem parte do nosso círculo familiar, amizades e que até participaram do 
Ecopisódio de estreia do Desirée TV e pedimos para cada uma compartilhar o que 
pensa sobre o seu futuro e o futuro da humanidade, como cada uma imagina esse 
futuro daqui a 10 ou 20 anos.  
 
Para nossa surpresa, os pensamentos, perspectivas e insights têm muito em 
comum e também estão em plena sintonia com a visão do Desirée TV. Isso reflete 
o quanto o projeto está alinhado ao desejo das pessoas, mesmo sem elas saberem 
que estavam compartilhando a sua visão para ser comparada com a visão do 
projeto. 
 
Abaixo, segue um cartaz para ilustrar os princípios básicos das visões, com todos 
os elementos em comum à esquerda e as principais discrepâncias à direita, ao todo 
foram coletados dez depoimentos.  
 

 
Destaques dos pensamentos e 

pontos em comum entre os depoimentos 

 
Discrepâncias e comparações 

 
+ Empatia 
+ Sustentabilidade 
+ Tranquilidade pessoal e profissional 
+ Respeito à natureza 
+ Respeito aos animais  
+ Pessoas veganas 
- Consumo 
- Modismos 
+ Consumo consciente 
+ Empresas sustentáveis  
+ Saúde 
Envelhecer com saúde  
- Plástico e descartáveis 
+ Coisas duráveis 
+ Pessoas conscientes dos seus impactos 
+ Casas sustentáveis  
Permacultura 
+ Colaboratividade  
Pessoas mais iluminadas 
Crianças vão mudar a Terra 
+ Famílias conscientes  

 
INDIVIDUALISMO vs. HUMANITARISMO 
Três (3) pessoas tiveram uma visão mais 
voltada para o lado pessoal, as outras sete (7) 
apresentaram uma visão mais inclusiva, em 
conexão com o todo e dispostas a praticar 
ações em benefício da comunidade da vida. 
 
 
PESSIMISMO 
Três (3) pessoas apresentaram uma visão 
não tão positiva quanto às mudanças, duas 
(2) delas acreditam que daqui a 10 anos as 
coisas ainda estarão bem difíceis, um caos, e 
que daqui a 20 anos a sociedade estará 
sofrendo muito por não ter agido hoje e só 
depois de uns 20 anos as pessoas vão 
começar a pensar na natureza. Uma (1) delas 
tem uma visão mais negativa e acredita que 
a humanidade estará ainda mais refém do 
sistema atual, mais sedentárias e presas em 
tecnologias, embora o desejo desta seja 
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Tecnologia a favor da natureza 
+ Second hand  
+ Uso do que já tem na terra 
+ Vestuário sustentável  
Adoção de criança 
+ Espiritualidade  
Muita positividade no universo 
+ União na humanidade  
+ Pessoas cuidando da natureza e dos 
animais 
+ União dos povos de todas as partes 
+ Amorosidade 
+ Conexão 
+ Interdependência 

totalmente o oposto, pois se imagina em 
mais conexão com a natureza. 
 
NEUTRALIDADE  
Duas pessoas se apresentaram neutras 
quanto às mudanças. Não se posicionaram a 
respeito do tempo. 
 
OTIMISMO 
Cinco (5) pessoas apresentaram visões 
muito otimistas do futuro próximo, uma (1) 
delas acredita que em 5 anos teremos um 
grande avanço quanto à alimentação 
Vegana, de acordo com as evoluções de hoje. 

 
 
Resultados analisados após a prática do método “Histórias do Futuro”: 
 

  
 

 
 
Analisando o resultado do método e os elementos em comum ilustrados no cartaz, 
percebemos que o desejo da maioria reflete uma saúde pessoal e planetária que, 
por sua vez, está refletida na visão do Desirée TV, a seguir. 

Visões Gerais 

humanitaristas individualistas

Visão sobre uma mudança 
em 10 ou 20 anos

Otimista Pessimista Neutra

vida em harmonia com 
a natureza e espírito  
(mais saúde para 
todos)

sustentabilidade 
(respeito à natureza)

veganismo 
(respeito à vida)

consumo 
consciente e 
equilibrado
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1.2. Declaração de Visão 
 
Um mundo que respeita todas as formas de vida e coopera com sua 
sustentabilidade, consumindo de maneira consciente e equilibrada, vivendo em 
harmonia com a natureza e o espírito. 

 

1.3. Nossa Missão 
 

A missão do Desirée TV é “ser uma fonte de informação socioeducativa com uma 
abordagem dinâmica e envolvente capaz de inspirar seres humanos a viver em 
harmonia com a natureza e o espírito, criando um futuro sustentável, regenerativo 
e próspero para todas as formas de vida, protegendo o planeta, agindo no 
presente, respeitando o passado e cuidando do futuro, numa constante 
transformação evolutiva”. 
 
Porém, percebemos que o Desirée TV também poderá comunicar através de 
imagens e relatos mais impactantes para estimular a sensibilidade do público para 
temas urgentes, mostrando não apenas as práticas já realizadas em prol do meio 
ambiente e de respeito às diferentes formas de vidas, mas, também, a realidade 
chocante que não é apresentada pela mídia em massa. Assim, o projeto pode lançar 
mão do uso de imagens reais e chocantes para sensibilizar o público e, em seguida, 
mostrar que há soluções para tudo isso, apresentando fatos reais de 
sustentabilidade e Veganismo.  
 

 

Análise e Proposta 

 
Após processo de análise ampliamos a missão do Desirée TV, que passa a ser: 
 
“Ser uma fonte de informação educativa socioambiental com uma abordagem 
dinâmica, sensível e envolvente capaz de despertar a consciência e inspirar seres 
humanos a viver em harmonia com a natureza e o espírito, para que possam juntos 
e espalhados, através das suas ações, impactar positivamente o local, mas pensando 
globalmente, criando um futuro sustentável, regenerativo e próspero para todas 
as formas de vida, protegendo o planeta, agindo no presente, respeitando o 
passado e cuidando do futuro, numa constante transformação evolutiva”.  

• Foram grifadas as partes acrescentadas à nossa Missão. 
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1.4. Objetivo 
 

Nosso objetivo é alcançar o público local, regional e global, através de um roteiro 
que viajará pelo Brasil e pelo mundo apresentando soluções práticas de 
sustentabilidade e estilo de vida livre de crueldade. 
 

 
 

Fonte (imagem com cor editada): https://neilpatel.com/br/blog/objetivos-de-marketing/ 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
De forma detalhada, identificamos e pontuamos alguns objetivos específicos que 
transformarão a nossa visão em realidade, ampliando assim, o objetivo inicial (n° 1) 
do projeto. Vejamos: 
 

1. Alcançar o público local, regional e global, através de um roteiro que viajará 
pelo Brasil e pelo mundo apresentando soluções práticas de 
sustentabilidade e estilo de vida livre de crueldade. 

2. Utilizar uma linguagem dinâmica, envolvente e que sensibilize o público à 
mudança de hábitos. 

3. Realizar ações locais para fomentar a implantação na prática e no dia a dia 
dos espectadores, fazendo com que a “teoria” alcance a vida real. 

4. Gerar conexão em rede para que as práticas sejam fortalecidas e continuem 
prosperando ao longo do tempo. 

5. Contribuir para uma nova cultura de consumo que seja acessível a todos.  
6. Fortalecer a cultura/negócio local, promovendo a valorização e gerando um 

desenvolvimento econômico.  
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7. Utilizar um modelo de locomoção mais sustentável e viável para fazer com 
que o projeto alcance outros públicos de forma mais fácil, permitindo um 
contato maior com as pessoas e iniciativas de outras localidades e regiões. 
Lembrando que o objetivo é sempre levar tais informações para inspirar o 
público de outras localidades a adotar tais práticas.  

8. Criar uma rede de conexão em massa e comunidades a partir das práticas e 
“campanhas” de comunicação do Desirée TV, isto é, criar métodos e ensinar 
como as pessoas podem começar a adotar hábitos mais saudáveis e 
sustentáveis em suas localidades, fazendo com que o Desirée TV seja uma 
fonte de informação prática, específica, mensurável, alcançável, realista, 
tangível. 

9. Fazer pesquisas através de formulários relacionados a cada Ecopisódio e 
também temas afins para ter feedback do público sobre o aprendizado 
adquirido com o Desirée TV e também saber de forma tangível as mudanças 
de hábitos a partir das informações obtidas. 

 

 
1.5. Impacto  
 
Com sua cultura sustentável e vegana, o Desirée TV pretende se espalhar como 
uma energia de bem-estar que gera práticas saudáveis. Suas iniciativas de mudança 
cultural regenerativa buscam ser como uma "saúde contagiosa" tanto em escala 
local como regional e global, expandindo nossos horizontes espaciais e nossas 
visões de mundo para além de nós mesmos e das nossas comunidades. Um 
programa que oferece soluções práticas para promover o redesenho sustentável 
da presença humana na Terra – fomentando a criação de um mundo equilibrado 
e pacífico para as presentes e futuras gerações. 
 

 

Análise e Proposta 

 
O Desirée TV é um projeto novo, mas que pretende ser um trabalho que promove 
ações e impactos assim como uma Organização Não Governamental, gerando 
benefícios para inúmeras comunidades, promovendo atos que possam impactar 
realisticamente o meio ambiente e a vida de diversas comunidades, e, para isso, 
além dos Ecopisódios, também promoverá práticas, cursos, ações, campanhas, 
vivências e movimentos em sua localidade e por onde passar, para ajudar as pessoas 
de maneira eficaz e também para levar exemplos para outras regiões. 
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1.6. Beneficiários 
 
O Desirée TV tem em seu coração beneficiar todos os seres humanos e não 
humanos!  
 
No entanto, de um ponto de vista específico, mas sem abrir mão do olhar 
sistêmico, os beneficiários do Desirée TV são: comunidades; escolas; empresas, 
projetos que possam replicar esse estudo de caso e servir de inspiração para novos 
projetos; os animais; o planeta, a natureza e todos os seres humanos.  
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Propomos setorizar estes principais beneficiários de acordo com cada Dimensão 
do Gaia Education. Assim temos: 
Beneficiários Sociais: as pessoas e o meio em que vivem.  
Beneficiários Ecológicos: a fauna, a flora, o ar, as águas, o solo e toda a vida. 
Beneficiários Econômicos: empresas, microempreendedores, artesãos e todos 
aqueles que trabalham com mão de obra local, Poderes Públicos. 
Beneficiários Visão de Mundo: os seres humanos que buscam conexão com a 
natureza e o espírito. 
 

 
Imagem: Desirée TV. Fotografia: Samuel Santos. Registro de uma das cenas do Ecopisódio Porta 
do Sol que representa o nosso desejo de beneficiar todos os seres humanos e não humanos! 
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Módulo 2 
A Arte da Comunicação Compassiva / 

Governança, Tomada de Decisão e Conflito 
 
 

 

2.1. Habilidades de Comunicação, Tomada de Decisão e Facilitação 
 
 
A governança, em si, consiste em um mecanismo útil para que se constitua, enraíze 
e consolide redes, ajudando na composição de forças e a incentivar a legitimidade 
da tomada de decisões de forma participativa e compartilhada (Cruz et al., 2007). 

Cruz et al, 2007 apud. Franco (2004) observa que a governança, então, deve ser 

entendida e considerada sob o foco da co-responsabilização, que se apresenta 

associada diretamente: à co-operação, à participação ativa, à forma de tomada de 

decisão coletiva, ao fluxo de comunicação (que gera o compartilhamento efetivo 

das informações) e conhecimentos, à co-realização e ao desenvolvimento humano 

e social, (de forma a proporcionar um ambiente facilitador ao empowerment da 
rede) e de todos os participantes. 

 

2.2. Um protocolo de adesão 
 

Dentre esses conceitos introdutórios, é importante destacar os meios de atingi-
los. O Desirée TV tem como propósito comunicar de forma a fundamentar a 
construção da comunidade, fortalecendo habilidades, respondendo 
compassivamente e de maneira cuidadosa, evidenciando a sua responsabilidade 
social sobre o que é expressado em seus Ecopisódios e projetos futuros. 
 
Desta forma, o protocolo de adesão a todos participantes e envolvidos de forma 
direta e indireta é feito de forma clara, atendendo às necessidades básicas, em 
formato ganha-ganha-ganha, por um Compromisso Ético, disponível em nosso 
site - https://www.desireetv.com/compromisso-etico - e apresentado a seguir: 
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O Desirée TV procura trabalhar com uma gama de organizações que apoiam a 
nossa missão e que estão alinhadas aos propósitos de vida inseridos neste 
projeto. Por patrocínio entendemos um arranjo comercial em que um 
patrocinador fornece uma contribuição financeira para apoiar as atividades do 
Desirée TV. 
  
 
O patrocínio não inclui: A venda de espaço publicitário, endosso, 
empreendimentos conjuntos, consultorias e ofertas incondicionais, doações, 
heranças ou presentes. Só serão aceitos patrocínios de pessoas físicas e/ou 
jurídicas que estejam alinhadas aos pilares do Desirée TV, que refletem uma 
cultura sustentável, vegana, solidária, compassiva e regenerativa. 
 
Finalidade: O Desirée TV não é uma organização sem fins lucrativos, mas 
também não visa o lucro como fator primordial, o aporte financeiro é necessário 
para manutenção ativa do projeto bem como para manter o nível das 
informações o mais elevado possível, uma vez que prezamos pelos estudos e 
investimento em novas fontes de aprendizado para passar o melhor e mais atual 
conteúdo para os espectadores. Investimento em novos cursos, palestras, 
conferências e eventos que trarão conteúdo, valorização e significado ao 
Desirée TV sempre será feito, e, para isso, um capital financeiro é fundamental. 
 
Manter a independência: A nossa reputação depende da nossa independência. 
Qualquer parceria que entremos não deve comprometer nossa independência. 
Se isso acontecer, então consideraremos nos retirar da parceria ou patrocínio. 
 
Apartidarismo: Nenhuma informação veiculada pelo Desirée TV terá cunho 
político ou partidário, o projeto não tem finalidade de levantar bandeira política 
nem discutir questões ideológicas, mas informar o público acerca de conteúdos 
eco-friendly e veganos, disseminando o estilo de vida mais consciente, 
sustentável, compassivo e regenerativo. 
 
Conflitos de Interesse: Não trabalharemos com organizações quando houver 
conflito de interesses (real ou percebido) com o nosso trabalho. 
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Controle editorial: Só aceitamos verbas quando retemos o controle sobre as 
atividades e a propriedade intelectual do projeto em questão. Nós sempre 
manteremos o controle editorial sobre o material publicado no Desirée TV, 
embora estaremos muito abertos a novas ideias, sugestões e feedback de nossos 
patrocinadores e parceiros apoiadores. 
 
Integridade e transparência: Seremos transparentes sobre quem estamos 
trabalhando e a natureza das parcerias em que estamos envolvidos. 
 
Abordagem colaborativa: Incentivaremos os patrocinadores a participar de 
forma colaborativa e a fazer parte de algo significativo. Visaremos 
patrocinadores que querem ter um diálogo autêntico e que estão dispostos a 
envolver seu público em torno das questões por nós abordadas.  
 
Só aceitaremos patrocínio de pessoas físicas e/ou jurídicas que atuam com 
responsabilidade socioambiental e com processos livres de crueldade para com 
os animais, ou seja, empresas transparentes e que evidenciam claramente um 
compromisso com a responsabilidade social, ambiental e com a causa animal 
(veganismo). 
 
Não aceitamos qualquer forma de patrocínio de indivíduos, organizações ou 
indústrias associadas direta ou indiretamente com os seguintes produtos e/ou 
serviços: 
 

• Armas e munições 

• Medicamentos (não prescritos, recreativos) 

• Tabaco 

• Energia nuclear 

• Trabalho sexual ou pornografia 

• Jogos de Azar 

• Eventos que envolvem crueldade animal 

• Abuso dos direitos humanos 

• Práticas de trabalhos exploratórios (incluindo, mas não se limitando a 
sweatshops, supressão da atividade sindical, trabalho infantil, discriminação, 
condições de pagamentos precárias) 

• Irresponsabilidade ambiental 



 

 24 

Estes princípios norteadores para adesão de participantes são apresentados a 
todos os colaboradores do Desirée TV, e também, ao acesso público, para total 
transparência e integridade de valores atribuídos aos projetos apresentados. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Para validar ainda mais os conceitos e valores, criamos um formulário onde há 
questionamentos às empresas sobre suas políticas de gestão e resíduos, 
assegurando e garantindo a veracidade das questões socioambientais abordadas, e 
até mesmo, instigando as empresas, por novas soluções para problemas 
identificados que não foram discutidos pelos mesmos. Também podemos usar esse 
formulário para avaliar as empresas e usar como métrica de pesquisa.  
 
 

FORMULÁRIO PARA APLICAR NAS EMPRESAS: 

 
1. Qual setor de atuação da empresa? 
2. Possui estrutura de governança para sustentabilidade (por exemplo: 

comitê ou diretoria de sustentabilidade)? 
3. O que a empresa está fazendo para o benefício do meio ambiente? 
4. A empresa possui alguma política de descarte de resíduos? 
5. Inclui o tema sustentabilidade nas políticas corporativas da empresa? 
6. O planejamento estratégico da empresa leva em consideração a 

sustentabilidade? 
7. Qual o compromisso ou iniciativa voluntária assumida pela empresa 

para a gestão de seu desempenho socioambiental? 
8. A empresa publica relatório de sustentabilidade, balanço social ou 

documento similar para divulgar seu desempenho social, ecológico e 
econômico? 

9. Possui programa e tem aumentado o investimento para fornecimento 
de serviços com menor impacto socioambiental? 

10. Possui programa de voluntariado com seus colaboradores? 
11. Possui programa ou processos formalizados para valorização da 

diversidade? 
12. A empresa possui algum compromisso com a comunidade? Qual? 
13. Possui alguma certificação? Quais? 
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14. A empresa compensa seus impactos ambientais? De qual forma? 
15. A empresa é Vegana ou possui opção Vegana em produtos e/ou 

serviços? 
16. Se for Vegana, possui controle sobre toda sua cadeia de 

fornecimento? Garante que em todas as etapas dos produtos são 
100% veganas? 

17. Como a empresa lida com as Oito Formas de Capital (Capital Vivo, 
Espiritual, Social, Intelectual, Material, Financeiro, Experiencial e 
Cultural)? 

 
Fonte de pesquisa para criação do formulário: 
http://www.abrapp.org.br/Documentos%20Pblicos/Question%C3%A1rio%20para%20consulta%
20com%20Participadas%20FINAL%2022-10-2013.pdf 
 

 

2.3. Procedimento para tomada de decisões 
 

2.3.1. Todas decisões são iguais em importância, alcance? 
 
Sim, o Desirée TV considera todos os participantes e suas decisões de igual 
importância, visto suas habilidades de diálogo, inspiradas em David Bohm: 

1. Suspensão: de julgamento e status; 
2. Escuta: com empatia, para compreensão e demonstração de importância; 
3. Descoberta: descobrimento e compartilhamento pressupostos ocultos em 

nós e no outro. 
Tanto expostos em seus Ecopisódios, e no cuidado com sua equipe e 
colaboradores. 
 
 

2.3.2. Quem deve tomar quais decisões? 
 

Todas as decisões são conversadas e tomadas pela equipe do Desirée TV, facilitadas 
pela idealizadora Taiara Desirée, de forma a abranger a democracia participativa 
de projetos. Destacando que também consideramos as opiniões de colaboradores 
e da comunidade envolvida. 
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Análise e Proposta 

 
Técnicas participativas já estão sendo desenvolvidas para serem inclusas na tomada 
de decisões, como: 
 

1. De âmbito organizacional: Uma governança representativa, participativa e 
profunda. Tal democracia afirma, que, todas as pessoas, partes e 
sentimentos são importantes, valorizando a consciência como princípio 
orientador, e nas práticas institucionais.  

2. De âmbito social: Onde há equilíbrio e distribuição de poder, mas, 
principalmente, de voz ao povo, fomentando questões sociais. “A 
democracia participativa é um processo que dá ênfase à ampla participação 
dos eleitores na direção e operação da comunidade e de sistemas 
organizacionais. A democracia participativa tende a defender formas mais 
envolventes de participação dos cidadãos do que a democracia 
representativa tradicional. A democracia participativa se esforça para criar 
oportunidades para que todos os membros de qualquer grupo façam 
contribuições significativas na tomada de decisões e busca ampliar o leque 
de pessoas que tenham acesso a essas oportunidades” (SILVA, 2013). 

3. Do âmbito de produção de conteúdo, que pode se enquadrar em diferentes 
causas, como social, ecológica, e sua integração, etc.: Ecopisódios em que 
questões associadas à minoria, terão destaque. Tal participação pode gerar 
empoderamento e capital social, reforçando um ciclo virtuoso. Além de 
promover igualdade, podendo abrir possibilidades de participação engajada 
no nível comunitário. Baseada no Relatório da ONU de 2008, nas lacunas 
de capacidade, incentivo e poder, implementando toda uma gama de 
direitos humanos, civis e políticos, bem como direitos socioeconômicos 
(ONU, 2008).  

 
 

2.3.3. Métodos usados para tomada de decisões 
 

Para as tomadas de decisões, é necessário analisar o contexto holístico que apoiará 
os processos de tomada de decisão, precisando então fazer um inventário dos 
recursos.  Todas as decisões devem analisar sua influência em cada capital.  
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As Oito Formas de Capital 
 

 
 

• Capital Vivo: Solo, água, fauna e flora. 

• Capital Espiritual: Fé, ontologia. 

• Capital Social: Rede de contato, influência, redes sociais. 

• Capital Intelectual: Ideias, conceitos, conhecimento. 

• Capital Material: Matéria prima, produtores, estruturas. 

• Capital Financeiro: Dinheiro, metais, títulos. 

• Capital Experiencial: Conhecimento incorporado. 

• Capital Cultural: História, arte, mitologia, costumes. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Estas Oito Formas de Capital poderão ser inclusas de forma específica no 
formulário de perguntas para as empresas e/ou ações que possam vir a participar 
do Desirée TV, para que, a partir disso, possamos tomar as decisões sobre os 
Ecopisódios e demais ações do projeto.  

 
 

Tomadores 
de Decisão

Capital Vivo

Capital 
Espiritual

Capital Social

Capital 
Intelectual

Capital 
Material

Capital 
Financeiro

Capital 
Experiencial

Capital 
Cultural
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2.3.4. Frequência e tempo das reuniões para tomar decisões 
 

No início de todas as semanas, decisões são tomadas para o estabelecimento de 
novos projetos, e durante a semana é necessário que, pelo facilitador, as decisões 
sejam discutidas para a sua gestão e desenvolvimento. Sendo então, duas reuniões 
semanais, uma sobre tomada de decisões principais e outra para manuseio das 
mesmas. A duração é variável de acordo com a necessidade do projeto, sendo bem 
flexível. Acreditamos que as reuniões devam ser de forma dinâmicas e fluidas, não 
necessariamente regulares, mas organizadas.  
 

 

Análise e Proposta 

 
Estas reuniões podem acontecer via WhatsApp ou Zoom, nas segundas-feiras e 
nas sextas-feiras. Na ROL da segunda-feira serão estabelecidas as metas da 
semana e na da sexta-feira o que foi cumprido, fazendo uma planilha de gestão e 
desenvolvimento das metas. Porém há a flexibilidade e contatos diários quando 
necessários para as tomadas de decisões, à medida que vamos tendo retornos e 
feedback dos contatos realizados.  
 
 

2.3.5. Quais são nossos acordos básicos em relação às reuniões? 
 

Os acordos básicos sempre devem seguir os princípios e valores do Desirée TV. 
Visto que, essas regras básicas são um conjunto de diretrizes que descreve os 
comportamentos capazes de aperfeiçoar o processo do grupo. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Seguiremos os princípios de Beatrice Briggs, em Introdução ao Consenso, 
usaremos: 
 

• Um facilitador; 
• Todos participam; 
• Fale apenas por você mesmo; 
• Não interrompa; 
• Busque soluções; 
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Também será útil: 

1. Começar e terminar na hora certa; 
2. Ter uma pauta/agenda e se ater a ela; 
3. Uma pessoa fala por vez; 
4. Ouvir com respeito; 
5. Sem ataques ou responsabilizações pessoais; 
6. Acordo de confidencialidade (quando for adequado); 
7. Silêncio = aprovação (Se você não diz nada, significa que concorda). 

 

2.3.6. Como podemos nos assegurar de que o processo de tomada de 
decisões é realmente, participativo, inclusivo e justo? 
 
Pela representatividade nas decisões, esclarecidas e bem compreendidas por 
todos. Onde a harmonia de espírito e o respeito mútuo prevalecem, utilizando de 
habilidades da arte de comunicação compassiva e da Sociocracia 3.0. 
 

 

Análise e Proposta 

 
Pensamos em adicionar algum sistema de votação, feedback, revisão a partir de 
certo tempo.  
 
 

2.3.7. Como resolveremos conflitos que surjam na tomada de decisões? 
 

A partir do fortalecimento de nossa habilidade de responder compassivamente aos 
outros e a nós mesmos, especificamente em situações de conflito. A prática da 
escuta profunda promove respeito, consideração e empatia. Ao usar as palavras 
com cuidado e gentileza, praticamos a generosidade e geramos confiança entre as 
pessoas.  
 
O Desirée TV propõe, em todas as suas reuniões, encontros e durante o 
desenvolvimento das atividades até a sua prática, um pré-alinhamento com 
participantes e acordos de grupo, que oferece condições equânimes para 
participação, bem como a utilização e a abordagem da comunicação compassiva. 
Dentre estes, destacam-se: 
 
Escuta Ativa e Profunda: O coração da boa comunicação é a simples, porém 
profunda, capacidade de escutar. A escuta requer que não simplesmente ouçamos 
as palavras, mas também que sejamos capazes de abraçá-las, aceitá-las e 
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gradualmente abandonar nosso ruído interno. Quando exploramos esta questão, 
descobrimos que a escuta é uma atividade expansiva. Ela nos traz uma forma de 
perceber mais diretamente as maneiras como participamos do mundo ao nosso 
redor. 
 
Dar e Receber Feedback: Um feedback crítico tratado adequadamente se torna 
construtivo e fornece informações sobre o que está funcionando e o que não está. 
No entanto, no atual mundo de mudanças rápidas, nossa capacidade de adaptação, 
mudança e crescimento como resultado do feedback que recebemos é cada vez 
mais importante. Precisamos aprender a aceitar e acolher o feedback crítico como 
um meio de aprender e crescer. 
 
 

2.3.8. Como comunicaremos as decisões ao grupo? 
 

Algumas decisões exigem comunicação rápida, o que pode ser realizado por ligação 
em vídeo ou áudio, evitando assim conflitos de interpretação escrita em aplicativos 
de mensagens. Mas, à princípio, todas elas são e devem ser escritas para fins de 
registro das decisões. 

 

2.4. Um procedimento para a prevenção e a gestão de conflitos na 
atividade diária do grupo 

 

Alguns Elementos da Escuta Ativa nos fornecem uma ótima base para prevenção 
e gestão de conflitos no Desirée TV, e elas se iniciam com o ato de não apenas 
ouvirmos uns aos outros, mas escutarmos ativa e profundamente. 
 
Libertando nossa mente: Dificilmente poderemos desenvolver uma comunicação 
verdadeiramente eficiente se nosso ponto de partida não for uma escuta ativa. E, 
para ouvir, além de usar nossos sentidos, precisamos liberar nossa mente, libertá-
la de nossas preocupações, preconceitos, suposições, etc.  

Praticando a empatia: Ouvir não é apenas escutar as palavras, mas estar aberto, 
aceitar e empatizar. Além de tentar entender o que as pessoas estão dizendo, 
devemos prestar atenção às suas percepções, emoções e ao contexto em que a 
pessoa está falando.  
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Perguntando e reformulando: Fazendo perguntas para esclarecer coisas, 
tornando-se mais conscientes e deixando que a sabedoria surja de quem está 
falando. Fazendo perguntas para verificar se a compreensão do que a pessoa está 
dizendo está correta. 

Respeitando os limites das pessoas envolvidas: A escuta profunda começa com o 
respeito. Respeitar significa, entre outras coisas, respeitar os limites das pessoas‚ 
ser sensível sem tentar forçar nada, sem querer que elas se adaptem às suas 
próprias ideias. Respeitar também é não se distanciar das pessoas quando elas 
dizem ou fazem algo que não gostamos. Respeitar é compreender que todo mundo 
pode nos ensinar alguma coisa. 

Encarando cada pessoa como professor, em todas as situações: Em toda pessoa, 
em toda situação, podemos aprender alguma coisa.  

Aceitando as diferenças: Nossa escuta é profunda quando temos humildade e 
aceitamos que não possuímos toda a verdade e precisamos nos abrir para a verdade 
dos outros.	

 

Análise e Proposta 

 

Antes de cada ROL, podemos relembrar esses princípios norteadores para que, 
aos poucos, fiquem bem vivos em nossas mentes. Também será possível a criação 
de uma oportunidade de treinamento da equipe no início da adoção das novas 
propostas. 

 

Módulo 3 
Empoderamento Pessoal e Habilidades de 

Liderança 
 

 
3.1. Observando e celebrando os dons, habilidades e singularidades da 
equipe e colaboradores 
 
O Desirée TV tem Taiara Desirée como idealizadora e mentora, e Soraya de 
Camargo como sua assessora e participante nas tomadas de decisões deste 
projeto. Hoje, elas estão à frente das principais atividades, ou seja, toda decisão é 
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compartilhada e realizada por elas em um contexto ganha-ganha-ganha, na busca 
de uma relação de transparência e conexão, proporcionando uma liderança 
participativa, inclusive, também consideramos e valorizamos as opiniões e 
sugestões de colaboradores, parceiros, amigos e grupos interessados nas causas 
por nós defendidas e difundidas. 
 
O Desirée TV conta com a força e determinação de duas mulheres que acreditam 
no potencial deste projeto. Cada uma tem dons, habilidades e singularidades que 
enriquecem o projeto, assim como todos os outros participantes convidados de 
cada Ecopisódio também possui. Tudo é pensado de forma a somar dons e esforços 
em prol de uma informação de qualidade.  

 
Taiara Desirée (idealizadora do Desirée 

TV): Antes de tudo, é um ser humano que busca 
semear boas escolhas. Como profissional, é 
advogada, especialista em Direito Ambiental e 
autora do livro O Meio Ambiente Sustentável da 
Moda no Brasil e no Mundo, publicado pela 
Editora Lumen Juris. Também é jornalista, 
membro da Brazilian International Press 
Association, empresária no ramo da 
comunicação, palestrante e criadora do Bloguesia 
e do Design Pessoal. Recebeu o Prêmio 
de Youtuber-Blogger do Ano pela ABI-
Internacional no Press Award USA 

2018, o Prêmio de Excelência e Qualidade Brasil 2019 e o Título 
de Comendadora como "Destaque Nacional, Mérito Social Comunicação, Estilo 
Sustentável e Educação Ambiental e Cidadã que acrescenta à Nação", em julho 
de 2019 pela Brasil Líderes. Formada em Design Para Sustentabilidade pelo Gaia 
Education, que lhe proporcionou ainda mais conhecimento acerca do 
desenvolvimento sustentável e regenerativo. Após uma década de trabalho com 
o Bloguesia e na área ambiental, com muito amor, lançou em 02/02/2020 o 
Desirée TV como fruto do desejo de trazer a público uma fonte de 
informação que possa inspirar seres humanos a viver em plena harmonia com a 
natureza e o espírito. Atualmente, é Pós-Graduanda em Direito Animal. Mais 
informações sobre a história de Taiara Desirée, acessar: 
https://www.desireetv.com/minha-historia  
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Soraya de Camargo (Assessora): Possui 

grande experiência em figurino para Televisão. 
Começou como estagiária do figurinista Carlos 
Alberto Gardin no programa Zapping Zone do 
Disney Channel (2000), onde em 6 meses passou 
de estagiária a figurinista assistente. Foi 
figurinista no Sitcon Mano a Mano da produtora 
Picante Pictures, com direção de Debbie Allen 
(assistente do diretor Steven Spilberg) em 2003 
e também na Opereta O Barbeiro de Sevilha no 
Teatro São Pedro. No cinema trabalhou com a 
figurinista Verônica Julian como produtora de 

figurino na Minissérie Antônia 1 da produtora O2 filmes, com direção de Fernando 
Meirelles em 2006 e com Cássio Brasil no Longa A Falsa Loura, do diretor Carlos 
Reichenbach, também em 2006. Em publicidade, fez mais de 100 filmes como 
produtora de figurino, assistente e figurinista em São Paulo. Também já fez, 
campanha política e foi figurinista do Concurso Miss São Paulo 2006. Já no SBT, 
onde trabalha há 20 anos fez mais de 20 programas de formatos diferentes, 
incluindo micro novelas, novela Poliana e, atualmente, o Programa Silvio Santos. 
É Líder do Comitê de Diversidade do SBT criado há pouco, palestrante, é assessora 
do Desireé TV, além de colunista no blog Estilo Black. 

 
Utilizamos habilidades de liderança como escuta empática, feedback, Comunicação 
Não Violente (CNV), entre outras, na criação das atividades e desenvolvimento do 
Desirée TV. Sabemos que demonstrar respeito às diferenças e usar um estilo de 
comunicação assertivo faz com que tenhamos uma intervenção necessária para o 
andamento e sucesso do projeto e para compartilhar nossas habilidades de 
relacionamento. Construímos uma relação transparente com todos os envolvidos, 
ajudando o grupo a desenvolver pensamento sistêmico, respeitando a diversidade 
e contribuindo para conexão e criatividade do Desirée TV. 

 

3.2. Criando um plano para adquirir as habilidades e qualidades 
necessárias para ser um líder melhor, para incentivar a auto 
capacitação e o apoio mútuo para o crescimento pessoal 
 
 
Por estar em uma fase inicial, o Desirée TV conta com a liderança tanto de Taiara 
como Soraya. Juntas, conversam e decidem os passos a serem dados para a 
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realização dos Ecopisódios. Como idealizadora do projeto, Taiara faz toda 
curadoria do que devemos apresentar ao público e de quem participará dos 
Ecopisódios, mas toda decisão final é tomada após conversa e análise de ambas as 
partes. Nada é imposto, tudo é dialogado, todas as opiniões são bem-vindas e 
respeitadas e, dessa forma, as líderes tomam suas decisões em comum acordo. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Criamos um plano para utilizar como referência na liderança do Desirée TV: 
 

1. Gestão de tempo eficiente; 
2. Foco; 
3. Capacidade para gerir o capital humano; 
4. Comunicação assertiva; 
5. Planejamento estratégico; 
6. Garantir um ambiente de trabalho saudável; 
7. Comprometimento com o cumprimento das metas da organização. 
8. Desenvolvimento de habilidades de facilitação. 

 
Acreditamos que ainda podemos desenvolver melhor esse plano, delegando 
especificamente as funções e dando mais capacidade de liderança para cada 
membro da equipe, criando um modelo de poder compartilhado. Ainda podemos 
desenvolver um quadro de funções e critérios para tomadas de decisão.  
 
 
 
3.3. Assumindo a liderança e desenvolvendo modelos para 
compartilhar o poder 
 

Exercitar a atenção integral é um verdadeiro processo para transformação muito 
explorado pelo Desirée TV, que tem como foco a vida em sua totalidade e não as 
circunstâncias. As líderes desse projeto acreditam que todo e qualquer trabalho só 
tem sentido quando possui um propósito maior com foco no SER e não no ter, e 
assim desenvolvem suas lideranças, empoderando e dando voz a todos, inclusive 
aos que não podem falar. 
 
Por isso fazer parte da liderança desse projeto, além de uma grande 
responsabilidade, é uma ampla satisfação, pois, trata-se de um trabalho que 
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procura inspirar e estimular a produção de qualidade, visando obter resultados 
positivos, tanto para o Desirée TV quanto para a equipe e a comunidade em geral. 
 

 

Análise e Proposta 

 
Alguns modelos de liderança que podemos enfatizar para compartilhar o poder 
são: Visão estratégica, autoconhecimento, experiências desafiadoras, maximização 
de valores, construção de alianças, cultivo de talentos e aprendizado constante. 
 
Essas habilidades devem estar aliadas à importância de quem deseja liderar de 
forma eficaz para obter excelentes resultados. O Coaching também é uma 
ferramenta extraordinária para quem busca desenvolvimento humano, permitindo 
o aprimoramento das habilidades pessoais e eliminando possíveis crenças 
limitantes que impedem o alcance de resultados satisfatórios. Possuir um perfil 
conciliador e harmonioso faz com que as pessoas se sintam parte desse projeto e 
contribuam para construção de uma relação ganha-ganha-ganha.  

 

 

Módulo 4 
Celebrando a Vida: Arte e Criatividade 

 
 
4.1. Eventos, rituais e comemorações celebrados pelo Desirée TV 
 
 
“Arte para mim é uma filosofia de vida, mas ela é mais que isso, arte é a própria 
vida, que nos presenteia com diversas formas de apreciá-la, degustá-la, dançá-la, 
escrevê-la e de senti-la. É o dom que permite embarcar numa constante onda de 
expressão que toca a alma e que conecta. É a verdade que nos motiva, impulsiona 
e traz sentido para nossa existência. Arte é natureza, sentimento, emoção, é 
espírito, liberdade, compaixão, é a plenitude de um despertar profundo, arte é 
energia, e como tal, não se descreve, simplesmente vivencia. Arte é vida!” (Taiara 
Desirée, 2019). 
 
Sem dúvidas a arte tem o poder de construir comunidade e, por isso, o Desirée TV 
tem o propósito de ser muito mais que um meio de informação para inspirar 
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mudanças de hábitos, ele pretende despertar a consciência humana para situações 
emergentes e também ser um instrumento de fomento para novas práticas. Com 
isso, comemorações, artes e rituais culturais estão dentro do programa e 
planejamento de atividades do projeto que visa, através de atitudes locais, 
proporcionar impactos positivos em âmbito local, regional, nacional e global, 
conectando os povos à natureza, ao espírito e à toda comunidade da vida. 
 
 

Quais eventos serão comemorados, descrição dos recursos 
necessários para cada um deles e suas principais características  
  

 
Plantio de mudas de árvores nativas: 
Inicialmente, um grande evento que pretendemos realizar são ações sociais de 
plantio de mudas de árvores nativas a cada 20 acessos no site do Desirée TV e 
também a cada 20 visualizações nos Ecopisódios. Essas ações de plantio serão 
realizadas em datas comemorativas como por exemplo no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no Dia da Árvore, etc., fazendo uso da comunicação, das mensagens 
de conscientização, dos rituais envolvendo arte, cultura, natureza e comunidade. 
A principal característica desse evento é promover uma cultura regenerativa, 
contribuindo ativamente para a preservação do meio ambiente e mitigação da 
poluição ambiental. Também vemos como um meio para colaborar com a Década 
da Restauração de Ecossistemas, declarada como o período 2021-2030, pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, uma vez que a nova data é uma 
oportunidade única para a criação de empregos, segurança alimentar, 
enfrentamento da mudança do clima, conservação da biodiversidade e 
fornecimento de água. 
 
Movimentos semanais: 
Também temos o planejamento de promover “eventos/movimentos” semanais 
de conscientização sobre os impactos da alimentação e demais formas de 
consumo, como por exemplo apoiar a segunda sem carne, sem carro, sem lixo, 
sem agrotóxico, terça do orgânico, do reciclado, da compostagem, da doação, 
entre outros. Assim, estabeleceremos dias da semana para difundir e incentivar 
tais rituais, como forma de promover impactos positivos através da mudança de 
hábitos dos leitores. Para isso, os recursos necessários serão basicamente posts 
e engajamento nas redes sociais. A grande característica desses eventos 
semanais é ser uma fonte de incentivo e apoio constante para a mudança de 
hábitos. 
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4.2. Ideia de calendário de eventos comemorativos  
 
 
 
Além dos eventos mencionados anteriormente, outras ações também serão 
planejadas para outras datas comemorativas ao longo do ano. Todos os meses e 
em datas específicas serão realizadas ações locais com replicações nas redes 
sociais, para que possamos espalhar as práticas por meio digital e ter um alcance 
regional, nacional e global, fomentando os povos de todas as localidades a também 
adotarem tais iniciativas. O uso de Hashtags (#) pode aumentar o engajamento do 
público e, com isso, provocar um grande movimento de impacto positivo pelo meio 
ambiente. Lembrando que, para aumentar o engajamento, as ações deverão ser 
realizadas junto com a comunidade local e interessados no tema, buscando, 
sempre que possível, o envolvimento do Poder Público e demais instituições do 
Terceiro Setor, Sociedade Civil, sempre abraçando a diversidade. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Como, anualmente, possuímos várias opções de datas comemorativas, nossa ideia 
é escolher alguns eventos que o Desirée TV possa participar ao longo do ano e 
focar nas ações que mais combinam com o propósito do projeto. Pequenas 
conquistas e aniversários também podem ser alternativos e comemorados de 
forma coletiva, como, por exemplo, todo final de mês. O Calendário também pode 
incluir, cada vez mais, dias de ações específicas como mencionamos a segunda sem 
carne, terça sem agrotóxicos, etc., e até encontros e/ou eventos aleatórios na 
própria localidade, sem ser necessariamente ações “ambientais”, mas rituais que 
criam conexão, como, por exemplo, no último sábado de cada mês praticar alguma 
atividade juntos, correr na praia praticando Plogging, fazer uma meditação na 
natureza, um piquenique vegano, entre outros. 
 
 

CALENDÁRIO ANUAL 
  
 
JANEIRO 

 
11 – Dia do Combate da Poluição por Agrotóxicos 

 
FEVEREIRO 

 
06 – Dia do Agente de Defesa Ambiental  
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MARÇO 

 
01 – Dia do Turismo Ecológico  
16 – Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças 
Climáticas  
21 – Dia Mundial Florestal  
22 – Dia Mundial da Água  

 
ABRIL 

 
15 – Dia da Conservação do Solo 
19 – Dia do Índio 
22 – Dia da Terra 

 
MAIO 

 
05 – Dia do Campo 
22 – Dia Internacional da Biodiversidade  
27 – Dia da Mata Atlântica  
31 – Dia Mundial sem Tabaco 

 
JUNHO 

 
05 – Dia Mundial do Meio Ambiente  
08 – Dia Mundial dos Oceanos  
17 – Dia Mundial de Combate à Desertificação 

 
JULHO 

 
17 – Dia da Proteção das Florestas  

 
AGOSTO 

 
14 – Dia do Controle da Poluição Industrial 

 
SETEMBRO 

 
05 – Dia da Amazônia  
11 – Dia Nacional do Cerrado 
16 – Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio 
20 – Dia Internacional da Limpeza de Praia  
21 – Dia da Árvore 
22 – Dia da Defesa da Fauna 

 
OUTUBRO 

 
03 – Dia Nacional das Abelhas  
04 – Dia Mundial dos Animais 
05 – Dia das Aves 
12 – Dia Mundial para a Prevenção de Desastres Naturais e 
Dia do Mar  
15 – Dia do Consumo Consciente  
16 – Dia Mundial da Alimentação  
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NOVEMBRO 

 
01 – Dia Mundial do Veganismo 

 
DEZEMBRO 

 
10 – Dia Internacional dos Povos Indígenas  

 
 
Importante destacar que esse calendário acima não é exaustivo, várias outras datas 
comemorativas ainda serão inseridas. Em cada uma das datas devemos montar um 
planejamento de ação educativa para conscientizar e estimular práticas para evitar 
os impactos negativos relacionados a cada tema específico.  
 
EXEMPLOS: No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, fazer posts e ações para 
evitar o desperdício e a poluição das águas, focando em práticas do dia a dia como 
banho, lavagem de louça, roupas, atenção para os produtos de limpeza, químicos, 
etc. No dia 27 de maio, Dia da Mata Atlântica, fazer ação de passeio ecológico pela 
Mata Atlântica de João Pessoa para que o público conheça as belezas naturais da 
região e passem a valorizar e ter mais conexão com a natureza. No dia 05 de junho, 
Dia Mundial do Meio Ambiente, fazer plantio das mudas. No dia 08 de junho, Dia 
Mundial dos Oceanos, fazer ação de Plogging fomentando o cuidado com o 
descarte adequado dos resíduos e a limpeza das praias. No dia 16 de setembro, Dia 
Internacional de Preservação da Camada de Ozônio, fazer ação de incentivo ao uso 
de transporte limpo, uso da bicicleta como meio de esporte e transporte. No dia 
20 de setembro, Dia Internacional da Limpeza de Praia, fazer ação de Plogging 
fomentando o cuidado com o descarte adequado dos resíduos e a limpeza das 
praias. No dia 21 de setembro, Dia da Árvore, fazer plantio das mudas. No dia 03 
de outubro, Dia Nacional das Abelhas, fazer plantio das mudas priorizando as 
espécies nativas que atraiam os polinizadores, fazer isso junto com a comunidade 
local e interessados no tema, buscando também o envolvimento do Poder Público. 
No dia 12 de outubro, Dia Mundial para a Prevenção de Desastres Naturais e Dia 
do Mar, fazer ação de Plogging fomentando o cuidado com o descarte adequado 
dos resíduos e a limpeza das praias. No dia 15 de outubro, Dia do Consumo 
Consciente, fazer ação de incentivo ao consumo consciente na alimentação, 
vestuário, cosméticos, itens de higiene e limpeza, o cuidado que se deve ter com 
produtos químicos, à base de petróleos, entre outros, fomentar o minimalismo e 
o consumo do essencial. No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, fazer 
ação sobre os impactos da alimentação, estimulando o Veganismo como uma 
escolha ética, saudável e sustentável, sempre mostrando os dados. Fazer o mesmo 
no dia 01 de novembro, Dia Mundial do Veganismo. No dia 10 de dezembro, Dia 
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Internacional dos Povos Indígenas, fazer ação de respeito aos povos indígenas, aos 
ancestrais e à diversidade.  
 
Além disso, devemos criar ações para celebrar os aniversariantes do mês, e 
também registrar datas aleatórias como, por exemplo, o Earth Overshoot Day (Dia 
da Sobrecarga da Terra). Celebrações são muito importantes para nós e, por isso, 
também pensaremos em incluir pequenas celebrações com a equipe, 
colaboradores e com a comunidade envolvida com o Desirée TV. 
 
Por fim, também teremos os eventos/movimentos de ação semanal, conforme 
tabela a seguir. 
 
 

AGENDA SEMANAL 
  
 
SEGUNDA 

 
#SEGUNDASEMCARNE 

 
TERÇA 

 
#TERÇACOMPRELOCAL 

 
QUARTA 

 
 #QUARTALEGAL 

 
QUINTA 

 
#QUINTADOLIVRO #QUINTADALEITURA 

 
SEXTA 

 
 #SEXTAVAIDEBIKE #SEXTASEMCARRO 

 
SÁBADO 

 
#SABADOSEMLIXO #SABADODACOMPOSTAGEM 

 
DOMINGO 

 
#DOMINGOSAUDEMENTAL 

 
 
 

4.3. Linguagem que o Desirée TV utiliza e pretende utilizar 
 
Sempre Celebrando a Vida com Arte e Criatividade, o Desirée TV se propõe a 
utilizar uma linguagem que desperte a sensibilidade e a cultura da comunidade e, 
para isso, lança mão de uma comunicação rica em imagens, vídeos, fotos, com 
narrativa empolgante e inspiradora, textos com legendas para inclusão e 
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acessibilidade, áudios (Podcasts) para atender às diversas formas de comunicação, 
desenhos, poemas, música e muito mais.  
 
O Ecopisódio de estreia contou com uma música tema que traz uma mensagem de 
respeito e conexão com a natureza, conforme pode ser visto no vídeo abaixo. 

 

 
 
 
 
4.4. Porta do Sol – Música Tema do Ecopisódio de Estreia 
 
Como já mencionado, João Pessoa é conhecida como a "Porta do Sol", devido ao 
fato de, no Município, estar localizada a Ponta do Seixas, que é o ponto mais 
oriental das Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar "Onde o Sol 
Nasce Primeiro no Continente Americano". Falamos sobre isso na estreia 
do Desirée TV, que levou o nome de Ecopisódio Porta do Sol.  
 
Abrimos as portas do nosso projeto enaltecendo o Sol, a estrela central do Sistema 
Solar, que mesmo a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra nos 
presenteia com sua Luz, sem a qual nossa vida não existiria. 
 
A música tema do Ecopisódio é uma composição do artista paraibano conhecido 
como Mestre Fuba, que, gentilmente, autorizou nossa idealizadora, Taiara Desirée, 
a cantar e gravar uma releitura dessa canção que leva o nome de “Porta do Sol” 
em homenagem à cidade de João Pessoa. A produção musical, ficou por conta do 
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artista, K-BEL, que imprimiu o seu talento dando um novo estilo à música que 
existe desde 1996. O resultado ficou surpreendente! 
 
Vale destacar que K-BEL (Cássio Mucarbel), além de ter muito talento como 

cantor, compositor e produtor musical multi-
instrumentista, é também esposo de Taiara 
Desirée. Ele colaborou ativamente em todos os 
processos de gravação do Ecopisódio, dando 
assistência e suporte nos dias de gravação, bem 
como participando com importantes sugestões 
nas tomadas de decisão. 
 
Juntos, K-BEL e Taiara Desirée, planejam gravar 
um álbum com músicas autorais que abordarão a 
temática do Desirée TV, ou seja, sustentabilidade 
e Veganismo, mas de forma poética e inspiradora.  
Todas as canções serão temas e trilhas sonoras 
dos próximos Ecopisódios. 

 
 

 
Módulo 5 

Perspectiva Local, Biorregional e Global 
 

 

5.1. Perspectiva Local, Biorregional e Global 
 

A consciência biorregional nos oferece ensinamentos peculiares. Não basta 
apenas “amar a Natureza” ou querer “estar em harmonia com Gaia”. Nossa relação 
com o mundo natural se dá em espaços físicos, e precisa estar baseada em 
informações e experiências (Gary Snyder). 
 
O biorregionalismo é uma maneira abrangente de definir e compreender o lugar 
em que vivemos e de viver ali de forma sustentável e respeitosa (GEDS, 2019). 
Snyder apresenta uma teoria política, biorregionalista. Seu argumento principal, 
na defesa do biorregionalismo, está no caráter essencial das experiências 
subjetivas do indivíduo, vivenciadas em seu local de origem, influenciando-o 
definitivamente, em sua formação (NEGRÃO, apud. Snyder, 2006). Sendo 
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importante considerar que é na escala humana de uma comunidade que a 
sustentabilidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma realidade vivida por 
culturas regenerativas, que se adaptam à singularidade do ecossistema em que 
habitam (GEDS, Dimensão Social. 2019). 
 
O Desirée TV tem como princípio norteador e como alvo de evidenciação o 
biorregionalismo, que, representa uma forma de integrar a psique e a natureza 
com o propósito de construir significados e interpretar o mundo para a equipe e 
seus colaboradores. 
 
 
5.1.1. Quem são os aliados naturais, os defensores do projeto e, da 
mesma forma, quem são os potenciais adversários? 
 
Os aliados podem ser identificados como os indivíduos que, de alguma forma, 
possuem certo tipo de conhecimento e conscientização sobre o assunto e 
compartilharam para que outras pessoas próximas possam experimentar essa 
descoberta e mudança de pensamento, elevando e aumentando a audiência dos 
Ecopisódios, sendo, assim, reais defensores ativistas de quem levanta essa 
bandeira, possibilitando uma grande comunidade de percussores.  
 
Os potenciais adversários são aqueles que têm a questão como irrelevante à frente 
de outros problemas sociais, tal argumento ocorre devido a falta de visão holística, 
conhecimento e de uma conversa explicativa-demonstrativa. 
 
 

5.1.2. Quais seus interesses e objetivos? 
 
 
A criação da rede do Desirée TV tem como principal interesse a disseminação de 
conhecimento a título de sensibilização e conscientização, oferecendo muito mais 
do que ideias, mas, também, locais e processos físicos que já estão acontecendo a 
serviço da mudança em sua própria biorregião.  
 
O objetivo principal é fazer com que esse conhecimento se transforme em atitude 
e mudança de hábitos, que atinja mais e mais pessoas, e que todos se integrem em 
disseminar tais conhecimentos, criando uma grande rede de colaboração a nível 
local, regional e global. 
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Análise e Proposta 

 
O Desirée TV pode e pretende realizar um trabalho semelhante ao de uma 
Organização Não Governamental como, por exemplo, a SVB, a Mercy For Animals, 
fazendo ações, campanhas, práticas, informações, movimentos, criando materiais 
e e-books informativos. Seguindo também o calendário de eventos proposto 
anteriormente. Dessa forma trabalha com a comunidade tanto online como 
também local, regional e em diferentes partes do mundo, promovendo e 
estimulando as ações em todas as localidades.  
 
 
5.1.3. Com quem podemos trabalhar diretamente? Quem está ao nosso 
alcance? 
 
Por se tratar de um ambiente digital e online, o Desirée TV tem um alcance muito 
maior do que um espaço apenas físico, e por mais que nem todos façam parte da 
equipe oficial, muitos se sentem participantes por abordar ideais em comum que 
precisam ser discutidas com relevância. Todas essas pessoas engajadas estão ao 
nosso alcance, porém, trabalharemos diretamente com empresas, comunidades, 
ONGs, marcas, pesquisadores, cientistas e formadores de opinião para 
disseminação de conteúdos com integridade. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Acreditamos que uma página no site com o nome “Construa Conosco”, por 
exemplo, onde todos podem entrar e compartilhar eventos e/ou consultorias 
fornecidas de forma voluntária, seja uma boa ideia! 
 
 
5.1.4. A quem queremos influenciar com o nosso projeto? 
 
A todos, para que os que têm consciência se sintam participantes e possam 
contribuir, e aos que não têm nenhum tipo de consciência ambiental e vegana 
possam repensar e contribuir também. 

 
 
5.1.5. Como podemos incluí-lo no processo? 
 
Acreditamos que representantes em cada biorregião possam ser úteis na 
disseminação de ideias e movimentos, estes, terão a responsabilidade de 
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comunicar em rede sobre atividades, encontros (virtuais ou não) de toda a equipe, 
além de poder incluir novos integrantes e responsabilidades divididas, onde todos 
estes se sentem participantes e podem contribuir com novas ideias e potenciais 
projetos adicionais, sendo importante na construção de redes eficientes. 
 
Um Grupo da Página do Desirée TV também já foi criado no Facebook com a 
finalidade de fazer essa integração e conexão em rede, para acessar conhecer, 
basta acessar o link a seguir: https://bit.ly/2QV6Doy. Lembrando que essa inclusão 
também aumentará com a criação da página “Construa Conosco”, conforme 
proposta acima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Gerando inclusão, rede e conexão em relação ganha–ganha-ganha 
através da “ECOTA SOCIAL” 
 
Essa ideia é levar o Desirée TV às cidades através do apoio social, o que gera ainda 
mais conexão com o público. Para isso, será criada uma poupança para que as 
pessoas de determinada localidade, interessadas na gravação de um Ecopisódio do 
Desirée TV em sua cidade, possam contribuir para a realização desse trabalho. 
 
 

Como funcionará a Ecota Social 
  
 
Um representante local ficará responsável por divulgar a Campanha de 
Contribuição que será feita através de sistema online de arrecadação de fundos, 
como, por exemplo, o famoso sistema Vakinha (https://lp.vakinha.com.br/crie-
sua-vaquinha/). 
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Atingindo o valor necessário para o deslocamento do Desirée TV até a cidade, 
poderemos realizar a gravação do Ecopisódio contemplando diversas ações e 
iniciativas socioambientais e veganas da cidade, além de mostrar as belezas 
naturais e a história da mesma. Neste caso, também poderão ter participações 
de Ecotas Básicas caso empresas também tenham interesse em participar e 
apoiar o Ecopisódio, mas, o foco principal será o social. Com isso, a cidade terá 
um material para apresentar aos turistas e aos próprios moradores que muitas 
vezes desconhecem as iniciativas da sua cidade.  
 
O representante também será beneficiado com a sua participação no 
Ecopisódio, podendo dar entrevista e/ou participar com o seu negócio, e, caso 
não o tenha, poderá contemplar algum amigo ou familiar que tenha um negócio 
que atende aos pré-requisitos de participação no Desirée TV.  
 
O Desirée TV irá contratar profissionais da localidade para fazer as imagens 
(filmagem e fotos) do Ecopisódio, sempre valorizando o trabalho e a economia 
local, além dos 10% da doação que serão destinados às ONGs e/ou demandas 
comunitárias da região.  
 
Abriremos uma página no site para as poupanças com todos os links das 
“Vakinhas” para doações. As pessoas poderão acompanhar as contribuições de 
cada cidade e saber quais serão as próximas a serem gravados os Ecopisódios.  
 
Destacamos ainda que faremos a ação de plantio de mudas de árvores nativas 
também nas cidades e/ou regiões em que forem gravados os Ecopisódios 
provenientes da Ecota Social, bem como, planejamos destinar uma retribuição 
para quem realizar o pagamento da Ecota Social. Pensamos, a princípio, em 
ecobags ou souvenir do Desirée TV que serão entregues em um dia de evento 
na cidade onde podemos juntar todos em uma grande e bela ação 
socioambiental, um “Vegnique” com momento de meditação na natureza, por 
exemplo.  
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Módulo 1 
Mudando a economia global para a economia 

sustentável e regenerativa 
 
 
 
As atividades propostas por este módulo estão inseridas no “Impacto” e “Objetivo” 
pensados durante a criação do projeto do Desirée TV, e que já foram 
oportunamente apresentados.  
 
Acreditamos que os Ecopisódios dos Desirée TV possibilitam uma mudança de 
comportamento social, econômico e, quiçá, político, através da disseminação de 
exemplos e casos de sustentabilidade e respeito à vida.  
 
Sendo assim, investigando os temas deste módulo como, por exemplo, problemas 
sociais, econômicos ou ecológicos surgidos a partir das atuais práticas econômicas 
globais que têm impacto direto sobre o projeto, podemos elencar as questões que 
envolvem o modelo de alimentação atual, o sistema dependente de petróleo que 
ainda vivemos nos dias de hoje, problemas socioambientais como o descarte 
inadequado dos resíduos, o consumismo, o transporte e a energia gerada por 
combustível fóssil, a indústria e o sistema de produção com matérias-primas não 
renováveis, entre outros. 
 
No entanto, é sabendo dessa realidade e entendendo a urgência que temos em 
mudar tais hábitos, que o Desirée TV se propõe a transformar essa realidade a 
partir da disseminação de iniciativas sustentáveis e regenerativas, a fim de inspirar 
novas práticas em âmbito local, regional, nacional e global, tendo em vista que a 
internet é um meio de comunicação sem fronteiras e de alcance imensurável. 
 
Acreditamos que apoiar o negócio local e os pequenos empreendedores dando 
voz, espaço e visibilidade para eles, é uma forma de difundir a valorização do 
produtor local, mudando, assim, da economia global para uma economia mais 
sustentável e regenerativa, por incluir também a apresentação de exemplos 
acessíveis às diversas camadas da população com diferentes níveis de renda. 
 
No Ecopisódio de estreia apresentamos apenas casos locais, tanto grandes 
negócios como um Hotel que possui uma “alma sustentável”, o Verdegreen, como 
também a MAISBIKE, que estimula o uso da bicicleta como esporte, lazer e 
mobilidade urbana; o Empório Gourmet, um restaurante local que se preocupa em 
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atender e incluir todos os estilos de alimentação em seu cardápio, inclusive a 
vegana; a Afrodite`s Cosmética Natural e o Brechó Matilda, exemplos de 
microempreendedoras que estão fazendo uma diferença positiva na cidade e no 
mundo; além dos convidados especiais, Flávio Queiroga, Renata Cortella, Tathiana 
Amorim e David Montenegro e outros participantes que compartilharam suas 
experiências e práticas sustentáveis, veganas e saudáveis.  
 

 
Hotel Verdegreen 
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MAISBIKE 
 
 

 
 

Afrodite`s Cosmética Natural 
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Restaurante Empório Gourmet 
 
 
        

 
  

Brechó Matilda 
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Taiara Desirée ao lado dos convidados, David Montenegro e sua filha, Isis, 
Tathiana Amorim e Flávio Queiroga. 

 
 
 

O Desirée TV tem como intenção 

 
1. Proporcionar uma relação de ganha–ganha-ganha 
2. Estabelecer conexão em rede 
3. Estimular o minimalismo como estilo de vida mais consciente  
4. Buscar reverter o sistema competitivo, exploratório e degenerativo para 

o cooperativo, sustentável e regenerativo 
5. Fomentar a economia circular dando visibilidade a negócios nesse sentido  
6. Apresentar modelos de sistema econômico pelo prisma Ambiental e da 

Interexistência  
7. Promover uma visão sistêmica do consumo (ODS, Agenda 2030, 

Overshoot Day, etc.) 
8. Buscar formas de capitalismo sustentável para empreender de maneira 

próspera 
9. Valorizar o aspecto qualitativo em detrimento do quantitativo 
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10. Ser uma semente para transformar o nosso sistema econômico 

disfuncional, através de iniciativas e práticas transformadoras, 
estimulando também a transição de um sistema globalizado para uma 
economia local (circular, solidária, etc.) 

11. Ajudar a transformar a economia global na direção da sustentabilidade 
por meio da cooperação espontânea, sem violação ecológica ou 
desvantagem para ninguém, disseminando casos de sustentabilidade 

12. Trabalhar com a visão das Oito Formas de Capital 
13. Ser um instrumento que visa transformar a economia de modo que ela 

funcione para as pessoas e para o planeta 
14. Apoiar as pequenas empresas e os microempreendedores individuais 
15. Semear o Conceito Expandido de Riqueza 

  

 
 
 
1.1. Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 
 
O Desirée TV colabora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. 
Podemos citar, brevemente, suas principais intenções e atividades frente a cada 
ODS da Agenda 2030. 
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Desirée TV e a AGENDA 2030 
  

ODS 1 
Erradicação da 
Pobreza 

 
O Desirée TV acredita na garantia a todos ao acesso dos bens 
necessários à vida, como: à educação, saúde, alimentação, 
segurança, lazer e oportunidades de crescimento. 
Trabalhamos fortemente na educação consciente e lutamos 
frente às causas sociais. 
 

ODS 2 
Fome Zero e 
Agricultura 
Sustentável 

 
O Desirée TV apoia uma melhor nutrição por meio da 
promoção de uma agricultura sustentável e uma cultura 
regenerativa, e, através do veganismo, comunica a 
alimentação para todos, rumo à fome zero, uma vez que a 
produção de alimentos através da atividade pecuária não é 
apenas ambientalmente degradante, mas também contribui 
significativamente para o desperdício global de alimentos. 
 

ODS 3 
Boa Saúde e 
Bem-estar 

 
O apoio à pesquisa e ao desenvolvimento na ciência é um 
conceito amplamente relevante para o projeto, onde, 
evidenciam-se, pessoas, movimentos e ONGs que estão à 
frente da saúde acessível a todos. 
 

ODS 4 
Educação de 
Qualidade 

 
A educação consciente é norteadora dos processos do 
Desirée TV, de modo inclusivo, equitativo e de qualidade, 
promovendo uma real mudança de hábitos frente à 
aprendizagem fornecida. O Desirée TV também conta com o 
plano de ação a ser executado nas escolas o que fortalecerá 
ainda mais nosso apoio ao ODS 4. 
 

 
ODS 5 
Igualdade de 
Gênero 

 
 
Acreditamos na igualdade de gênero e no seu dever de ser 
garantida em todos os setores da sociedade. Buscamos apoiar 
e difundir causas nesse sentido. 
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ODS 6 
Água Limpa e 
Saneamento 

 
Desde a forma organizacional ao conteúdo produzido, o 
Desirée TV se preocupa e fomenta o manejo sustentável de 
água, o saneamento e a sua garantia para todos, bem como, 
seu uso consciente, e sua garantia de não poluição. 
 

ODS 7 
Energia 
Acessível e 
Limpa 

 
O Desirée TV apoia todo tipo de pesquisa e acredita que toda 
a sociedade deve ter o acesso à energia barata, confiável, 
sustentável e renovável. Dentre suas escolhas, opta sempre 
por reduzir sua pegada de carbono no meio ambiente ao 
trabalhar em espaços compartilhados e em uma plataforma 
online, além de possuir o plano de modelo itinerante com a 
Tiny House que funcionará com energia 100% renovável. 
 

ODS 8 
Emprego Digno 
e Crescimento 
Econômico 

 
 
O Desirée TV promove o crescimento econômico inclusivo e 
sustentável para todos aqueles que participam de sua 
organização, até aqueles que participam dos Ecopisódios, 
proporcionando uma rede de colaboração, desenvolvimento 
e fortalecimento para empresas, pessoas, instituições que 
escolhem ser melhores para o mundo. 
 

ODS 9 
Indústria, 
Inovação e 
Infraestrutura 

 
 
O projeto acredita na Construção Verde e na infraestrutura 
das cidades de forma a fomentar a inovação e gerar 
oportunidades de emprego, fortalecendo e valorizando 
sempre o negócio local. 
 

 
ODS 10 
Redução das 
Desigualdades 
 

 
Um grande desafio para o Desirée TV consiste na busca pela 
redução das desigualdades em todas as suas esferas. Em 
nossos Ecopisódios buscaremos empoderar e promover a 
inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente de idade, sexo, deficiência, raça, etnia, 
origem, religião, condição econômica ou outra.  
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ODS 11 
Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

 
Acreditamos numa onda de conscientização que chegará às 
cidades por meio de seus representantes, criando verdadeiras 
comunidades de ação. Com a voz dada aos cidadãos de cada 
local, podemos promover atividades inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis.  
 

ODS 12 
Consumo e 
Produção 
Responsáveis 

 
O Desirée TV atentará para que todos seus participantes 
tenham um verdadeiro compromisso com padrões de 
produção e de consumo que sejam sustentáveis e conscientes, 
conferindo integridade ao projeto e dando voz àqueles que 
estão promovendo a mudança. Além disso, também 
buscaremos sempre estimular o consumo responsável que 
leve à redução da geração de resíduos para "Resíduo ZERO”. 
 

 
ODS 13 
Combate às 
Alterações 
Climáticas 
 

 
Além de tomar medidas para impedir tal feito, acreditamos 
que juntos, podemos reverter tais impactos de forma 
regenerativa. Assim, buscamos promover ações para mitigar 
os efeitos das mudanças climáticas como, por exemplo, o 
plantio de mudas de árvores nativas, bem como gerar 
movimentos de conscientização para tanto. Buscaremos 
sempre reduzir a pegada de carbono em cada ação ou 
Ecopisódio, e o modelo itinerante com a Tiny House também 
será uma ferramenta para contribuir com esse ODS.  
 

 
ODS 14 
Vida debaixo 
D’água  
 

 
Os ecossistemas aquáticos e recursos hídricos também devem 
ser respeitados, por meio da conservação e uso sustentável 
dos oceanos, mares e rios, tal contexto é sempre levantado 
em todas as comunicações do Desirée TV. 

 
ODS 15 
Vida sobre a 
Terra 
 

 
A perda da biodiversidade, o desmatamento e a extinção de 
animais são temas que estão na pauta do Desirée TV e são 
levados em consideração em todas suas ações, inclusive nos 
comprometendo com restauração dos ecossistemas através   
das ações do plantio arbóreos. 
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ODS 16 
Paz, Justiça e 
Instituições 
Fortes 
 

 
Ao adotar práticas de comunicação compassiva e lutar para o 
compromisso ético de empresas, pessoas e instituições, o 
Desirée TV corrobora com sociedades mais responsáveis, 
pacíficas e inclusivas. Apoiamos, fomentamos e disseminamos 
o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis.  
 

 
ODS 17 
Parcerias em 
Prol da Metas 
 

 
O Desirée TV acredita que conviver em colaboração 
proporciona uma implementação mais eficaz da 
sustentabilidade em nosso meio, estando sempre aberta às 
parcerias que defendam e tenham princípios voltados ao 
respeito à vida e à natureza. 
 

 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
O CEBDS criou o manual “Objetivos para a Vida que Queremos”, muito 
interessante sobre os ODS com uma linguagem bastante acessível e que pode ser 
baixado gratuitamente no site através do link a seguir: 
https://cebds.org/publicacoes/objetivos-para-a-vida-que-queremos/ 
 
O Desirée TV também pretende fazer algo nesse sentido, para ajudar na 
disseminação dos ODS de forma didática interativa. 
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1.2. Lista de 5 produtos ou serviços de proveniência internacional que 
o Desirée TV utiliza 
 
Por se tratar de um canal de comunicação online, o Desirée TV não trabalha 
diretamente com serviços de proveniência internacional, mas, para execução e 
realização dos Ecopisódios, alguns serviços digitais são utilizados como internet, 
programas de computador, e também são usados meios de transporte para 
gravações em outras localidades. Dessa forma podemos listar: 
 

1. Transporte aéreo em casos de gravação fora de João Pessoa 
2. Internet 
3. Telefonia 
4. Impulsionamento nas redes sociais para aumentar a visibilidade dos 

Ecopisódios 
5. Equipamentos de tecnologia para a execução do trabalho como: notebook, 

câmeras para filmagem e fotografia, microfone, luz. Lembrando que estes 
equipamentos não são adquiridos constantemente, a equipe já possui. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
 
A produção do Desirée TV em si já é de baixo impacto ambiental. Os maiores 
impactos serão com o transporte aéreo em caso de gravações fora da cidade de 
João Pessoa, e, o que pode ser feito, neste caso, é enxugar, ao máximo, o número 
de integrantes da equipe que necessitem se deslocar para a execução do trabalho 
em outras localidades. Dessa forma, ao invés de levar filmmaker e fotógrafo de 
João Pessoa para gravar em outras localidades, podemos contratar profissionais 
das cidades onde serão gravados os Ecopisódios e, assim, minimizamos os impactos 
ambientais decorrentes do transporte aéreo.  
 
Com isso, ocorrerão mudanças nos custos do projeto como também na localidade 
mais ampla, minimizando os impactos ambientais e fomentando a valorização dos 
profissionais de cada região bem como a economia local, regional e global.  
 
“Entender sobre as externalidades, subsídios e regulamentações estabelecidos e 
aplicados pela OMC, pelo FMI e pelo Banco Mundial, e o inerente imperativo do 
crescimento de nosso sistema monetário atual, assim como compreender a 
reforma fiscal ambiental, o capital regenerativo, as Oito Formas de Capital e ver 
os padrões de regeneração surgindo local, regional e globalmente soam como 
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verdadeiros sinais de esperança, que ajudarão a transformar a economia global na 
direção da sustentabilidade por meio da cooperação espontânea, sem violação 
ecológica ou a desvantagem para ninguém” (Taiara Desirée, 2019).  
 
Este estudo apresenta insights para manter o Desirée TV livre dessa economia 
competitiva, exploratória e degenerativa, bem como fomentar essa libertação 
ajudando a transformar a economia de modo que ela funcione para as pessoas e 
para o planeta.  
 

 

Análise e Proposta 

 
 
Uma substituição interessante e que agregará muito valor, dinamismo e 
sustentabilidade ao projeto é deixar de usar o transporte aéreo que, em sua 
maioria, leva recursos para fora do país, para criar um Desirée TV móvel e 
itinerante, investindo em uma Tiny House feita no Brasil e de forma sustentável, 
utilizando energia renovável através de placas solares, banheiro ecológico, 
composteira, reaproveitamento de água, entre outras funções.  
 
Dessa forma, o Desirée TV, além de minimizar os impactos ambientais com a 
locomoção e hospedagem da equipe, também fomentará o estilo de vida 
minimalista, além de poder ficar por muito mais tempo em cada localidade, 
desenvolvendo várias práticas e ações junto com a comunidade local, já que 
reduzirá consideravelmente o custo com o deslocamento e permanência em cada 
cidade, uma vez que não necessitará de hospedagens. 
 
Para tornar o projeto ainda mais sustentável, o Desirée TV pode realizar parcerias 
com empresas para viabilizar e realizar essa iniciativa com mais facilidade. Sempre 
fomentando o estilo de vida sustentável. 
 
Entre as parcerias, podemos citar exemplos como a Tiny Houses Brasil 
http://tinyhousebrasil.com.br ou a Tiny Brasil https://www.tinybrasil.com.br, 
empresas brasileiras de construção de Tiny Houses. Para deslocar a Tiny House 
também podemos pensar em um automóvel sustentável como, por exemplo, o 
Renault Zoe https://www.renault.com.br/veiculos/veiculos-eletricos/renault-
zoe.html que, embora seja de uma empresa francesa, já tem modelo no Brasil e 
com o menor custo comparado com as demais marcas que possuem carros 
elétricos. Para manter a cobertura, trabalho e a comunicação do Desirée TV 
durante todos os seus traslados pelo Brasil, outra parceria que pode ser realizada 
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é com a operadora Claro, empresa também brasileira, que tem iniciativas sociais 
como, por exemplo, “Na área de responsabilidade corporativa, a operadora 
mantém o Instituto Claro, que tem como objetivo estruturar seu investimento 
social privado e estimular o uso de novas tecnologias na educação. A Claro adapta 
e moderniza os canais já existentes. Bons exemplos disso são o atendimento em 
Libras para surdos e por mensagem (*1052#)” https://pt.wikipedia.org/wiki/Claro, 
o Desirée TV será mais um meio de educação informativa apoiado pela Claro.  
 
Além dessas, outras parcerias locais, regionais, nacionais e até globais também são 
vislumbradas e podem ser realizadas, como empresas e/ou marcas sustentáveis 
e/ou veganas, Poder Público, Terceiro Setor, parques locais com segurança para 
estacionar a Tiny House, Organizações e Associações que podem apoiar e ajudar 
na disseminação do projeto e estilo de vida, entre outros. 
 
 

 
 

Imagem: Captura de tela da ROL do Gaia Education, Dimensão Ecológica, 2019. 
 
 
Taiara ficou encantada com a ideia da Tiny House em uma das aulas da Dimensão 
Ecológica do Gaia Education facilitada pela Lara Freitas, momento em que, 
inclusive, capturou a tela para ter como motivação. Eis que a ideia, hoje, projeta-
se para um futuro próximo do Desirée TV. 
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1.3. Análise SWOT para avaliar a atual situação de seu projeto diante 
destes impactos maiores 
 
 
A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, 
durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de 
Stanford entre as décadas de 1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma 
revista que compõe um ranking das maiores empresas americanas. 
 
As informações referidas abaixo devem ser enquadradas nas categorias SWOT 
para análise do cenário da empresa: 

• Strengths (forças) = Vantagens internas da empresa em relação às 
concorrentes. Ex.: qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado 
ao cliente, solidez financeira, etc. 

• Weaknesses (fraquezas) = Desvantagens internas da empresa em relação às 
concorrentes. Ex.: altos custos de produção, má imagem, instalações 
desadequadas, marca fraca, etc.; 

• Opportunities (oportunidades) = Aspectos externos positivos que podem 
potenciar a vantagem competitiva da empresa. Ex.: mudanças nos gostos 
dos clientes, falência de empresa concorrente, etc.; 

• Threats (ameaças) = Aspectos externos negativos que podem por em risco 
a vantagem competitiva da empresa. Ex.: novos competidores, perda de 
trabalhadores fundamentais, etc. 

 
 
Análise Swot Cruzada 
 
A Análise Swot Cruzada consiste em cruzar as informações dos quatro quadrantes, 
de forma a obter uma moldura que permita delinear estratégias importantes para 
o futuro da empresa/instituição. 
 
Para a Análise Swot Cruzada é preciso primeiro fazer uma análise clara do 
ambiente, ou seja, pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber 
identificar as oportunidades e ameaças. Para cada cruzamento é importante saber 
criar objetivos/estratégias: 
 

• Pontos Fortes vs. Oportunidades = Estratégia ofensiva / desenvolvimento 
das vantagens competitivas. 
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• Pontos Fortes vs. Ameaças = Estratégia de confronto para modificação do 
ambiente a favor da empresa. 

• Pontos Fracos vs. Oportunidades = Estratégia de reforço para poder 
aproveitar melhor as oportunidades. 

• Pontos Fracos vs. Ameaças = Estratégia defensiva com possíveis 
modificações profundas para proteger a empresa. 

 
 

  

Fatores positivos  
 

 

Fatores negativos 

 

 

Fatores 

internos 

 
Forças 
 
O Desirée TV preza pela 
qualidade do serviço oferecido 
aos parceiros e público, 
investindo em conhecimento, 
clareza e veracidade das 
informações. Os custos com a 
propagação são reduzidos e 
possui uma boa amplitude de 
acesso por ser online. Garante 
o bom serviço prestado ao 
cliente e ao público para que 
fiquem satisfeitos com as 
parcerias realizadas. Também 
são contratados profissionais 
competentes para a realização 
das gravações e registros dos 
Ecopisódios. O projeto conta 
com autonomia e solidez 
financeira, garantindo o 
pagamento de todos os 
serviços, tributos e as doações 
a que se propõe. Possui pouco 
impacto ambiental negativo. 

 

 
Fraquezas 
 
Por outro lado, o Desirée TV 
ainda conta com altos custos de 
produção com equipe, o que de 
certa forma dificulta a realização 
dos Ecopisódios. Depende de 
profissionais para a realização das 
gravações e registros dos 
materiais para o lançamento dos 
Ecopisódios. Não possui uma 
sede/estrutura fixa para reuniões 
e trabalhos, mas, em 
contrapartida, isso minimiza 
custos. A marca ainda está 
começando nas redes sociais, 
então ainda tem um alcance 
pequeno. 
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Fatores 

externos 

 

Oportunidades 
 
Os temas abordados pelo 
Desirée TV são de grande 
relevância nos dias atuais e 
ainda há poucos meios de 
comunicação dedicados a esse 
tipo de propagação. Não 
encontramos nenhuma 
plataforma que conecte as 
temáticas da sustentabilidade 
e veganismo como o Desirée 
TV se propõe a fazer. O mundo 
precisa de mais informação 
sobre temas urgentes como o 
Desirée TV faz e isso ajuda a 
crescer o segmento 
socioambiental. 
 

 

Ameaças 
 
Empresas sustentáveis e 
empreendedores autônomos que 
atuam com os mesmos 
propósitos do Desirée TV, em sua 
grande maioria, ainda não possui 
um capital financeiro suficiente 
para investir em meios de 
comunicação, e como o Desirée 
TV tem uma produção 
independente, ou seja, não possui 
patrocínios, necessita de capital 
para realizar os seus trabalhos de 
informação socioambiental que 
deve vir destas empresas e/ou 
empreendedores.  

 
 
 
Pontos Fortes vs. Oportunidades: O grande ponto forte do Desirée TV é ser um 
meio de informação online que preza pela qualidade do conteúdo e produção, 
atuando nas áreas da sustentabilidade e do Veganismo, que são temas urgentes e 
em ascensão. O mundo carece desse tipo de informação e o Desirée TV tem essa 
vantagem de ser um pioneiro na sua forma de expressão. 
 
Pontos Fortes vs. Ameaças: O Desirée TV preza pela qualidade do serviço, do 
conteúdo e dos profissionais que atuam no projeto, dessa forma a execução do 
mesmo acaba tendo um custo alto para um negócio que atua com autonomia 
financeira, sem nenhum tipo de patrocínio. Empresas sustentáveis e 
empreendedores autônomos que atuam com os mesmos propósitos do Desirée 
TV, em sua grande maioria, ainda não possui um capital financeiro suficiente para 
investir em meios de comunicação, então, o grande desafio do Desirée TV é 
desenvolver uma estratégia que minimize os custos de produção para gerar capital 
suficiente para realizar os seus trabalhos de informação socioambiental numa 
relação ganha-ganha com os parceiros (empresas e/ou empreendedores), de 
maneira que todos possam sustentar as suas atividades e prosperar dentro desse 
projeto.   
 
Pontos Fracos vs. Oportunidades: O Desirée TV ainda conta com altos custos de 
produção com equipe o que dificulta a realização dos Ecopisódios por depender de 
profissionais para a realização das gravações e registros dos materiais para o 
lançamento dos Ecopisódios. Mas, por outro lado, por não possuir uma sede fixa 
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para reuniões e trabalhos, e ser um meio de transmissão online, não há custos com 
manutenção de estrutura. O Desirée TV está começando nas redes sociais, por 
isso, ainda tem um alcance pequeno, mas, por se tratar de temas urgentes e que o 
mundo carece de informação, consegue ser pioneiro e crescer à medida que o 
público aumenta sua procura por informação nestes segmentos da 
sustentabilidade e Veganismo, como estilos de vida mais éticos e saudáveis. 
 
Pontos Fracos vs. Ameaças: Como o Desirée TV ainda conta com altos custos de 
produção por depender de profissionais para a realização das gravações e registros 
dos materiais para o lançamento dos Ecopisódios, e as empresas sustentáveis e 
empreendedores autônomos que atuam com os mesmos propósitos do Desirée 
TV, em sua grande maioria, ainda não possui um capital financeiro suficiente para 
investir em meios de comunicação, é preciso pensar e desenvolver meios de 
parcerias que gerem uma relação de ganhos mútuos. Mas, tanto o Desirée TV 
como muitas empresas estão nesta mesma situação, não possuem uma estrutura 
fixa, estão começando nas redes sociais, tendo um alcance pequeno, assim, toda 
forma de parceria para fortalecer todos os trabalhos é bem-vinda. Isso foi já foi 
feito pelo Desirée TV que, em algumas parcerias, realizou o recebimento de 
pagamento mediante moeda e também permuta em produtos e serviços, o que 
gerou uma relação de ganha-ganha e também uma ampla divulgação dos produtos 
e serviços dos parceiros. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
 
Acreditamos que mais uma fraqueza e/ou ameaça seja a garantia da cadeia 
produtiva de todos os participantes, visto que, sustentabilidade e Veganismo têm 
sido relativamente usados como fins exclusivamente comerciais. Mas o formulário 
que criamos para as empresas poderá ser um meio para solucionar/minimizar esse 
risco, tendo em vista que os telespectadores querem sentir confiança em tudo que 
veem. Obviamente, não é responsabilidade do Desirée TV, caso algo aconteça, mas 
acreditamos que a transparência seja um desafio em qualquer negócio sustentável, 
e assim buscamos seguir. 
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Módulo 2 
Bancos e Moedas Comunitárias 

 
 
 
Nosso sistema monetário atual cria intencionalmente a necessidade de 
crescimento econômico constante e transfere o dinheiro dos pobres para os ricos, 
criando desigualdade nas esferas nacional e internacional. Essa gravidade das 
crises tem se revelado como um fator chave para várias práticas insustentáveis que 
estão no centro das crises convergentes que a humanidade enfrenta. 
 
O Desirée TV não é uma organização sem fins lucrativos, mas também não visa o 
lucro como fator primordial, o aporte financeiro é necessário para manutenção 
ativa do projeto bem como para manter o nível das informações o mais elevado 
possível, uma vez que prezamos pelos estudos e investimento em novas fontes de 
aprendizado para passar o melhor e mais atual conteúdo para os telespectadores. 
Investimento em novos cursos, palestras, conferências e eventos que trarão 
conteúdo, valorização e significado ao Desirée TV sempre será feito e, para isso, 
um capital financeiro é fundamental. 
 
O projeto, como um portal de comunicação consciente confere três ações que 
podem contribuir para essa transição para uma economia mais resiliente, 
sustentável e justa (em âmbitos social, organizacional, ativista, etc.):  
 

1. O Desirée TV, além de ser um comunicador consciente tem mostrado 
iniciativas significativas, dando visibilidade aos que têm investido 
esforços na mudança de paradigma da sociedade. Essa atividade faz com 
que estes sejam valorizados em seus detalhes frente aos modelos 
convencionais de extração, exploração e descarte de insumos. Essa 
visibilidade pode gerar mais procura e, consequentemente, fazer com 
que esses negócios cresçam para o seu auto sustento, de forma a não 
visar o lucro, mas preservar a vida como um todo, reduzindo aqueles que 
não entram nesse modelo, ou, até mesmo, gerando mudança nas 
estruturas convencionais. O investimento em tecnologias, empresas, 
pessoas que trabalham na área é a forma de fazermos com que isso seja 
acessível a todos. Além de alavancar a economia local, onde cada 
Ecopisódio for realizado. 

2. Parte dos lucros obtidos para manutenção dos Ecopisódios do Desirée 
TV é destinado às instituições, organizações sem fins lucrativos e/ou 
demandas comunitárias que compartilham dos mesmos valores. Essa 
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doação de 10% tem ajuda significativa para o crescimento das mesmas. 
No primeiro Ecopisódio, tal doação foi feita de forma livre. Nas próximas 
atividades, essa contribuição será feita às instituições da própria 
biorregião, contribuindo mais uma vez para que a economia local seja 
movimentada e fortalecida. 

3. O oferecimento de IGTV`s curtos, em formato vídeo informativo e/ou 
extraídos dos Ecopisódios para conscientização financeira, e de como 
somos influenciados pela “importância” desse recurso podem ser 
produzidos, bem como, mostrar novas movimentações e soluções 
acerca de inovações frente à economia e ecologia. Esse formato, em 
vídeo, permite que sua circulação alcance diversas pessoas e empresas, 
provocando um pensamento crítico com objetivo à mudança. Além de 
vídeos informativos sobre o problema e soluções existentes, a 
plataforma pode oferecer arquivos de gestão e contatos de 
fornecedores de serviços, produtos, fazendo uma ponte entre 
produtores e ativistas da área.  

 
 
 
 
2.1. Doações  
 
O Ecopisódio de estreia realizou doação para três instituições. 
 
SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA: Recebeu o valor de R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais) no mês de dezembro de 2019, período em que um doador 
anônimo dobrou todas as doações realizadas neste referido mês, tendo, portanto, 
esse valor agregado.  
 

 
Fonte: https://svb.org.br 
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NASCE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ESPERANÇA): Que 
realizou no domingo, dia 15 de dezembro de 2019, uma festa de Natal com 
doações para as crianças da comunidade, recebeu o valor de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para montar a sacolinha para uma das crianças beneficiadas.  
 

 
 

Fonte: https://caminhodecasa.org.br/sacolinhas-de-natal  
 
 
INSTITUTO PROTECIONISTA SOS ANIMAIS E PLANTAS: Localizado em João 
Pessoa, recebeu o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no dia 10 
de março de 2020. 
 

 
 

Fonte: https://www.instagram.com/sosanimaiseplantas/  
 

 
Ao todo, foram doados R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 10% do valor 
recebido em pecúnia, ou seja, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) * pelos 
contratos fechados para participações no Ecopisódio de estreia do Desirée TV. 
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Realizando, dessa forma, o seu compromisso ético e socioambiental de ajudar e 
apoiar os próximos a também realizarem as suas atividades sociais em benefício 
das pessoas, dos animais e da natureza.  
 
* Com exceção das permutas que totalizaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 
 
2.2. Banco do Tempo 
 
Para alcançar voos mais altos frente à uma economia onde o fluxo seja mais 
saudável, dando suporte às pessoas, à sociedade e ao planeta, são necessárias 
muitas mudanças. Pensando nisso, o Desirée TV, compromete-se em buscar novas 
formas de incluir moedas digitais, abertas e compartilhadas em seu programa, 
tendo como exemplo, o Banco de Tempo, onde fornecedores cadastrados podem 
contribuir uns com os outros de forma interativa, numa espécie de rede do bem, 
oferecendo tempo de qualidade, seja em consultorias ou serviços/produtos.  
 
Essas moedas digitais, na verdade, são uma forma de adquirir e dar conhecimento 
a favor do bem comum, havendo também a possibilidade de ajudar ONGs e 
campanhas com o nosso conhecimento e serviço voluntariamente, sem necessitar 
de dinheiro para isso.   
 
Ao se tratar de um novo olhar em relação ao dinheiro e os seus consequentes 
malefícios, o Desirée TV, como uma rede de cooperação e conscientização frente 
ao consumo, inspira-se em ideias como o Banco do Tempo, que é um sistema de 
organização de trocas solidárias que promove o encontro entre a oferta e a 
procura de serviços disponibilizados pelos seus membros. No Banco de Tempo, 
troca-se tempo por tempo; todas as horas têm o mesmo valor e quem participa se 
compromete a dar e a receber tempo. 
 

 
 

Fonte: FUNVERD, 2017. 
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BANCO DO TEMPO DO DESIRÉE TV  

- ECOTIME - 

 
Seguindo estes princípios, onde prevalece o estabelecimento de relações sociais 
mais humanas e igualitárias, o Desirée TV planeja desenvolver mais informações 
acerca dessas possibilidades dentro da sua plataforma, criando em seu site um 
Banco do Tempo para trocas entre profissionais autônomos, marcas e 
consumidores de caráter sustentável e regenerativo, por intermédio da 
ECOTIME, nome dado à moeda digital disponível na plataforma do Desirée TV. 
 
Este Banco do Tempo, funcionará por meio de um cadastro voluntário, que 
constará não apenas as informações da empresa, mas para qual público se 
destina, seu tipo de serviço, bem como, um formulário de adesão com as 
especificações de como ocorrerá o funcionamento.  
 
Em resumo, o Desirée TV oferecerá uma experiência, tendo o tempo de trabalho 
de cada um como moeda para equilibrar ganhos e gastos. Trata-se, portanto, de 
uma abordagem mais igualitária, que considera os esforços do trabalhador, 
transformando o tempo em uma moeda de troca social, que permite a todos os 
participantes fazerem trocas justas e obterem benefícios democraticamente. 
 
“O Banco do Tempo com o uso da ECOTIME irá gerar uma rede de conexão e 
engajamento entre o público do Desirée TV, proporcionando também uma 
forma de economia sustentável e regenerativa, ampliando a mente do povo de 
várias partes do Brasil, para um novo modelo de negociar suas habilidades”, 
ressalta Taiara Desirée. 
 
No entanto, por se tratar de uma ideia ousada que, na prática, demanda uma 
gestão específica e trabalhosa, em um primeiro momento, será possível que seja 
voltada para um estabelecimento de um sistema interno de contabilidade de 
créditos, ainda dentro da equipe envolvida, mas sem escalar de imediato para o 
público em geral. 
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Módulo 3 
Sustento Justo 

 
 
 
3.1. Três indicadores específicos de bem-estar que o Desirée TV usará 
para traçar seu progresso ao longo do tempo (que permitirá que se 
meça se está se tornando um projeto mais “rico”) 
	

• Contato com o público interessado no Desirée TV, apostando sempre na 
aproximação com as pessoas por meio das gravações dos novos 
Ecopisódios, bem como através das redes sociais e das ações que serão 
realizadas nas cidades e regiões. Sentir essa aproximação e o calor humano 
aumentando, com certeza, será um indicador de progresso ao longo do 
tempo, nada fará o projeto mais rico do que poder beneficiar outros seres. 

• Número de mudas plantadas nas cidades de gravação dos Ecopisódios em 
decorrência dos compartilhamentos do conteúdo do Desirée TV, 
buscaremos manter a possibilidade de acompanhar o progresso das plantas 
realizando visitas após o plantio. 

• Redução da pegada de carbono na região onde forem realizados o plantio 
arbóreo, levando mais sustentabilidade, bem-estar e qualidade de vida para 
a cidade e região. 

• Satisfação da equipe com a remuneração pelo trabalho desenvolvido, de 
modo que, cada envolvido, sinta-se monetariamente bem recompensado 
pelo seu trabalho. Neste ponto, buscaremos formas para que a equipe como 
um todo possa criar estratégias de cuidar dessa questão no futuro, para que 
haja sempre uma relação ganha-ganha-ganha. 
 

	
3.1.1. Plantio de mudas de árvores nativas pelo número de 
visualizações do Ecopisódio 
	
 
A primeira ação de plantio estava prevista para ser realizada no dia 6 de junho de 
2020, primeiro sábado após o Dia Mundial do Meio Ambiente, porém, em virtude 
da pandemia e o consequente isolamento social, essa data será reagendada em 
outro momento. Até o final de março, o Ecopisódio já contava com mais de 900 
visualizações, isso implica dizer que, pelo menos, plantaremos 90 mudas de árvores 
nativas na Cidade de João Pessoa e/ou região, uma vez que, a cada 20 
visualizações, plantaremos 2 mudas de árvores nativas.  
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Chamaremos essa ação de “Somos Natureza Regenerando” e usaremos a hashtag 
#DesiréeTVpeloclima para sinalizar nosso movimento nas redes sociais em apoio 
ao ODS 13 da Agenda 2030. 
 
 

 
 

Número de visualizações do Ecopisódio de estreia até o dia 31 de março de 2020, às 11:08.  
 
 

Com o plantio das mudas de 
árvores nativas estaremos 
enriquecendo não só o 
projeto, mas a região e a vida 
das pessoas e de todos os 
seres, contribuindo para a 
mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas, trazendo 

mais qualidade de vida a todos os envolvidos e aos seres locais, regionais, nacionais 
e até globais, uma vez que tudo está interconectado. Importante ainda destacar 
que estaremos contribuindo para a Década da Restauração dos Ecossistemas 
declarada pela ONU. 
 
Imagem: https://apartamento702.com.br/evento-gratuito-ira-trocar-abracos-por-mudar/ 
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3.2. Três ações que podemos realizar que ajudarão a comunidade, 
organização e/ou projeto a se tornar mais rico nas maneiras descritas 
	

1. Fazer um trabalho nas escolas e universidades com o propósito de levar o 
nosso conteúdo para uma reflexão mais profunda da importância de se 
preservar o meio ambiente. Os jovens têm mais abertura para tais 
mudanças e se adaptam facilmente ao novo conceito, isso ajudará o Desirée 
TV a expandir seu propósito e conquistar mais engajamento com senso 
crítico, ideia e criatividade para obter uma vida mais sustentável. Com a 
proposta da Tiny House, o Desirée TV poderá permanecer mais tempo em 
cada cidade, e além de gravar as cenas dos Ecopisódios, poderá realizar 
ações como palestras e práticas nas escolas, levando esse conteúdo para as 
crianças e também para os pais como convidados, a ideia é engajar o maior 
número de pessoas possível para que possam se inspirar com as iniciativas 
sustentáveis e adotar novos hábitos.  

2. Como já mencionado, o Desirée TV tem um projeto de contribuir para o 
meio ambiente utilizando a participação do público no plantio de mudas de 
árvores nativas, onde a cada 20 visualizações nos Ecopisódios, o Desirée TV 
irá plantar duas mudas de árvore nativa na cidade ou região onde foi 
gravado o Ecopisódio. Essa iniciativa foi criada com o objetivo de incentivar 
as pessoas a retribuir o que a natureza nos concede todos os dias.  

3. Algumas alternativas do Desirée TV podem contribuir para a Redução da 
Pegada Ecológica das Empresas. Com as apresentações do Desirée TV, as 
iniciativas sustentáveis serão levadas ao público de todas as localidades 
como, por exemplo, mostramos no Ecopisódio Porta do Sol as iniciativas do 
Hotel Verdegreen, tais práticas servirão de exemplo para hotéis, empresas 
e até para as pessoas de outras cidades, um bom exemplo foi a apresentação 
da Horta Orgânica, pois, se um hotel consegue cultivar, por que uma 
residência, uma escola ou um restaurante não conseguiria? 

4. A pegada ecológica geralmente é medida principalmente em regiões ou 
países, contudo, é possível avaliar o impacto das empresas na região que o 
Desirée TV atua. Todas as organizações causam impactos ambientais, sendo 
muitas vezes negativos, através dos veículos, do consumo de água e 
eletricidade e compra de materiais de escritório. O Desirée TV deseja 
colocar no roteiro dos próximos Ecopisódios dados de redução da pegada 
das empresas. Por exemplo, imaginemos que uma empresa X opte por não 
usar embalagens plásticas na venda dos seus produtos, eles podem 
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mensurar quantas embalagens deixam de descartar no meio ambiente por 
essa atitude. Dados como esses são tangíveis, econômicos, sustentáveis e 
inspiradores ao mesmo tempo. Apresentando esses exemplos, estaremos 
incentivando a mudança de hábitos de quem assistir para reduzir suas 
pegadas de carbono também. 

 

 
 

Horta orgânica do Hotel Verdegreen em João Pessoa 
 
 
 
 

 

Análise e Proposta 

	

Sabemos que é extremamente importante sensibilizar, consciencializar e 
transmitir às empresas a importância de reduzir a pegada de carbono e incentivar 
as boas práticas ambientais no seio empresarial. 

Muitas vezes, as empresas não têm a iniciativa de implementar ações sustentáveis 
devido à falta de informação, insuficiência de verba e à dificuldade com a 
burocracia dos órgãos públicos.  
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3.3. Formas pelas quais o Desirée TV possa colaborar como 
consumidores ou investidores para que o projeto faça opções que 
apoiem a regeneração social e ecológica 
 

Poupança de energia: Hoje já temos um baixo consumo de energia por não termos 
uma estrutura física, mas, melhoraremos ainda mais se implantarmos a ideia da 
Tiny House, o que reduzirá para zero o consumo de energia fóssil. 
 
Economia e reutilização de água: A Tiny House também poderá ter um sistema de 
captação e reuso de água pluvial, o que contribuirá significativamente para a 
economia e redução do uso de água. 
 
Substituição da frota automóvel (mobilidade urbana): O projeto já estimula o uso 
de bicicleta como meio de mobilidade urbana sustentável, e passará a fomentar o 
uso de transporte elétrico e de uma casa ou office móvel e sustentável, através da 
Tiny House. 
  
Utilização de equipe local para produção do Ecopisódio: Essa é uma forma de 
apoiar a regeneração social e ecológica, tanto pela valorização da mão de obra 
local, como com a mitigação de gases de efeito estufa. 
 
 

 
 
 

O Ecopisódio de estreia do Desirée TV tem uma cena totalmente dedicada ao 
fomento e orientação sobre o uso da bicicleta como uma opção saudável, segura 
e sustentável de mobilidade urbana. Dando, inclusive, as orientações baseadas no 
que o Código de Trânsito Brasileiro prevê sobre esse tipo de transporte. 
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Módulo 4 
Revitalizando Economias Locais e Inovação 

Social 
 
 
 
4.1. Principais metas do Desirée TV e três objetivos SMART para a 
revitalização da economia local e inovação social 

	
Uma das metas do Desirée TV é criar um projeto social abordando os principais 
conceitos da sustentabilidade e a importância da preservação do nosso planeta 
para alunos das escolas públicas e privadas na região de João Pessoa, apresentando 
um olhar sistêmico e o propósito do projeto, construindo uma educação mais 
inclusiva e despertando o interesse em colaborar com a preservação do nosso 
planeta. 
 
Três objetivos Smart: 

1. Aplicar esse projeto nas escolas públicas (e privadas) de João Pessoa 
2. Atender pelo menos 5 escolas públicas de João Pessoa 
3. Criar um senso de responsabilidade na comunidade 

 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
No áudio abaixo, enviado para Taiara Desirée, no dia 10 de março de 2020, pelo 
Francisco Garcia (https://www.instagram.com/franciscodireitoanimal/), 
advogado, ativista pela causa animal no Estado da Paraíba, com reconhecimento 
no Brasil, e um dos membros do INSTITUTO PROTECIONISTA SOS ANIMAIS E 
PLANTAS, fala justamente de um projeto que envolve a questão da educação 
ambiental nas 659 escolas do Estado da Paraíba. O Desirée TV está estudando 
como poderá participar e contribuir com essa ação socioambiental. Desta forma, 
estará pondo em prática os três objetivos smart elencados acima, criando um senso 
de responsabilidade, aproximação e engajamento com a comunidade. 
 

PROPOSTA: O Desirée TV pode fazer um Ecopisódio 
(documentário) financiado pela Secretaria de Educação 
do Estado para apresentar as ações das escolas que 
estão incluindo a disciplina de educação ambiental e 

direito animal. Outra ação em conjunto com as escolas é o plantio das mudas de 
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árvores nativas também pelas crianças das escolas, em uma parceria formada pelo 
“Desirée TV + Escolas + Secretaria de Educação do Estado”. Essa ação aumentará 
o impacto positivo da ação de forma mensurável e tangível.  
 
 

 
 

Fonte: https://blog.luz.vc/o-que-e/estrategia/como-definir-metas-smart/ 
 
	
4.2. Identificando os principais desafios e necessidades específicas para 
dar início às atividades sociais do Desirée TV (financeiro, 
conhecimento específico, recursos e colaboradores, etc.) 
 
O principal desafio para dar início a esse projeto é sensibilizar as pessoas que 
compartilham do mesmo interesse e que tenham disponibilidade para realizar um 
trabalho social nas instituições de ensino. Outra questão que precisamos levar em 
consideração é o interesse dos órgãos públicos em promover esse conceito dentro 
das escolas públicas, pois é muito importante o comprometimento de todos no 
projeto.  
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Captar recursos de empresas privadas ou financiamento coletivo pode ser uma 
alternativa para garantir a saúde financeira do projeto, assim como criar parcerias 
com as instituições públicas para ajudar no desenvolvimento do projeto nas 
escolas. 
 
As observações contidas no parágrafo anterior, que dizem respeito aos Objetivos 
Smart, podem ser solucionadas com a parceria mencionada no áudio do Francisco 
Garcia.  



 

 77 

Outra ideia para solução financeira do projeto, diz respeito à Ecota Social, 
mencionada alhures, sobre o modelo de Vakinha online. Esta ideia é justamente 
viabilizar as atividades do Desirée TV através de um apoio social, rateado por um 
número maior de indivíduos, ficando uma contribuição simbólica para cada 
telespectador. Isso promove uma ajuda financeira ao projeto ao mesmo tempo que 
possibilita um maior engajamento e interesse do público. 
  
 
 

4.3. Criando um mapa das partes interessadas, pensando em como elas 
podem ajudar a alcançar nossos objetivos, enfrentar os desafios e 
consolidar o Desirée TV usando os recursos e a influência destes 
parceiros estratégicos 

	
PASSO A PASSO UTILIZADO:  

1. Identificar as partes interessadas: Seus interesses, envolvimento e impacto 
no sucesso do projeto. 

2. Planejar o engajamento do projeto: Estratégias para garantir a conexão 
entre as partes. 

3. Gerenciar o projeto: Comunicar e interagir para atender as necessidades e 
solucionar as questões quando necessitam. 

4. Monitorar o projeto: Monitorar o relacionamento, ajustar estratégias e 
eliminar resistência. 

 
 
Embora cada projeto seja único e possua suas próprias partes interessadas, elas 
normalmente incluem: 
 

• Clientes 
• Usuários 
• Patrocinador 
• Equipe do projeto 
• Gerente de projetos 
• Governo 
• Órgãos regulamentadores 
• Investidores 
• Fornecedores 
• Colaboradores 
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MAPA DAS PARTES INTERESSADAS E MÉTODOS ENVOLVIDOS: 
 
 

 
 
 

 
Em AMARELO estão as PARTES VIVAS diretamente interessadas, impactadas 
e/ou envolvidas com as ações do projeto, e em AZUL estão os meios pelos quais 
esse envolvimento pode acontecer. 
 
Por fim, é importante destacar que o Desirée TV trabalha com o formato de 
sustento justo, portanto, as partes envolvidas devem possuir os mesmos 
propósitos para que tenham conexão e consigam realizar as propostas sugeridas 
para o sucesso do projeto e das ações, em benefício da comunidade e teia da vida. 
  
 
 

Público
Redes 
Sociais

Colaboradores

Emails

Parceiros

Grupos

Investidores
Blog

Equipe

Eventos

Animais

Internet e 
Mídias

Clientes

Website
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Módulo 5 
Questões legais e financeiras 

 

	
5.1. Uma vez definido seu produto ou serviço, descreva as demandas de 
mercado e como fez uma estimativa de vendas. Defina os tipos de 
clientes que você contatará para oferecer seu produto/serviço. Qual 
seu plano para chegar aos consumidores? Descreva um plano de 
marketing para promover seu produto/serviço 
 

Para tornar esse projeto realidade, houve a necessidade de vendas de “Ecotas” por 
tipo de participação no Ecopisódio. Todas as empresas/parceiras do Ecopisódio 
foram selecionadas de acordo com os princípios éticos do Desirée TV, portanto, 
estão alinhadas com os valores do projeto. 

Os clientes são empresas que compartilham do mesmo propósito, que é contribuir 
para o meio ambiente com ações sustentáveis e promover o Veganismo como 
forma de consumo consciente.  
 
Nossos planos para atingir os consumidores são:  
 

1. Divulgar os Ecopisódios nas redes sociais 
2. Publicar nas páginas dos nossos parceiros o conteúdo do Desirée TV 
3. Participar de eventos ligados à sustentabilidade e ao Veganismo 
4. Fazer parceria com escolas e universidades para divulgar o projeto do 

Desirée TV 
 
 
5.1.1. Plano de Marketing para promover o Desirée TV 
 
Acreditamos que um tempo de imersão seja importante para quaisquer pesquisas 
em Design e, para isso, trabalharemos com as etapas da pesquisa, desenvolvimento 
de um plano de ação e execução, conforme descritivo a seguir. 
 
 

PLANO DE MARKETING 

 PESQUISA 
 
A pesquisa irá mostrar qual caminho a ser percorrido e 
quais métodos são utilizados pelos “concorrentes” e seu 



 

 80 

público alvo, por isso, constantemente estaremos 
avaliando:  

 
Quais são os nossos objetivos? O que queremos alcançar 
com essas ações de marketing? Qual é o cenário do 
mercado que atuamos?  
 

PLANOS DE 
AÇÃO 

 
Quais canais iremos utilizar? Cada canal digital pode ser 
utilizado de uma maneira diferente para um objetivo 
diferente. Por exemplo, as redes sociais como Facebook e 
Twitter podem ser usadas de forma mais descontraída e 
informal, enquanto o LinkedIn é um meio de conexão mais 
profissional. Além desses exemplos, ainda é possível usar 
ferramentas como Blog, Instagram, E-mail Marketing, 
Podcast, Plataformas de músicas, vídeos e muitos outros. 
Algumas redes sociais ainda nos permitem criar contas 
específicas para profissionais. Tudo isso é considerado no 
nosso plano de ação que também atenta para questões 
como: 
 
Qual será o formato do conteúdo?  
Qual será o cronograma para executar essas ações? 
 
Além do plano digital para chegar ao público, o Desirée TV 
também conta com o plano físico de agenda de eventos 
mensais e semanais, para manter um contato pessoal com 
o público, aumentando o engajamento como também 
criando uma rede de conexão viva. 
 

EXECUÇÃO 

 
Nossa meta é executar tudo que foi planejado sempre 
mantendo em mente os objetivos principais do projeto e 
ação específica, procurando seguir um cronograma e 
criando conteúdo relevante e de valor para o nosso público 
alvo. 
 
Os vídeos são excelentes ferramentas para o Marketing 
Digital, e os dados já mostram claramente porque esse 
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formato de conteúdo é bastante efetivo para uma 
estratégia de marketing. 
 

• Uma pesquisa da Cisco mostra que, até 2020, vídeos 
serão responsáveis por mais de 80% de todo o 
tráfego na internet. 

• Páginas que possuem vídeos podem aumentar até 2 
minutos do tempo de permanência do visitante.  

• 90% das pessoas estão mais dispostas a comprar 
algum produto após assistirem a um vídeo sobre ele. 
Isso significa que a chance de um cliente concretizar 
uma compra praticamente dobra se ele tiver 
assistido a um vídeo. 

 
 
 
 
5.1.2. Qual é o valor agregado de seu produto/serviço? Você tem 
concorrentes? Quais seus pontos fortes e fraquezas? Como você vai 
diferenciar sua atividade da deles? 
 
 
Valor agregado do Desirée TV:  Conexão com propósito entre os parceiros, 
clientes e fornecedores de forma transparente e com conteúdo que agrega 
valores tanto para a comunidade quanto para os parceiros, marcado pela seriedade 
e qualidade das informações.  
 
Concorrência: Há várias empresas e Documentários que abordam conteúdos sobre 
sustentabilidade e Veganismo, mas, até hoje, não conhecemos nenhuma empresa 
que atua nesse formato proposto pelo Desirée TV, com um conteúdo dinâmico, 
envolvente, sensível e que também agrega ações pensando no benefício de todos 
os seres. Acreditamos que não possuímos concorrentes, afinal, trabalhamos com 
a interdependência, a valorização das habilidades e com o respeito à todas as 
frentes de atuação, buscando contribuir e também extrair aprendizados com o 
todo. 
  
Pontos fortes: Conteúdo dinâmico; grande oportunidade de crescimento do 
mercado nacional e internacional; plataforma 100% digital; ferramentas de fácil 
visualização e acessível a todos; pensamento socioambiental; doação de parte da 
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renda arrecadada para ONGs e demandas comunitárias, consolidando o 
compromisso e responsabilidade com a comunidade e o planeta. 
 
Pontos fracos:  A criação de outros Ecopisódios em outras regiões aumenta os 
custos de operação e depende de fechar um número mínimo de “Ecotas” para 
viabilidade do Ecopisódio. No entanto, esse ponto pode ser solucionado com a 
Ecota Social, e com a implantação da ideia da Tiny House, conforme mencionados 
anteriormente. 
 
O Desirée TV se diferencia de seus “concorrentes”, embora não vejamos como tal, 
principalmente por ter uma relação transparente e descontraída com seus 
parceiros e público, além de contar com um conteúdo bastante interativo, que faz 
com que as pessoas que assistem ao Ecopisódio se interessem em fazer parte dessa 
mudança e passem a contribuir para uma vida mais sustentável e um planeta 
melhor. 
 
 
 
5.1.3. Como você planeja se informar sobre seu mercado? Como 
pretende acompanhá-lo com o passar do tempo? Quando você acha que 
terá o retorno do seu investimento? 
 
 
O desenvolvimento sustentável e regenerativo é tema cada vez mais relevante nos 
dias atuais. Os esforços internacionais estão voltados para um plano de ação para 
erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz 
e a prosperidade, através dos ODS da Agenda 2030. Dessa mesma forma caminha 
o Desirée TV e, por isso, segue buscando sobre o mercado através de pesquisas 
realizadas em diversos canais da internet. Sites, blogs, noticiários, redes sociais, 
grupos, propagandas, artigos, cursos, TEDx, documentários e filmes, que abordam 
as temáticas do Desirée TV estão em nossas fontes de informação sobre mercado 
e para geração de conteúdo. 

 
Atualmente, as redes sociais são uma ótima fonte para acompanhar o mercado 
com o passar do tempo, onde podemos não apenas conhecer as novas empresas, 
serviços e ações, como também sentir o que o público está pensando sobre os 
mesmos. Mas, embora as redes sociais sejam uma grande ferramenta de 
acompanhamento de mercado, as pesquisas através das notícias também são de 
grande relevância e assim seguimos buscando novas iniciativas sustentáveis e 
veganas confiáveis para apresentar ao público do Desirée TV. 
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O retorno do investimento do Desirée TV é imediato. Como não há empréstimo 
ou patrocínio e a realização dos Ecopisódios ocorre mediante o investimento dos 
parceiros através das suas Ecotas de participação, os valores são revertidos 
automaticamente.  

 
Com as parcerias do Ecopisódio de estreia, conseguimos fazer os pagamentos dos 
profissionais que trabalharam na produção e também doamos 10% do valor 
recebido com os contratos, para ONGs. Mas, do Ecopisódio de estreia, não sobrou 
caixa para reinvestimento, todo o valor foi revertido para a execução do 
Ecopisódio e pagamentos da equipe. Esse é um ponto a ser melhorado para que o 
projeto tenha mais “possibilidades de reinvestimento”, já que não conseguimos 
patrocínio nem apoio para a produção dos documentários. 
 

 
 

5.2. Você acha que terá de reunir habilidades específicas para oferecer 
seu produto/serviço? Quais os principais desafios – de uma perspectiva 
organizacional – a enfrentar se você tiver planos de se tornar 
financeiramente independente nos próximos três anos? Quantos 
empregos você acredita que sua atividade criará? 
 
 
Hoje, o produto é oferecido com muita qualidade pois toda a execução contou 
com profissionais capacitados, mas sabemos que sempre haverá algo para 
aprimorar. O maior desafio do Desirée TV é ser um projeto que depende de 
recursos financeiros para sua execução, pois não temos apoio, patrocínio e há um 
custo alto para o deslocamento e com os profissionais que trabalham para fazer o 
Ecopisódio existir.  
 
 
 

Planos para se tornar financeiramente independente 

 PATROCÍNIO 

 
Fechar um patrocínio com uma grande empresa por um 
período de 1 ano, para que essa empresa subsidie os 
Ecopisódios durante esse período. Isso possibilitará o 
Desirée TV realizar os trabalhos, produzir mais Ecopisódios 
e, consequentemente, estará também disseminando o 
trabalho/produto/serviço/ação do patrocinador por todo o 
Brasil e fora dele, já que a divulgação online não tem 
fronteiras. Isso fará também com que o Desirée TV alcance  
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um público maior por estar circulando e trabalhando 
continuamente, sem parar muito tempo entre um 
Ecopisódio e outro. Depois de 1 ano de patrocínio o 
Desirée TV terá condições de seguir “com suas próprias 
pernas”, uma vez que o trabalho já estará com um ritmo 
sólido e contínuo. 
 

 
PACOTE POR 
ASSINATURA 

 
O Desirée TV venderá “Pacotes de Assinatura” – mensal, 
bimestral, trimestral, semestral e anual – para marcas, que 
têm os mesmos propósitos e valores aparecerem no site 
durante o período contratado (com a logo que pode ser em 
diferentes tamanhos). Estas marcas também podem 
aparecer nos Ecopisódios (dependendo do pacote 
contratado) em várias cidades. Sempre que formos gravar 
um Ecopisódio em determinada cidade podemos mencionar 
que a marca já está naquela localidade. Bem como aparecer 
a logo da empresa em momentos do vídeo. 
 

 
APOIO DO 
PODER PÚBLICO 

 
O Desirée TV aplicará o projeto para conseguir apoio 
cultural através da Lei Rouanet, assim como também 
buscará realizar parcerias com o Poder Publico e empresas 
do Terceiro Setor. 
 

APOIO SOCIAL 

 
O Desirée TV também desenvolverá a Ecota Social, 
conforme já mencionada, em que o público pode ajudar na 
manutenção do projeto, para que ele permaneça no 
mercado. Como acontece com as “vaquinhas” nas redes 
sociais. 
 

 
 

 
O Desirée TV tem o plano de gerar pelo menos 8 trabalhos para as produções dos 
Ecopisódios: Assessoria Comercial (Soraya), Assessoria de Pacotes de Assinaturas 
e Publicidade (Ricardo), Filmmaker (Local), Fotógrafo (Local), Assistente de 
Produção (Cássio), Produção Musical (K-BEL), Assessoria de Marketing e Redes 
Sociais (contratar) e também com Assessoria editorial (Mylena).  
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A nossa idealizadora, Taiara Desirée, valoriza todos os envolvidos no projeto e, por 
isso, fará questão de integrar os autores deste estudo de caso, na sua equipe de 
produção. 
 
 
 
5.3. Você precisa de investimento para dar início à sua empresa? Onde 
você vai procurá-lo, considerando seus valores internos? Descreva o 
quanto seu modelo econômico será resiliente e por quê. 

 
 
Sim, para tornar esse projeto realidade, houve a necessidade de vendas de “Ecotas” 
por tipo de participação no Ecopisódio. Todas as empresas/parceiras do Ecopisódio 
foram selecionadas de acordo com os princípios éticos do Desirée TV, portanto, 
estão alinhadas com os valores internos do projeto.  
 
O primeiro Ecopisódio foi gravado em João Pessoa e nós procuramos empresas 
que fazem/possuem alguma ação sustentável e/ou Vegana. Esse é o propósito do 
Desirée TV, levar conteúdo de forma mais interativa e dinâmica possível para o 
público apresentando soluções práticas de sustentabilidade e modelo de vida livre 
de crueldade.  
 
O Desirée TV tem um grande potencial de crescimento, o primeiro Ecopisódio foi 
lançado em João Pessoa, mas tem o Brasil inteiro para explorar e expandir o 
conteúdo. Por ser um canal digital, não existe limite para o crescimento, mas é 
preciso criar sempre algo diferente para atrair o público para uma visão de mundo 
mais sustentável.  
 
Também por ser um canal online e a maior parte do trabalho ser desenvolvida em 
home office, não temos custos com manutenção de estrutura, as pessoas que 
estão à frente do projeto (Taiara e Soraya) recebem por comissão dos contratos, 
então o modelo econômico acaba sendo mais resiliente. Apenas o fotógrafo, 
filmmaker e o designer gráfico, que criou a identidade visual do Desirée TV, 
receberam os seus valores fixos pelo trabalho realizado (como freelancer), o que 
já foi devidamente pago com a renda arrecadada com os parceiros do primeiro 
Ecopisódio. Para os próximos, novas negociações estão sendo realizadas, mas, se 
não houver venda de Ecotas, também não há gravação, mas também não teremos 
custos. Taiara e Soraya trabalham de coração aberto acreditando no potencial 
socioambiental do projeto. Estamos passando por um momento delicado 
mundialmente em virtude da Pandemia do COVID-19, mas estamos confiantes de 
que o mundo logo passará por essa crise humanitária, sairemos aos poucos do 
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isolamento social em um momento seguro para a saúde de todos e, 
consequentemente, as atividades e trabalhos do Desirée TV também retornarão. 
Por enquanto, seguiremos com as ações nas redes sociais. 
 
 
5.4. Descreva os principais aspectos legais que terá de levar em 
consideração para fortalecer sua atividade (Descreva sua pessoa 
jurídica, as principais normas fiscais, impostos que devem ser 
considerados, licenciamentos, etc.) 
 

O Desirée TV, neste início do projeto, atua como MEI, possuindo CNPJ 
(26.259.889/0001-10) cadastrado em nome da sua idealizadora, Taiara Desirée.  
Por ser MEI (Microempreendedora Individual) não há tanta burocracia, não há 
exigência de licenciamento, apenas o pagamento de taxa mensal, e o dever de 
realizar a Declaração de Imposto de Renda.  
 
Embora o Desirée TV não tenha obrigação jurídica, por ser MEI, emitimos Nota 
Fiscal de todos os valores recebidos dos parceiros que adquirem as Ecotas. 
Também possuímos um documento de fluxo de caixa para registrar todas as 
entradas e saídas dos valores de pagamentos, doações e investimentos.  
 
Outras questões burocráticas dizem respeito à manutenção do site com 
hospedagem, domínios, e-mail (taxas que são pagas anualmente), além de internet 
e telefone para comunicação (que são pagos mensalmente). As outras despesas 
como aluguel, energia e água não existem, pois, como já mencionado, o trabalho 
é realizado em home office, então, estas despesas já estão inseridas nas contas 
domésticas.  
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Dimensão 
Ecológica 
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Módulo 1 
Abordagem Sistêmica do Design Ecológico 

 
	
1.1. Descrição das atuais e potenciais ameaças da mudança climática do 
Desirée TV, com criação de um mapa base para o projeto introduzindo 
todos os elementos existentes da paisagem 
 
 
O conjunto de preceitos gerais que orientam as abordagens de um Design 
Ecológico proposto por John & Nancy Todd, pioneiros nesta temática desde 1969, 
ensinam que: 
 

• O mundo vivo seja a matriz de todo design; 
• Os designs sigam, não se oponham, às leis da vida; 
• A equidade biológica determine o design; 
• O design reflita a biorregionalidade; 
• Os projetos sejam baseados em fontes de energia renováveis; 
• O design seja sustentável através da integração de sistemas vivos; 
• O design seja coevolutivo com o mundo natural; 
• As construções e o design ajudem na cura do planeta; 
• O design siga uma "ecologia sagrada". 

 
Ao compreender esses princípios, fica nítido como o redesenho da presença 
humana está ligado ao sistema vivo-regenerativo e o quanto a humanidade precisa 
se reconectar com a essência do “ser” humano nesta dimensão terrena. Essa é a 
ideia do Desirée TV, ou seja, transmitir sua mensagem de forma inspiradora para 
que seres humanos se sensibilizem e busquem mudanças de hábitos e novas 
práticas em benefício comum. 
 
O Desirée TV acredita na integralidade do sistema vivo e na interdependência, 
então compreende que as atuais e potenciais ameaças da mudança climática 
emergentes no mundo atingem o projeto e a sua localidade em proporção maior 
ou menor. 
 
Como já muito mencionado, por ser um canal online e não possuir estrutura física, 
o Desirée TV não tem tanto impacto ambiental como uma empresa que possui. 
Mas, sabemos que todas as nossas atividades, por mais simples que sejam, 
provocam um impacto ambiental e é por isso que nós buscamos adotar todas as 
medidas necessárias para minimizar esses impactos.  
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Temos ciência de que as atuais e potenciais ameaças da mudança climática em 
nosso projeto estão relacionadas, principalmente, com o deslocamento aéreo de 
Taiara Desirée e do seu Assistente de Produção para as gravações em outras 
cidades. Medidas como contratar fotógrafo e filmmaker da localidade já serão 
adotadas para minimizar o impacto com o deslocamento. 
 
O Desirée TV também adotou medidas para minimizar impactos com a logística e 
o deslocamento da equipe e dos participantes durante a gravação do Ecopisódio 
de estreia gravado em João Pessoa. Priorizamos por gravações em ambientes 
externos utilizando a luz natural e não necessitando do uso de energia fóssil. Além 
disso, pensamos na logística relacionada aos participantes convidados e fizemos 
todas as gravações em um mesmo lugar central para todos, que foi na Caribessa 
Eco House; gravamos os depoimentos de Tathiana Amorim, David Montenegro e 
Flávio Queiroga no mesmo local. 
  

 
 
Realizamos as gravações no mesmo local e evitamos o deslocamento da equipe 
para três lugares diferentes para gravar o depoimento de cada um. 
 
Também viabilizamos as gravações das obras de artes dos artistas paraibanos e da 
Afrodite`s Cosmética Natural que foram realizadas no mesmo espaço, no Celeiro 
Espaço Criativo. Simone Marques, proprietária da Afrodite`s, foi ao nosso 
encontro e nós montamos a sua gravação no espaço que, inclusive, estava 
passando por reformas, mas o fato não atrapalhou a nossa gravação. 
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Making of da gravação 
de Simone Marques da 
Afrodite`s Cosmética 
Natural, em ambiente do 
Celeiro Espaço Criativo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto oficial da 
Simone Marques 
para o Desirée TV. 
 

 
 

 
Ambiente do Celeiro Espaço 
Criativo, onde foram feitas 
as gravações das obras de 
artes, cena do Ecopisódio 
em que se falou do 
artesanato e dos artistas da 
cidade de João Pessoa, que 
recebeu o Título de Cidade 
Criativa pela Unesco, em 
2017. 
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Foto oficial de Taiara Desirée no Celeiro Espaço Criativo para o Desirée TV. 
 
Também buscamos realizar a maioria das gravações em ambientes externos 
conectados à natureza, introduzindo todos os elementos existentes da paisagem 
às cenas da gravação, como podemos verificar em algumas imagens de Making of 
a seguir: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Provas de pesquisa, com fontes especificas que apoiam as suas 
afirmações 
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Em João Pessoa-PB, cidade onde nasceu o Desirée TV, não muito diferente de 
várias cidades do Brasil, sofremos com problemas de poluição das águas, com o 
despejo inadequado de esgoto e lixo nos rios urbanos 
(https://portalcorreio.com.br/rios-de-joao-pessoa-estao-em-situacao-
preocupante-diz-especialista/ ), com a falta de coleta seletiva e despejo de lixo em 
terrenos baldios, erosão das barreiras, desmatamento de áreas de preservação em 
virtude das construções irregulares, poluição do ar ocasionada pelo trânsito, 
sobretudo, pela frota de ônibus da cidade, tendo em vista que “7 a cada 10 usuários 
se incomodam com a fumaça que sai do cano de escape dos ônibus” 
(https://www.instagram.com/p/ByVxYLupmYH/), lixo nas praias, entre outros 
problemas ambientais que, por sua vez, contribuem para as mudanças climáticas 
ameaçando todo o ecossistema local, regional, nacional e global. 
  
Também ainda não é comum a compra em feiras e mercados, a valorização dos 
produtores e artistas locais, e, tudo isso, faz com que haja um impacto ambiental 
negativo com o uso de muito transporte e energia não renovável para abastecer o 
consumo da cidade. 
 
Como já foi dito outrora, o Desirée TV, com sua cultura sustentável e vegana, 
pretende se espalhar como uma energia de bem-estar que gera práticas saudáveis. 
Suas iniciativas de mudança cultural regenerativa buscam ser como uma "saúde 
contagiosa" tanto em escala local como regional e global, expandindo nossos 
horizontes espaciais e nossas visões de mundo para além de nós mesmos e das 
nossas comunidades. Um programa que oferece soluções práticas para promover 
o redesenho sustentável da presença humana na Terra, fomentando a criação de 
um mundo equilibrado e pacífico para as presentes e futuras gerações. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Seguiremos buscando “combater” as mudanças climáticas através da valorização 
da Permacultura, do consumo de produtos locais, de artigos de segunda mão, do 
reuso, da reciclagem, das trocas saudáveis e sustentáveis, do incentivo às 
mudanças de hábitos, do ensino sobre como realizar as trocas de forma a trazer 
benefícios a curto, médio e longo prazos para toda a comunidade da vida. 
 
Pretendemos disseminar através dos Ecopisódios e do dia a dia, que o Design 
Ecológico ideal é regenerativo, e não apenas sustentável. Transmitir essa 
mensagem e buscar formas de cooperar com esse movimento será uma grande 
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meta a ser seguida, afinal, o propósito de criar culturas regenerativas transcende 
e inclui a sustentabilidade. 
 

No Ecopisódio de estreia apresentamos muitos casos de sustentabilidade, entre 
eles abordamos: o cultivo de horta orgânica (permacultura), a importância do 
descarte e da coleta seletiva, a compostagem, a alimentação Vegana que é 
considerada a mais saudável e sustentável (https://svb.org.br/vegetarianismo1), o 
uso da bicicleta como meio de transporte, energia gerada através de placas solares, 
o reuso da água da chuva, o ecoturismo, o vestuário de segunda mão, cosméticos 
naturais e de produção local, valorização do artesanato e do empreendedorismo 
local como opções sustentáveis; entre outras ações que contribuem para a 
mitigação das mudanças climáticas como a prática do Plogging que foi abordada 
pelo convidado, Flávio Queiroga, durante o Ecopisódio.  

	
 
 
Mostramos a horta orgânica do 
Hotel Verdegreen no Desirée 
TV, estimulando o cultivo dessa 
prática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

 
Apresentamos a importância 
da coleta e descarte seletivo 
dos resíduos. 
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Falamos bastante sobre a 
alimentação saudável e 
sustentável, em várias 
cenas do Ecopisódio do 
Desirée TV. 

 

	
	
	

	
	

 
Vimos muitas opções 
veganas práticas e 
saborosas durante o 
Ecopisódio, bem como 
mencionamos o 
movimento da 
Segunda Sem Carne.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Falamos sobre a energia com aquecimento de placas solares e sobre o reuso de 
águas das chuvas, através das práticas e exemplos do Hotel Verdegreen. 
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Incentivamos o uso da 
bicicleta como meio de 
esporte, lazer e mobilidade 
urbana saudável e 
sustentável. Contando 
também com a parceira da 
MAISBIKE. 
 
 

	
 
Fomentamos o uso de 
artigos de vestuário de 
segunda mão, como meio 
de moda sustentável, com a 
participação do Brechó 
Matilda. 

	

 
Falamos do uso de cosméticos 
naturais como opção saudável, 
sustentável e também da 
valorização da produção e 
economia local, com a 
participação da Afrodite`s 
Cosmética Natural. 
 

	
	

Buscamos valorizar o 
artesanato e a produção local 
mostrando os trabalhos dos 
artistas paraibanos, com 
imagens realizadas no Celeiro 
Espaço Criativo. 
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Abordamos sobre a 
inclusão e o respeito 
às pessoas com 
necessidades especiais 
e tivemos as 
participações de 
Cláudia Schaefer e sua 
filha Beatriz, que 
estavam hospedadas 
no Hotel Verdegreen 
e falaram muito bem 
da cidade de João 
Pessoa. 
	
	

 
Tathiana Amorim compartilhou sobre sua 
experiência com o veganismo na cidade de 
João Pessoa, como um estilo de vida 
saudável, viável, sustentável e acessível. 
 

		
	
		
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos com o depoimento de 
Flávio Queiroga, sobre sua prática 
de Plogging, mostrando inclusive 
alguns dos objetos que ele já 
encontrou pelas praias de João 

Pessoa.	
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Tivemos a participação de David 
Montenegro, que contou a sua história com 
a criação da Caribessa, uma operadora de 
Eco Turismo da cidade de João Pessoa, que 
começou com um caiaque encontrado no 
lixo, e hoje promove um belíssimo trabalho 
de conscientização e cuidado ambiental com 
as praias de João Pessoa-PB. 

	

	

		
 
Contamos com a participação da Médica, Dra. 
Renata Cortella, que falou sobre a 
alimentação Vegana e também compartilhou 
um pouco da sua experiência com o uso da 
bicicleta como meio de mobilidade urbana na 
cidade de São Paulo-SP, mostrando que até 
mesmo em uma cidade com um enorme 
trânsito é possível optar pela bicicleta. 
 

 
Estas são algumas das abordagens do Ecopisódio de estreia do Desirée TV, que 
contou com a participação de mais de 30 pessoas envolvidas direta e indiretamente 
neste projeto que visa, acima de tudo, estimular boas práticas e hábitos saudáveis 
e sustentáveis, através de depoimentos, relatos e iniciativas socioambientais.  
 
Para conferir todas as participações, basta acessar a Ficha Técnica Completa 
disponível no site do Desirée TV - https://www.desireetv.com/ecopisodios.  
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Módulo 2 

Tecnologia Apropriada: Água 
 
 
 
A perda de água e o descaso com o sistema hídrico mundial é uma discussão 
emergente há anos, porém, dados comprovam seu intenso desperdício, ano após 
ano. Faltam políticas públicas e conscientização sobre o valor inestimável do bem 
mais valioso da humanidade. A seguir, gráficos sobre a perda da distribuição da 
água potável no Brasil. 
 

 
	

Tais dados são preocupantes porque não contam a poluição dos efluentes e a sua 
intensa exploração nas mais diversas indústrias, que influenciam fortemente na 
crise hídrica global e nas mudanças climáticas. Trata-se de um recurso já muito 
escasso e, ao mesmo tempo em que as águas são desperdiçadas e contaminadas 
em uma gigantesca escala, há, ainda, um sétimo da população mundial sem acesso 
ao abastecimento de água potável. 
 
Devido ao projeto Desirée TV não estar presente fisicamente em algum local, 
diversas vantagens frente ao desperdício e gestão da água podem ser notadas, 
consequentemente dos corpos hídricos. 
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Dentre estes, podemos citar o desperdício gerado na obtenção de materiais 
vegetais e minerais para a construção civil, o US Green Building Council informa 
que a construção civil consome 21% de toda a água tratada do planeta e que 13,6% 
é de responsabilidade das edificações. Todas essas questões, que até muito tempo 
foram consideradas inúteis, fazem parte das externalidades e de tudo consumido, 
não regenerado e não quantificado do que envolve nossa coexistência. A internet 
nos permite acesso, ampla divulgação de consciência e diversas conexões, de 
forma a evitar tais custos ambientais que são imensuráveis.  
 
Necessita-se identificar, porém, os custos de água de acordo com a movimentação 
de cada Ecopisódio, o que já está sendo analisado para as próximas atividades do 
projeto. 

 
Há, também, um interesse de se levantar causas de ativismo em prol das águas 
através do Desirée TV, onde, buscaremos avaliar os rios em situação precária nas 
proximidades de João Pessoa, a fim de obter dados que possam ser mostrados a 
todos que vivem e compartilham desse recurso, sobre sua decadência e 
importância vital.  
 
Ecopisódios de caráter de protesto serão uma ótima ferramenta para fazer as 
diversas comunidades visualizarem a água da sua região com mais atenção, 
valorizando e prezando pela continuidade e qualidade desse bem comum, que 
demanda de determinação e investimentos, incentivando-os a pressionarem os 
grandes responsáveis, gerando, assim, uma rede de cuidado e apoio para ações e 
atividades diárias que possam contribuir para o uso consciente e sustentável das 
águas, com uma abordagem sistêmica e holística da região, envolvendo-os de 
forma criativa, através da arte e comunicação.   
 
O ativismo vegano já é extremamente relevante para a questão da água, uma vez 
que a produção agrícola para o mantimento da pecuária, e a pecuária extensiva 
têm sido uns dos principais motivos para o desperdício e poluição das águas no 
mundo.  

 
 

 

Análise e Proposta 

 
Buscaremos desenvolver parcerias com as universidades para apresentar trabalhos 
realizados pelos estudantes sobre as águas de cada cidade. Em João Pessoa, por 
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exemplo, foi realizado um trabalho desse tipo por um grupo de estudos da UFPB 
que desenvolveu o projeto “GOTA D’AGUA: CARTOGRAFIA DOS RIOS E 
CORAIS AMEAÇADOS DE JOÃO PESSOA”, cujo trabalho pode ser visto através 
do link https://pablodesoto.org/radical-cartography/joao-pessoa/. A ideia é o 
Desirée TV apresentar não apenas as iniciativas sustentáveis de empreendimentos, 
empreendedores e da sociedade, mas também estatísticas e estudos já 
desenvolvidos por órgãos competentes, estudantes, acadêmicos, cientistas e afins. 

 

 
 

“GOTA D’AGUA: CARTOGRAFIA DOS RIOS E CORAIS AMEAÇADOS DE JOÃO PESSOA” 
Fonte: https://pablodesoto.org/radical-cartography/joao-pessoa/  

 
 
Projetos práticos e oficinas também podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, 
como as últimas campanhas de recolhimento de lixo nas praias de todo litoral 
brasileiro, realizando, com isso, ações de âmbito social em prol das águas. 
 
Ademais, na hipótese do Desirée TV desenvolver o projeto com uma Tiny House, 
há também tecnologias apropriadas em relação à água e energia que com certeza 
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serão levadas em consideração no momento da construção do projeto. Já 
conferimos exemplos de modelos Ecológicos no site da Tiny Brasil, que contam 
com: 
 
• Instalação elétrica: Instalação convencional para poste de luz, instalação para 

gerador, instalação para uso de placa solar. 

• Sistema elétrico: Pode ser off-grid (autônomo) ou on-grid, que também utiliza 
energias renováveis, mas, por ser conectado à rede, todo excedente de energia 
gerada e não consumida é compartilhada na rede de distribuição em forma de 
crédito, e pode ser utilizado posteriormente, em períodos de baixa produção. 

• Instalação hidráulica: instalação convencional para rede de esgoto, instalação 
para fossa séptica, instalação para fossa seca, instalação para caixa de água 
cinza, banheiro com sistema de composteira.  

 
Também buscaremos fazer os cálculos dos volumes coletados de água pluvial 
considerando: área de telhado (verificar m2), índice pluviométrico (João Pessoa = 
157 mm/mês (50mm a 320 mm), volume aproximado de coleta 
http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/aguadechuva/agua-de-chuva.htm  

 

 
 

Fonte: https://www.tinybrasil.com.br/portfolio-modelo/modelo-eco/ 
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Módulo 3 
Sistemas Agroecológicos Locais 

	
	
3.1. Aplicar os princípios de permacultura ao seu projeto com uma 
ênfase em particular na produção de alimentos e na preservação de 
matas. Usando especialmente a análise setorial para compreender as 
energias externas que afetam o local e o zoneamento para colocar os 
elementos do design onde forem mais energeticamente eficientes 
 
	
O Desirée TV pode aplicar alguns princípios da permacultura e contribuir para o 
desenvolvimento desses princípios junto aos seus parceiros, clientes, 
colaboradores e comunidade. O projeto tem com princípios trabalhar com 
empresas que possuem o mesmo propósito, que é o foco em sustentabilidade e no 
veganismo.  

O projeto sugere nos seus Ecopisódios alguns princípios da permacultura como, 
por exemplo, pequenas soluções que produzem boas consequências: Utilizar a 
bicicleta em vez de carro para produzir menos poluição (tanto no ar quanto 
sonora), busca estimular o consumo consciente, o reuso de produtos, a compra 
coletiva, a escolha alimentar de forma inteligente dando preferência ao produtor 
local, entre outras ações que possuem impactos a curto, médio ou longo prazos, 
mas que fazem muita diferença. 

Permacultura pode ser considerada um estilo de vida. Ela nos mostra como 
aproveitar ao máximo nossos recursos através da minimização dos resíduos e 
maximização de potencial que o ambiente proporciona. Entretanto, viver de 
maneira ecológica e sustentável não significa renunciar a tudo, significa 
reaprender o valor da natureza, entender novos modelos de ser saudável. Métodos 
de permacultura podem ser aplicados na jardinagem, nas compras, cuidando das 
crianças, indo trabalhar ou construindo sua própria casa. Permacultura não é se 
afastar de tudo isso – e sim, ter controle de nossas ações, nossas necessidades 
individuais e do nosso futuro comum. 

A permacultura aplicada ao veganismo, que é um dos temas que abordamos no 
Desirée TV, traz um grande benefício de diminuir a pegada ecológica e seus 
impactos ambientais. A produção alimentar, desde seu início até o consumidor, 
passa por muitos processos como: plantio, manejo, colheita, armazenagem, 
logística, distribuidor e consumidor final. Para toda a produção dos Ecopisódios, 
procuramos aplicar os princípios da permacultura para aproveitar ao máximo todos 
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os recursos com o menos impacto possível no meio ambiente. Isso possibilita 
disseminar todas as práticas sustentáveis que o projeto Desirée TV acredita para 
construção de um mundo melhor.  

Vejamos alguns dos princípios da permacultura que utilizamos para o 
desenvolvimento do projeto: 

• Espaço construído: O projeto não utiliza um espaço para produção de todo 
conteúdo, por se tratar de um conteúdo digital não precisamos de um 
espaço físico e isso contribui para diminuição de carbono e outros aspectos 
que podem influenciar negativamente o meio ambiente. 

• Economia e finanças: Esse tema bastante complexo tratamos de forma 
transparente e colaborativa que propicia um ambiente de justiça com 
objetivo claro que todos têm que ganhar. 

• Tecnologia e ferramentas: Nos Ecopisódios sugerimos sempre o uso de 
algumas ferramentas que contribuem para o meio ambiente, tais como: uso 
de bicicletas para o transporte, consumo consciente, reuso e reciclagem de 
produtos, entre outras. Essas atitudes tornam-se importantes para a 
educação e o desenvolvimento das pessoas que vivem em comunidade. 

• Saúde e bem-estar natural: Como seguidores e apoiadores do veganismo, 
acreditamos que não precisamos sacrificar animais para obtermos uma 
alimentação saudável. Para nós uma alimentação vegana/vegetariana, 
contribue muito para prevenção de doenças e promove bem-estar para 
uma saúde preventiva.  

• Educação e cultura: Uma sugestão desse projeto é levarmos alguns 
conteúdos de forma interativa para serem trabalhados nas escolas, pois o 
ambiente escolar é muito importante para iniciarmos uma ação com os 
alunos, mostrando a importância que o meio ambiente possui e como 
podemos contribuir para viver uma vida mais sustentável. 

 
 

Análise e Proposta 

 

O Desirée TV pode ainda fazer uma integração dos parceiros que participam dos 
Ecopisódios e oferecer algum tipo de benefício àqueles que contribuem com 
alguma ação sustentável na comunidade. Por exemplo: Pessoas que participam de 
algum projeto sustentável que beneficia a comunidade local terá um desconto para 
adquirir produtos das empresas que participaram dos Ecopisódios ou anunciam no 
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site do Desirée TV, essa ação tem o objetivo de integrar empresas e comunidade 
que é uma das práticas desse projeto, utilizando a plataforma como oportunidade 
para o desenvolvimento de um ambiente sustentável na comunidade.  

 

3.1.1. Como o Desirée TV pode trabalhar seguindo a Rosa da 
Permacultura, a Ética e os Princípios de Design  
 
 

	
Fonte: https://sustentabilidade-tecnologica.blogspot.com/2011/07/permacultura.html 

 

Quanto ao Espaço Construído: A Tiny House Ecológica, com Bio-Arquitetura, 
captação e reuso da água, materiais de reaproveitamento, uso de energia solar, 
etc. 

Quanto às Ferramentas e Tecnologias: Através da energia renovável na estrutura 
da Tiny House, do uso do automóvel elétrico, continuação do incentivo do uso da 
bicicleta, seguindo com o reuso, reciclagem e compostagem, mostrando inclusive 
a possibilidade de fazer em uma Tiny House. 
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Quanto à Educação e Cultura: O Desirée TV seguirá vivendo uma leitura de 
paisagem e vivenciando o espírito de cada lugar, fomentando a arte, a educação, 
inclusive fora das escolas, como em casa e na natureza. Seguirá com a arte e a 
música participativa (lembrando que o Desirée TV tem o planejamento de gravar 
o álbum musical com músicas inéditas que serão trilhas sonoras dos próximos 
Ecopisódios). 

Quanto à Saúde e Bem-Estar Espiritual: Taiara Desirée segue os ensinamentos e 
práticas do Budismo, praticando meditação, Yoga, utilizando o sistema de saúde 
holística e natural como Ayurveda, cosmético e produtos naturais, veganos e, por 
isso, visa estimular esse estilo de vida através dos Ecopisódios do Desirée TV. 
Fomentar uma saúde plena de corpo, mente e espírito e uma vida equilibrada, em 
harmonia com a natureza e o espírito faz parte da visão do Desirée TV. Tudo isso 
será ainda mais fortalecido nos próximos Ecopisódios. 

Quanto à Economia e Finanças: O Desirée TV já busca o sustento justo e o 
investimento ético desde o início do projeto e assim pretende seguir. Usa e 
fomenta o consumo de produtos de comércio justo, compras coletivas e de 
produtores locais, estimula os serviços de troca, reuso, reciclagem, second hand, 
etc.  Também pensamos em desenvolver o serviço de Banco do Tempo, como 
mencionado anteriormente. 

Quanto à Posse de Terras e Governos Comunitários: Com a ideia da Tiny House, 
o Desirée TV buscará parques coletivos e parcerias em cada cidade para se engajar 
com Ecovilas e Habitações Comunitárias para vivenciar e também poder fomentar 
esse estilo de vida com experiência real. 

Quanto ao Manejo da Terra e da Natureza: O Desirée TV pode desenvolver uma 
ação de Banco de Sementes, além das ações de plantio que serão realizadas pelo 
número de visualizações dos Ecopisódios, como já mencionado.  
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Módulo 4 
Tecnologia Apropriada: Energia 

 
 
4.1. Projeto para o Desirée TV ter energia com carbono neutro, 
incluindo os cálculos 
 
A neutralização de carbono é uma das soluções para combater a emergência 
climática e pode ser adotada por pessoas e empresas. Precisamos de um redesign 
fundamental dos nossos sistemas de energia nas escalas local, regional e global. A 
urgência para darmos uma resposta às mudanças climáticas nos impõe o 
afastamento da utilização de combustíveis fósseis e a migração para fontes de 
energia renováveis. Este é o motivo pelo qual examinamos essas tecnologias de 
energia como parte de uma estratégia de resiliência para comunidades 
sustentáveis. 
 
Ainda é impossível ter um produto, serviço ou atividade que não gere carbono, 
portanto as emissões que não forem evitáveis podem ser compensadas. Existem 
alguns mecanismos para auxiliar na neutralização do carbono gerado, os mais 
comuns são o plantio de árvores nativas e a compra de créditos no mercado de 
carbono. Nesse sentindo, a neutralização de carbono se apresenta mais como uma 
alternativa paliativa do que propriamente uma solução a ser buscada. Entretanto, 
não podemos deixar de considerar os esforços que já estão sendo feitos para 
neutralizar o carbono emitido. 
 
Atualmente, o Desirée TV tem uma pegada 
de carbono relativamente baixa por se tratar 
de uma plataforma online. Como já dito, 
aborda em seus Ecopisódios temáticas como 
a do uso de bicicleta, meio de transporte mais 
sustentável do planeta, que contribui para a 
redução de emissão de gases do efeito estufa, e do veganismo, forte contribuinte 
para a redução da emissão também. 

 
Entretanto, trabalharemos para contribuir 
com o programa de compensação de carbono 
em o reflorestamento inspirado no modelo 
do ECOSIA (https://www.ecosia.org), um 
mecanismo de busca que planta árvores 
quando você o usa.  
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Planos para neutralizar a emissão de carbono 

 
1. PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS 

 
A cada 20 visualizações nos Ecopisódios do Desirée TV, duas mudas de árvores 
nativas serão plantadas na cidade de João Pessoa e/ou região, beneficiando o 
meio ambiente como um todo, animais, humanos e comunidades que necessitam 
de sombra e ar puro.  Essa ação será realizada na cidade sede do Desirée TV, mas 
também poderá ocorrer em outras cidades parceiras, onde os representantes 
locais podem ficar à frente dessa iniciativa em suas localidades, em dias e 
horários pré-agendados. Assim podemos criar uma grande rede pelo bem do 
nosso planeta, diminuindo e neutralizando a emissão de carbono emitido.  

 
“Uma árvore, em média, é capaz de sequestrar 15,6 quilos de CO2 por ano - isso 
facilita a determinação de quantas árvores serão necessárias para neutralizar as 
emissões de empresas obtidas no inventário de emissão de GEEs. Devido à alta 
aceitação pela sociedade, baixo impacto associado, fácil acessibilidade, baixo 
custo e pelos outros benefícios que os serviços ecossistêmicos das florestas 
oferecem, o plantio de árvores é a técnica mais comum para neutralizar emissões 
de CO2 e contribuir para mitigação do aquecimento global” 
(https://www.ecycle.com.br/5070-neutralizacao-de-carbono-plantio.html). 

 
Como apresentado anteriormente, o Desirée TV em sua primeira ação de 
plantio, plantará mais de 90 mudas. Com isso, teremos um sequestro de pelo 
menos 1.404 quilos de CO2 por ano, apenas com essa ação em João Pessoa. Se 
conseguirmos realizar a ação em mais 3 cidades, totalizando 4 cidades, teremos 
a capacidade de sequestrar pelos menos 5.616 quilos de CO2 por ano. No site 
do Desirée TV ficarão expostos os dados e cálculos referentes às nossas ações. 
Uma ferramenta para calcularmos a pegada de carbono pode ser acessada 
através do link:  
https://www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php#resultado    

 
 

2. MOBILIDADE URBANA COM ZERO EMISSÃO DE CO2 (BICICLETA) 
 
Taiara Desirée passa a maior parte do seu tempo trabalhando em home office e, 
quando precisa sair, prioriza o uso da bicicleta como locomoção em sua cidade. 
Sendo assim, sua emissão de carbono é bastante neutralizada com o transporte  
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escolhido. Além disso, como já bastante mencionado, ela fomenta o uso da 
bicicleta através do Desirée TV. 
 
 

3. TINY HOUSE  
 
Outra forma de neutralizar a emissão de carbono será com o uso da Tiny House, 
tanto para moradia que usará energia solar, iluminação natural e é minimalista 
em sua essência, como também é um transporte com zero emissão, por usar o 
carro elétrico para o seu traslado entre cidades e Estados. Vale lembrar que, 
fazendo um percurso no Brasil com a Tiny House, evitaremos o uso de avião. 
 
A título de exemplo, um voo de ida e volta da cidade de João Pessoa-PB para 
São Paulo-SP contabiliza uma emissão 384.64 Kg de CO2, de acordo com a 
calculadora https://www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php#dieta 
 
Com o deslocamento por meio da Tiny House e do carro elétrico, essa emissão 
reduzirá a praticamente zero. A ideia é montar um roteiro que passará de Estado 
por Estado até contemplar todos os Estados e regiões do país.  
 
 
 

4. CONSUMO DE PRODUTORES LOCAIS 
 

Outra forma de redução da emissão de carbono é a compra de produtores locais, 
em feiras orgânicas e de empreendedores e pequenos negócios da região. O 
Desirée TV priorizará a compra e o uso de produtos e/ou serviços de produtores 
da cidade ou região em que estiver instalada gravando o Ecopisódio. Valorizando 
e fazendo girar a economia local. 
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Módulo 5 
Construções Ecológicas e Retroajuste 

 
 
5.1. Desenvolver breves diretrizes de construção verde para novas 
construções do estudo de caso, tratando de materiais e instrumentos 
 
Criar designs e construir edificações sustentáveis, bem como realizar o retrofit 
(retroajuste, adaptação) das construções existentes são importantes aspectos na 
criação de comunidades sustentáveis. Tal planejamento e design participativo 
levam um pouco mais de tempo a princípio, mas garantem o futuro sucesso das 
ecoiniciativas.   
 
Estes seguem os seguintes princípios (ROAF, FUENTES, THOMAS, 2007): 
 
1. Conservação: Principalmente no que se refere aos materiais de construção 
ecológicos, construções verdes. 
2. Energia: Visando à neutralidade de carbono. 
3. Estratégias bioclimáticas: Design inteligente. 
4. Gestão de resíduos: Reciclagem de sólidos e de água tanto quanto possível. 
5. Comunicações: Envolvimento da comunidade e controles inteligentes de 
tecnologias, de serviços de banda larga e de segurança. 
 
Acredita-se que para o Desirée TV, a abordagem digital é uma grande vantagem 
para a diminuição dos impactos por intermédio da virtualidade, não necessitando 
de construções físicas e impactos ambientais em construção, resíduos e 
manutenção. 
 
Entretanto, entendendo como o contato, o toque e o afeto são importantes para 
uma construção consistente de uma rede, o projeto objetiva desde os encontros 
organizacionais para construção dos Ecopisódios e novos projetos digitais, até 
encontros para criação de redes e trocas holísticas de pensamento, a serem 
realizados em um coworking, onde predominam a colaboração, transparência, 
comunidade, acessibilidade e sustentabilidade.  
 
Além disso, conforme bastante mencionado, teremos o uso da Tiny House que se 
enquadra perfeitamente em um modelo de construção verde tanto em materiais, 
instrumentos, energia, estratégias bioclimáticas, gestão de resíduos, 
comunicações, entre outros.  
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Módulo 1 
Visões de mundo holísticas 

 
 
 
A Dinâmica da Espiral (Spiral Dynamics) propõe que a natureza humana não é fixa: 
os seres humanos são capazes, quando forçados pelas condições de vida, de se 
adaptarem ao seu ambiente, construindo novos modelos conceituais complexos 
do mundo que lhes permitam lidar com os novos problemas. Cada novo modelo 
transcende e inclui os anteriores. Segundo Beck e Cowan, esses modelos 
conceituais estão organizados em torno dos chamados vMemes: sistemas de 
valores centrais ou inteligências coletivas, aplicáveis tanto à indivíduos como a 
culturas inteiras.  
 

 
 

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/bd/2e/7f/bd2e7f0672efce9de2f07da9c0c13bd6.jpg 

 
 
A Teoria da Dinâmica da Espiral é uma maneira de explicar a complexidade do 
mundo e a natureza das mudanças ao nosso redor, é baseada em 50 anos de 
pesquisas iniciadas pelo psicólogo americano Clare W. Graves e recentemente 
desenvolvida pelos seus seguidores, Don Beck e Chris Cowan. Nos últimos anos, o 
modelo foi enriquecido pelas ideias dos filósofos Richard Dawkins e Mihaly 
Csikszentmihalyi. 
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São representados oito níveis de desenvolvimento da consciência que determinam 
o modo de se ver a realidade. Estes níveis representam um modo de pensar, filtrar 
e de valorizar a realidade para se adaptar e criar novas soluções e novos desafios e 
não tipos de pessoas. Os níveis já estão disponíveis no meio ambiente aos seres 
humanos e representam um modo de pensar, filtrar e de valorizar a realidade para 
se adaptar e criar novas soluções/desafios para serem solucionados pelo modo de 
pensar do nível seguinte.  
 
 
Estas maneiras de pensar já estão disponíveis no meio ambiente para todos os 
seres humanos, esperando apenas serem ativados: 
 
BEGE: Surgiu há 100.000 anos com os bandos. Este nível produz habilidades 
instintivas para satisfazer as necessidades básicas fisiológicas como alimentação, 
segurança física e reprodução. Ativado em catástrofes naturais e guerras. Cor 
inspirada nas areias do deserto. Representa o nível de consciência de um recém-
nascido. Não tem empresas neste nível. Sentimentos negativos de impotência. 
 
PÚRPURA: Surgiu há 50.000 anos com as tribos. Neste nível os objetos e 
fenômenos da natureza tem significado. Ativado em rituais de família, 
superstições, juramentos de sangue, amuletos e lugares sagrados. Sentimentos 
negativos de medo e insegurança. O sacrifício é feito pela tribo e ancestrais. Cor 
inspirada nos mantos das sacerdotisas. Representa o nível de consciência de uma 
criança de 01 a 04 anos. 
 
VERMELHO: Surgiu há 10.000 anos com os impérios e exploradores. O desejo de 
expressão é energético. Vive o aqui e agora. Desperta o individualismo e a força 
para agir. Ativado em posições radicais, gangues, heróis, conquistadores, 
predadores, aventuras, drogas e violência. Tem sentimentos negativos de raiva. 
Cor inspirada no sangue dos guerreiros. Representa o nível de uma criança de 05 
anos ao início da adolescência. 
 
AZUL: Surgiu há 5.000 anos em forma de estrutura de autoridade. A vida tem 
significado, direção e propósito com resultados pré-determinados. Uma existência 
ordenada controlada pela verdade. Sacrifício agora para obter no futuro. Cria 
causas e ideais abstratos. Disciplina, ordem e estrutura. Ativado em estruturas 
formais e tradicionais. Códigos de honra, hospitais e forças armadas, estatais, 
lógica. Tem sentimentos de culpa, fanatismo e julgamento. A impulsividade é 
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controlada através da culpa, da disciplina, das leis e métodos e da organização. Cor 
inspirada no manto azul dos religiosos. Nível de consciência dos jovens e adultos. 
 
LARANJA: Surgiu há 300 anos com os empreendedores. Desejo de expressão 
calculada para conseguir abundância e independência. Libera a autonomia e vê as 
melhores opções e oportunidades. Age em interesse pessoal, jogando para ganhar. 
Divide as pessoas em Perdedores e Ganhadores. Ativado em mercados de ações, 
mundo corporativo, uso da tecnologia, física quântica, capitalismo, classe média 
emergente, quebra de paradigmas. Sentimentos negativos de “vazio”. 
Materialismo e manipulação. Cor inspirada no aço derretido. Nível de consciência 
dos adultos. 
 
VERDE: Surgiu há 150 anos com as comunidades. Procura a paz no eu interior e 
explora com os outros, as dimensões da comunidade. Sacrifício agora para obter 
agora para si e para os outros. Libera dos dogmas e da ambição. Ativado em 
ecologia, Greenpeace, ideias de sustentabilidade, energias alternativas, 
cooperação, consenso e empatia. Crescimento econômico com desenvolvimento 
social. Sentimento de indecisão por querer ouvir a todos. Cor inspirada na 
natureza. 
 
AMARELO: Surgiu há 50 anos com os sistemas integrativos. Vive completa e 
responsavelmente como o que somos e o que aprendemos a ser. Desejo de 
expressão espiritual respeitando o outro e a Terra. Transformar o caos causado 
pelas diferenças e mudanças em um sistema elegante e equilibrado. Aceita o 
inevitável. Ativado em ideias como cura natural através da reconexão entre mente, 
corpo e espírito. Responsabilidade social. Pensamento Estratégico. Flexibilidade. 
Funcionalidade. Qualidade. Sentimentos negativos de intolerância. Cor inspirada 
no sol. 
 
TURQUESA: Surgiu há 30 anos com as ideias Holísticas. Construção de uma 
comunidade global. Tem sentimentos de humildade e tolerância. Sacrifício de si e 
dos outros, se necessário, em prol do equilíbrio e harmonia entre os seres 
humanos, o planeta e as gerações futuras. Ativado em múltiplos níveis de 
interação. É teórico. Cor inspirada na Terra e oceanos vistos do espaço.  
 
Fonte: https://coachingexecutivoonline.com.br/dinamica-em-espiral/  
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1.1. vMemes representados no Desirée TV 
 
 
De acordo com a análise da Dinâmica da Espiral, o Desirée TV representa os 
vMemes Verde, Amarelo e Turquesa. Procura a paz no eu interior e explora com 
os outros as dimensões da comunidade. É ativado em ecologia, nas ideias de 
sustentabilidade, energias alternativas, cooperação, consenso e empatia. Almeja o 
crescimento econômico, mas com desenvolvimento social. Ao mesmo tempo que 
deseja uma expressão espiritual respeitando o outro e a Terra. Busca transformar 
o caos causado pelas diferenças e mudanças em um sistema elegante e equilibrado. 
Ativa-se em ideias como cura natural através da reconexão entre mente, corpo e 
espírito, e carrega em si o senso de responsabilidade social. E tudo isso se 
complementa com a busca de uma construção de uma comunidade global, através 
dos sentimentos de humildade e tolerância, conforme se observa na visão do 
projeto: 
 
“Um mundo que respeita todas as formas de vida e coopera com sua 
sustentabilidade, consumindo de maneira consciente e equilibrada, vivendo em 
harmonia com a natureza e o espírito”. 
 
 
1.2. Visões de mundo dos nossos principais interlocutores 

 
O Desirée TV nasceu como fruto do desejo da Taiara Desirée, sua principal 
interlocutora que, antes de tudo, considera-se um ser humano que busca semear 
boas escolhas. O projeto surgiu do seu desejo de disseminar um estilo de vida eco-
friendly e vegano de forma inspiradora, abordando conteúdo e diversas ações que 
fazem uma diferença positiva no mundo, tornando-o um lugar melhor para se viver 
(https://www.desireetv.com/sobre-o-desiree-tv). 
 
Taiara Desirée acredita que para mudar um paradigma dominante é preciso 
cultivar uma visão poética como um verdadeiro e eficiente símbolo da maravilha e 
do mistério da natureza, é necessário ter um coração inteiramente aberto, um 
pensamento livre, ser curioso, questionador e, acima de tudo, sensível e intuitivo, 
aceitando a interdependência e se nutrindo da maravilha do inter-ser.  
 
Como disse John Wheeler, há mais de uma década, “é preciso cancelar essa palavra 
antiga ‘observador’ e colocar em seu lugar a nova palavra ‘participante’" (Capra, 
1991, p. 141), afinal, o universo é participativo, a vida é muito mais um triunfo de 
cooperação e criatividade do que uma luta competitiva pela sobrevivência (Capra, 
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1996, p. 238). É cocriando que se edifica um mundo mais justo, sustentável e 
regenerativo para todos os seres que habitam a Terra, e é com esse pensamento 
que sigo caminhando, afirma Taiara (https://www.taiaradesiree.com/post/visões-
de-mundo-hol%C3%ADsticas-geds-visão-de-mundo). 
 
Por isso, ela dedica seu caminho para fazer parte da solução, servindo os fins 
humanos sem prejudicar a teia da vida e, neste fluxo, sempre que possível, segue 
inspirando, encorajando, conectando, apoiando e treinando pessoas a 
desempenharem o seu papel na restauração natural de seus próprios ambientes 
através da evolução do modo holístico de consciência. 
 
 
1.3. Visões de mundo o Desirée TV se comunica simultaneamente 

 
Nesta visão de mundo, sem dúvidas, estão inseridos e representados os vMemes 
Verde, Amarelo e Turquesa, conforme mencionado anteriormente. 
 
Os beneficiários de todo trabalho desenvolvido pelo Desirée TV sempre serão 
“Todos os seres humanos e não humanos!”. 
 
 
 
 

Módulo 2 
Reconectando com a Natureza 

 
 
 
2.1. Conservação Natural 
 
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millenium Ecosystem Assessment, 
2015), os seres humanos provocaram mudanças sem precedentes nos 
ecossistemas. As mudanças ajudaram a melhorar a vida de bilhões de pessoas, mas, 
ao mesmo tempo, enfraqueceram a capacidade da natureza de se renovar. As 
atividades humanas levaram o planeta ao limite de uma gigantesca onda de 
extinção de espécies. Nas próximas décadas, a pressão sobre os ecossistemas vai 
aumentar globalmente a menos que as atitudes e ações dos seres humanos 
mudem. 
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2.1.1. Medidas que o estudo de caso promove para conservar os 
recursos naturais 
 
As razões porque chegamos a uma condição de crise planetária devem ser 
encontradas em decisões inadequadas de design do passado e do presente. Essas 
decisões foram moldadas pelo que hoje consideramos uma visão de mundo e um 
sistema de valores insustentáveis, baseados no materialismo, no individualismo, no 
cientificismo e no antropocentrismo. O caminho para sair da crise é explorar visões 
de mundo e sistemas de valores mais apropriados que possam nos guiar para criar 
soluções de design mais sustentáveis.   
 
Atualmente, o Desirée TV funciona como um portal de comunicação online, onde 
questiona-se as premissas básicas, atitudes e valores que estão subjacentes a um 
determinado design, entrando no campo da ética.  
 
Com isso, promove a conservação dos recursos naturais através das escolhas mais 
saudáveis e ecológicas, do minimalismo, do incentivo ao consumo consciente e 
equilibrado, do fomento e difusão de práticas sustentáveis, estimulando os 
telespectadores a adotarem novos hábitos, além do uso racional dos recursos 
através do seu modelo atual e do futuro modelo com a sua estrutura em Tiny 
House. Tudo isso forma um conjunto de práticas que promovem a conservação 
dos recursos naturais.  
 
 
2.1.2. Medidas que o estudo de caso promove para aumentar a 
biodiversidade 
 
 
O Desirée TV aborda a visão de mundo holística e integral emergente, 
distinguindo-se de formulações anteriores de visões de mundo e sistemas de 
valores, porque estimula ativamente a conscientização e integração de múltiplas 
perspectivas. Dentre os temas abordados, há uma variedade de assuntos em que 
todos acabam se conectando no centro da vida, desde a forma de locomoção e até 
a maneira como se alimenta, veste, etc. Todas estas questões nos rodeiam em 
escolhas que são redutoras de impacto social e ambiental. 
 
A valorização biorregional ficou evidente no seu primeiro Ecopisódio. O 
Biorregionalismo propõe um espírito de totalidade dentro da comunidade, uma 
fundação de base local, fundamentada nas nuances ecológicas do território, onde 
a cidade base tem sua história contada, mostrando suas belezas, demonstrando o 
seu valor até mesmo para os habitantes que muitas vezes não o percebem 
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(https://www.instagram.com/p/B9J8rpsJHul/). Questionamentos sobre seus 
próprios hábitos são levantados a todo momento, fazendo com que a mudança a 
favor da biodiversidade seja considerada. 
 
Como forma de promover o aumento da biodiversidade local, o Desirée TV 
acredita que a ação do plantio arbóreo poderá promover a biodiversidade local a 
curto, médio e longo prazos. Sendo, portanto, uma ação que vai além do combate 
às mudanças climáticas, como já foi mencionado com o #DesiréeTVpeloClima, 
passando também a ser uma ação #DesiréeTVpelaBiodiversidade, apoiando, assim 
o ODS 15 que visa “Proteger a Vida Terrestre”, mais especificamente, proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Acreditamos que a plataforma nos permite realizar cursos e oficinas práticas, 
online e físicas, onde será possível aumentar a conexão e criar ações que 
promovam a biodiversidade em todos os lugares do Brasil, por intermédio de 
representantes locais. Estes cursos e oficinas serão ainda mais possíveis e 
acessíveis quando implantado o modelo com o uso da Tiny House, vez que a 
permanência em cada cidade será maior, possibilitando a execução de muitas ações 
além da gravação dos Ecoposódios.  
 
 
2.1.3. Como o Desirée TV incorpora as vozes e necessidades de outros 
reinos da natureza em nosso design 
 
 
"Podemos considerar que vivemos na era da e para a natureza, desde o início dos 
tempos. [...] Essas relações não são apenas as relações que temos com os humanos 
e com a comunidade humana, mas com a comunidade maior de todos os seres 
vivos" (Naess, 1988, p.20). 
 
As palavras de Naess evidenciam como os reinos fazem parte de apenas uma só 
natureza, vida. A separação destes, e a mistificação de que os humanos seriam 
superiores foi o centro de toda desigualdade ecológica, econômica, social 
existente. Em todo o conteúdo do Desirée TV, fazemos associações holísticas e 
sistemáticas da vida, um dos temas abordados, como o veganismo, demonstra de 
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forma clara, a necessidade de sermos agentes de mudança para aqueles que 
sofrem e vivem de forma cruel, mas não se comunicam como nós, que são os 
animais.  
 
A Ecologia Profunda, a riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para 
a realização destes valores e são também valores em si mesmos, para o Desirée TV.  
 
E por citar a Ecologia Profunda, é importante destacar que pretendemos 
aprofundar o estudo do tema de forma que ele possa ser cada vez mais abordado 
nos Ecopisódios, tendo em vista que ainda é de pouco conhecimento do público 
em geral, oportunidade em que consideramos uma inovação e diferencial 
interessante para o Desirée TV, mas, acima de tudo, uma forma de trazer 
benefícios para toda a teia da vida. 
 

 
 
 
Fotografia capturada na Caribessa Eco House, um dos locais de gravação do 
Ecopisódio de estreia do Desirée TV, que iniciou suas gravações em total sintonia 
com a natureza e todas as formas de vida, incorporando as vozes e as necessidades 
de outros reinos da natureza em seu design.  
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2.1.4. O papel da Natureza em nosso design 
 
 
O Desirée TV tem a natureza como um modelo, um parâmetro e uma 
mentora.  Uma vez que tenhamos mudado nossa visão de mundo de modo a 
reconhecer nosso interser fundamental com toda a vida, seremos compelidos a 
dar novas expressões ao nosso biorregionalismo. Essa conexão mais profunda com 
a singularidade biocultural do lugar nos ajudará a criar um "biorregionalismo 
cosmopolita" através da prática do design bio-inspirado, fortemente evidenciado 
em nossos Ecopisódios.  
 
A estrutura de ecologia integral pode nos ajudar a entender como expressar o 
interser através dos diferentes pontos de vista de interior/exterior e 
individual/coletivo das diferentes formas de vida presentes no todo. 
 
 
 

Módulo 3 
Transformação da Consciência 

 
 
 
3.1. Contando uma história sobre as mudanças que o estudo de caso está 
promovendo em nossa vida 
	
	
	

“O universo é feito de histórias, não de átomos”. 
(Muriel Rukeyse) 

 
 
O Desirée TV teve sua sementinha do sonho plantada no coração de Taiara em 
dezembro de 2017, quando surgiu o primeiro insight, e então o nome foi pensado, 
a primeira ideia foi formatada e logo foram garantidos os domínios 
www.desireetv.com e www.desireetv.com.br como os terrenos para a construção 
desse sonho que ficou ali guardadinho no coração.  
 
Em 2019, quando Taiara começou o Curso Design Para Sustentabilidade do Gaia 
Education, esse desejo voltou a pulsar mais forte em seu peito e, logo na primeira 
Dimensão, o Design Social, Taiara Desirée começou a desenvolver o projeto e 
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colocar no “papel” todas as ideias que vinham surgindo. Tudo foi criado com 
inspiração no conhecimento que vinha adquirindo a cada Dimensão como também 
na experiência de vida e trabalho que ela carrega e, no primeiro semestre de 2019, 
já com a Apresentação do Projeto e o com o Compromisso Ético em mãos, Taiara 
começou a realizar os primeiros contatos para pôr o Desirée TV em prática. Nesse 
caminho, conheceu Soraya que topou ser sua assessora e ajudar com os e-mails e 
contatos. Assim seguiram conversando, ajustando, alinhando as ideias para que 
tudo fosse sendo feito da melhor maneira possível. 
 
Os resultados foram rápidos e já em setembro começamos a fechar as primeiras 
parcerias. Muitos contatos, e-mails enviados, reuniões e sempre trazendo mais 
conteúdo e ideias para o projeto, a medida que Taiara ia concluindo cada Dimensão 
do curso.  
 
Como já foi mencionado, o Desirée TV surgiu do desejo de Taiara de disseminar a 
sustentabilidade e o veganismo, filosofias que ela adotou como estilo de vida, há 
alguns anos. E por serem assuntos necessários nos dias atuais, ela pensou em 
transmitir tais temáticas de forma inspiradora, para atrair o público para mudanças 
de hábitos e, com isso, seguir contribuindo com a transformação do mundo em 
um lugar melhor para se viver. Tudo é transmitido através de documentários que 
ela carinhosamente denominou de Ecopisódios, cujos roteiros são pensados, 
elaborados e compartilhados com muita dedicação e amor em cada detalhe. 
 
Para nossa alegria, conseguimos lançar o Desirée TV no início de 2020 com boas 
parcerias realizadas, muitas amizades sendo cultivadas, interessados em outras 
cidades surgindo e também como objeto de estudo desse Design Studio. Somos 
gratos por tanta realização em tão pouco tempo.  
 
Com o lançamento do Desirée TV, recebemos muito feedback positivo das pessoas 
que assistiram ao Ecopisódio, relatando os benefícios do conteúdo para refletirem 
sobre seus comportamentos. A partir disso, tiveram a oportunidade de enxergar 
um estilo de vida diferente, mais sustentável, com possibilidades e alternativas para 
viverem em harmonia com o meio ambiente, preservando a natureza, respeitando 
os animais e cuidando do espírito.  
 
O projeto proporciona uma integração de diversos âmbitos de conhecimento, 
agregando uma gama de possibilidades como conexão de diversas áreas com um 
mesmo propósito de interligar consumidores à marcas, estudiosos a projetos e 
criar comunidades com responsabilidades socioambientais. 
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Análise e Proposta 

 

Como sugestão para o médio prazo, podemos criar parcerias com outros canais de 
comunicação ou com interessados em promover o projeto. Para o futuro, 
pensando em uma visão maior, podemos construir um conteúdo com versão em 
inglês e espanhol para ampliar a rede de seguidores e conectar o Desirée TV com 
pessoas de outros países e diferentes culturas. Também buscaremos, a curto prazo, 
debruçar-nos em temas que atuam na transformação da consciência das pessoas, 
focando ainda mais em cases de pessoas que passaram por grandes mudanças em 
suas vidas, rumo à uma visão de mundo mais sistêmica e integrada. 

 

3.1.1. Alguns depoimentos e feedback recebidos 
 

“Penso que estamos dando um passo gigante, para disseminar conhecimentos 
sobre um modo de vida que respeita o planeta. Me sinto honrada por participar de 
um projeto tão promissor. Alegria, dividir bons sentimentos e boas ações faz bem 
pra alma!” (Soraya de Camargo)  
 
“Foi uma grande experiência para mim fazer parte do Ecopisódio Porta do Sol, 
pude acompanhar e ver de perto todo o empenho e amor que Taiara Desirée 
colocou neste trabalho. Desejo muita luz e sucesso para esse lindo projeto. Aloha!” 
(Cássio Mucarbel) 
 
“Orgulho de ser de João Pessoa, cidade tão rica de natureza e de pessoas. 
Parabéns por nos mostrar o melhor de nossa cidade.” (Flávio Queiroga) 
 
“Adorei! Sem dúvidas você me apresentou uma cidade que não conheci quando 
estive aí! Já estou aguardando o segundo vídeo...... E quanto ao convite para vir a 
Vitória, deixe guardado em seu coração! Se em algum momento for expandir o 
território de seus vídeos, não deixe de passar por aqui. Estou aqui para o que 
precisar!” (Eraldo Júnior) 
 
“Ficou maravilhosa a reportagem! Super completa e diversificada. Parabéns a você 
e toda sua equipe! Temos que divulgar o veganismo, a biodiversidade, 
sustentabilidade, pois as pessoas precisam compreender que a mudança de 
comportamento se faz necessária.  Nossa mãe TERRA a cada dia pede por socorro 
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e não dá mais para sermos indiferentes! Seu projeto tem que ser divulgado, pois 
alavanca de forma descontraída e ao mesmo tempo didática a vida como deve ser... 
Que essa semente floresça e que tenha muitos frutos! Foi uma honra participar 
de seu projeto! Abraços carinhosos de Claudia e Bia.” (Cláudia Schaefer) 
 
“Sucessoooooo! Parabéns pelo lindo trabalho.” (Abhimael Dutra) 
 
“Que lindo saber que existem projetos assim no mundo!” (Eva María, Brechó 
Matilda) 
 
“Uma honra poder participar desse projeto lindo que tem uma energia incrível e 
que ressoa com nosso propósito nessa terra. Honro gaia por poder ser esse canal 
de amor e nutrição. Gratidão belezura.” (Simone Marques, Afrodite`s Cosmética 
Natural) 
 
 
 

Módulo 4 
Saúde pessoal e planetária 

 
 
 
 
4.1. Os ritos transculturais, que têm raízes no passado e se harmonizam 
com a era pós-moderna, fazem parte do seu estudo de caso?  
 

Do ponto de vista holístico, há vários aspectos que precisam de mudança para que 
toda a comunidade viva em um ambiente saudável, pois, como bem visto durante 
o estudo desse módulo, a saúde pessoal não depende apenas dos hábitos 
individuais, mas do bem-estar de toda a teia da vida, afinal, a saúde humana e 
planetária estão fundamentalmente interligadas. 
 
Sendo assim, respeitar a ancestralidade e valorizar os ritos transculturais são de 
suma importância na transformação evolutiva e, justamente por isso, esse cuidado 
está inserido na missão do Desirée TV, que busca “ser um programa informativo-
educativo com uma abordagem dinâmica e envolvente capaz de inspirar seres 
humanos a viver em harmonia com a natureza e o espírito, criando um futuro 
sustentável, regenerativo e próspero para todas as formas de vida, protegendo o 
planeta, agindo no presente, respeitando o passado e cuidando do futuro, numa 
constante transformação evolutiva”.  
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O ser humano é um ser holístico – uma união de corpo, mente, emoções e espírito. 
Compreender como nos curamos ao curar nossa relação com a Terra é ponto 
fundamental para nossa construção de um mundo mais harmônico, sustentável e 
compassivo. Dirigir a atenção para as necessidades da pessoa como um todo, 
inclusive as internas é algo imprescindível. 
 
Não podemos manter a saúde sem considerar o que é necessário em todos os 
sistemas interconectados de nossas vidas; nosso eu como indivíduos, a nossa saúde 
física, a nossa saúde psicológica, nossas relações com nossas famílias, com nossas 
comunidades e com nosso meio ambiente (Fraser & Hill, 2001, p. 73). 
 
 
 
4.2. Quais das principais fases da jornada de nascimento, maturidade e 
morte são celebradas e como?  
 

O Desirée TV se identifica com a abordagem da salutogênese e a geração de saúde 
positiva, pois sua idealizadora sempre se pautou nesta perspectiva de aumentar 
sistematicamente a saúde e a resiliência do organismo, focando na qualidade de 
vida e não no controle de patologias. Taiara Desirée é encantada com a pesquisa 
do Richard Wilkinson e Kate Pickett que, em vez de procurar descobrir o que torna 
um indivíduo mais saudável do que outro, buscou descobrir o que torna uma 
sociedade mais saudável do que outra; apresentando evidências estatísticas 
detalhadas de que, entre países desenvolvidos, as sociedades que são mais iguais - 
com uma diferença de renda menor entre ricos e pobres - são mais felizes e mais 
saudáveis do que as sociedades com maior disparidades na distribuição da riqueza 
(https://www.taiaradesiree.com/post/saúde-pessoal-e-planetária). 
 
Como bem ensinou o horticultor Robert Hart (1913 - 2000) precisamos levar um 
estilo de vida baseado nas leis da saúde e não nos sintomas e causas da doença, 
abordagem também defendida pelo Fritjof Capra que diz que “o conceito amplo 
de saúde que será necessário para a transformação cultural - um conceito que 
inclui as dimensões individual, social e ecológica - exigirá uma visão sistêmica dos 
organismos vivos e, consequentemente, uma visão sistêmica da saúde”.  
 
Essa é a perspectiva do Desirée TV, honrar a jornada de nascimento, maturidade e 
morte de várias passagens históricas, respeitando a ancestralidade e o que ela pode 
nos ensinar, consciente do desafio que temos pela frente de integrar 
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criativamente a humanidade nos processos de manutenção da saúde da natureza 
à medida que nos movemos da Era do Império para a Era Planetária.  
 
Taiara Desirée acredita e segue a abordagem de Ornish sobre o Senso de Conexão, 
que explica a diferença entre bem-estar e doença que, por sua vez, está 
claramente estampada no início das próprias palavras escritas em inglês: 
 

WELLNESS (bem-estar) vs. ILLNESS (doença) 
WE = nós = bem-estar 
I = eu = doença 

 
Acreditamos que deixar de lado o EU e promover um maior senso de cuidado e 
compaixão pelo resto da natureza (nós) tem um efeito salutogênico sobre a mente, 
corpo, coração e espírito. E esse processo faz parte das fases da jornada de 
nascimento, maturidade e morte. 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
Diversas temáticas serão aplicadas e fomentadas pelo Desirée TV, entre elas 
destacamos a Ecopsicologia, a Medicina Ecológica, a Biomimética, todos os 
aspectos do Design Salutogênico e do Design para a Sustentabilidade que, em um 
sentido geral é o design para a saúde humana e planetária (Daniel Wahl, 2006) e 
as Três Maneiras de Construir a Resiliência Interior, quais sejam: 1. Meditação; 2. 
O caminho do Conselho; e 3. Reconexão com a Natureza. 

	

	

4.3. Como o seu estudo de caso considera os rituais interespécies para 
curar a divisão entre seres humanos e a terra?  
 
O Veganismo é a filosofia de vida que impulsiona o Desirée TV, e acreditamos que 
o veganismo pode ser considerado o “ritual” de maior conexão interespécies, 
curando a divisão entre seres humanos, animais, a Terra e a comunidade da vida 
como um todo. 
 
Segundo definição da Vegan Society, o veganismo é um modo de viver (ou 
poderíamos chamar apenas de "escolha") que busca excluir, na medida do possível 
e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais - seja na 
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alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo 
(https://svb.org.br/vegetarianismo1/o-que-e). 
 
Trata-se de um conjunto de práticas focadas nos Direitos dos Animais e, por 
consequência, entre elas, está a adoção de uma alimentação estritamente 
vegetariana. Vegans ou Veganos entendem que os animais têm o direito de não 
serem usados como propriedade, e que o veganismo é a base ética para levar esse 
direito a sério. Veganos referem-se às outras espécies como "animais não 
humanos" ou "seres sencientes", uma vez que eles têm uma consciência 
semelhante à consciência humana, declaração dada como verificada e reconhecida 
na Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Humanos e não Humanos, 
assim, para eles, é incorreto distingui-los dos seres humanos como "animais 
irracionais" (https://pt.wikipedia.org/wiki/Veganismo). 
 
Essa escolha de vida traz consequências positivas tanto para os animais como para 
a terra. Vejamos, de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, os diversos 
motivos que levam os indivíduos a se tornarem vegetarianos: 
 
ÉTICA: São abatidos mais de 10 mil animais terrestres por minuto no Brasil para 
produzir carnes, leite e ovos. A maioria destes animais são frangos, porcos e bois 
– animais que têm uma complexa capacidade cognitiva e sentem dor, sofrimento 
e alegria da mesma forma que os cães que temos em casa. Os animais 
são sencientes (capazes de sofrer e sentir prazer e felicidade), por isso a escolha 
vegetariana é uma escolha de não compactuar com a exploração, confinamento e 
abate destes animais.   
 
SAÚDE: Diversos estudos associam efeitos positivos de saúde com a maior 
utilização de produtos de origem vegetal e restrição de produtos oriundos do reino 
animal. De acordo com inúmeros estudos científicos – cada vez mais frequentes e 
publicados por instituições idôneas –, o consumo de carnes está diretamente 
associado ao risco aumentado de doenças crônicas e degenerativas como diabetes, 
obesidade, hipertensão e alguns tipos de câncer. 
 
MEIO AMBIENTE: Segundo a ONU, o setor pecuário é o maior responsável pela 
erosão de solos e contaminação de mananciais aquíferos do mundo. A ONU 
também estimou que cerca de 14,5% das emissões de gases do efeito estufa 
oriundas de atividades humanas têm origem no setor pecuário. A maior parte do 
desmatamento da Amazônia tem sua origem na produção de carnes, laticínios e 
ovos. 97% do farelo de soja e 60% do milho produzidos globalmente são utilizados 
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não para consumo humano, mas para virar ração para as fazendas e granjas 
industriais, produzindo alimentos a uma eficiência muito baixa. 
 
SOCIEDADE: A produção de alimentos através da atividade pecuária não é apenas 
ambientalmente degradante, mas também contribui significativamente para o 
desperdício global de alimentos, uma vez que são consumidos de 2 a 10 Kg de 
proteína vegetal (por exemplo, soja) para produzir apenas 1 Kg de proteína de 
origem animal. Em um mundo com 1 bilhão de pessoas que passam fome, jogar 
toda essa comida no lixo é socialmente inaceitável. Ademais, o setor pecuário 
concentra a maior parte da mão-de-obra escrava rural brasileira. 
 
Segundo alguns estudos, a principal motivação de adoção do vegetarianismo é 
a ética, seguido da motivação de saúde e, em menor proporção, de outras 
motivações (https://svb.org.br/vegetarianismo1/o-que-e). 
 
 

 

Análise e Proposta 

 
O Desirée TV considera movimentos e campanhas como rituais que podem gerar 
conexão interespécies para curar a divisão entre seres humanos e a terra, por isso 
planejamos realizar ações e campanhas com essa finalidade, fortalecendo cada vez 
mais a vida em harmonia com a natureza e o espírito, em toda comunidade. Com 
isso, nos mantemos comprometidos em contribuir para a transformação e 
beneficio de todas as redes, seja local, regional, nacional ou global. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 127 

Módulo 5 
Espiritualidade engajada 

 
 
 
5.1. Ao chegar ao fim do processo de design, como você vê a 
espiritualidade refletida em seu estudo de caso? Quais os elementos 
espirituais? Como a espiritualidade se manifesta através de sua visão, 
missão e seus objetivos?  
 

Como já mencionado, o Desirée TV vislumbra um mundo que respeita todas as 
formas de vida e coopera com sua sustentabilidade, consumindo de maneira 
consciente e equilibrada, vivendo em harmonia com a natureza e o espírito. E, para 
isso, tem a missão de ser uma fonte de informação socioeducativa com uma 
abordagem dinâmica e envolvente capaz de inspirar seres humanos a viver em 
harmonia com a natureza e o espírito, criando um futuro sustentável, regenerativo 
e próspero para todas as formas de vida, protegendo o planeta, agindo no 
presente, respeitando o passado e cuidando do futuro, numa constante 
transformação evolutiva. 
 
A espiritualidade do Desirée TV se manifesta através dos Princípios do Ativismo 
Espiritual que são fortes compromissos do projeto, tais como: 
 

1. Transforma a motivação da raiva, medo, desespero para compaixão, amor, 
propósito. Isso é muito característico do Movimento Vegano. 

2. Promove o não-apego ao resultado. Como Gandhi salientou “a vitória está 
no fazer”, não nos resultados. Por isso fazemos depositando todo o nosso 
amor, o bom resultado será consequência dessa energia positiva. 

3. Temos a integridade como proteção, o que nos protege de energias e 
circunstâncias negativas. 

4. Mantemos a retidão/integridade nos meios, cultivando retidão/integridade 
nos fins e frutos do nosso trabalho. Buscamos aplicar a prática Tonglen 
Tibetana para transmutar energia negativa em compaixão e amor.  

5. Não demonizamos os adversários. Buscamos ser aprendizes perpétuos, e 
constantemente desafiamos os nossos próprios pontos de vista. 

6. Sabemos que somos únicos! Encontramos nossa verdadeira vocação e 
buscamos cumpri-la. Como ensina Bhagad Gita “é melhor pisar seu próprio 
caminho, ainda que humilde, do que no de outro, por mais sucedido que 
seja”. 
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7. Amamos nosso inimigo. Na verdade, não acreditamos que temos inimigos, 
mas buscamos seguir esse conselho do Ativismo Espiritual. Somos firmes 
sobre as questões, mas suaves com as pessoas, pois sabemos que todos 
estão aqui na terra para cumprir suas missões. Queremos ser instrumentos 
de inspiração para boas escolhas, mais harmônicas e compassivas. 

8. Acreditamos que o serviço altruísta é imperdível. Nosso trabalho com o 
Desirée TV é para o mundo, não para nós mesmos. Nossa satisfação vem 
em gratidão pelo privilégio de sermos capazes de prestar este serviço, e de 
fazê-lo com tanta compaixão, autenticidade, fortaleza e perdão. 

9. Acreditamos que é na doação que recebemos, pois, ao servir os outros, 
servimos a nós mesmos. 

10. Não nos isolamos da dor do mundo. Deixamos o nosso coração se abrir e 
aprendemos a nos mover no mundo com o coração partido, com o coração 
magoado em ver tanta falta de empatia e de compaixão com os outros 
seres, com os animais não humanos e com o descaso sobre o meio 
ambiente. Mas como Gibran diz “a sua dor é o remédio pelo qual o médico 
interior cura a si mesmo”. O nosso coração partido, é um coração aberto, 
através do qual o amor flui e a transformação genuína começa. 

11. Prestamos atenção no lado bom de tudo. Porque como ensina o Ativismo 
Espiritual o que você presta atenção, você se torna. A essência humana é 
maleável e, em última instância, você se torna o que mais profundamente 
focaliza sua atenção. 

12. Entendemos que “saber quando recuar é parte de saber avançar”. 
Buscamos tomar tempo suficiente para retiro, renovação e escuta 
profunda. 

13. Confiamos na fé, e deixamos de ter que descobrir tudo. Pois sabemos que 
“O primeiro passo para a sabedoria é o silêncio. O segundo é ouvir”. 
Acreditamos na existência de forças Divinas no nosso trabalho, que 
podemos confiar completamente sem saber o seu funcionamento preciso 
ou agenda. Fé significa confiar no desconhecido e nos oferecer como 
veículo. Assim fazemos... 

14. O amor cria a forma! Deixamos o amor do nosso coração inspirar e guiar o 
nosso trabalho, é o poder do amor em ação, e o amor é o maior poder do 
universo. 
 

Fonte: GEDS, Visão de Mundo, Módulo 5, página 12. 

 
Taiara Desirée é budista, então leva suas práticas e aprendizados para todas as 
áreas da sua vida. Também é uma Criativa Cultural que tem o lado espiritual 
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bastante aflorado há muito e, por isso, toda a energia depositada na criação do 
projeto vem carregada de espiritualidade. O Desirée TV busca não apenas 
transmitir cultura socioambiental, mas, propagar uma verdadeira corrente de 
Espiritualidade Socialmente Engajada.  
 
Taiara Desirée reforça que o Design Para a Sustentabilidade não se trata de negar 
o valor de qualquer perspectiva, mas transcender e incluir perspectivas que não 
servem mais. O seu coração e a sua mente inquieta e criativa estão borbulhando 
de alegria para trazer ao mundo ações que podem contribuir para o surgimento 
de diversas culturas regenerativas em todos os lugares, iniciativas que vão 
transformar a sua vida em um presente da vida para o resto da vida, porque nada 
é para ela, mas, através de dela, aspira ver a transformação que deseja para o 
mundo (https://www.taiaradesiree.com/post/espiritualidade-engajada).  
 
Buscamos assumir o nosso papel como co-designers e co-criadores do futuro 
comum seriamente e viver nossas vidas de acordo com nossas responsabilidades 
criativas e poderes. Se fizermos isso, co-criaremos o mundo que estamos 
esperando (GEDS, Dimensão Visão de Mundo, Módulo 5, página 5). 
 
Acreditamos que toda mudança começa de dentro para fora, por isso, o Desirée 
TV mostra exemplos, inspirações, métodos e habilidades que podem ajudar os 
seres humanos no processo de co-criação de um futuro mais sustentável e justo 
para todos. Exploramos a importância de criar visões inspiradoras que 
comuniquem aos outros o tipo de futuro que gostaríamos de viver, permitindo-
lhes contribuir com suas próprias perspectivas para tornar a visão coletiva ainda 
mais poderosa. 
 
Em um futuro próximo, esperamos poder compartilhar muitos frutos das 
sementes que estamos plantando e dos projetos que o Gaia Education também 
nos fizeram sonhar. Afinal, como diz Donella Meadows "um mundo sustentável 
nunca pode ser plenamente realizado até que seja amplamente visualizado", E 
SONHADO E CRIADO! 
 
“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos” (Eleanor 
Roosevelt) e o nosso sonho é ser parte da criação de um mundo com muito mais 
amor e sentido. 
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5.2. Por que o nome Desirée TV? 
 
Desirée é uma palavra de origem francesa que significa desejo. 
 
A ideia desse projeto é fruto do desejo de Taiara Desirée de trazer a público um 
programa que possa inspirar seres humanos a construir um futuro que muitos de 
nós desejamos e que ela tanto almeja, um mundo que vive em plena harmonia com 
a natureza e o espírito. Então, pensando nisso, ela sentiu que o nome Desirée TV 
representa bem tudo isso. Como ela diz: 
 
"Tudo que desejo para mim eu compartilho com você no Desirée TV". 
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Conclusão  
 
 
Assim como diz Berlim (2016), consideramos inoportuno finalizar este trabalho 
com uma “conclusão”, pois o termo parece fechado em si mesmo, sem deixar 
espaço para novas interpretações e percepções. Para finalizar o conteúdo foi 
necessário que parássemos apenas por um instante, de outra forma não haveria 
como estabelecer um critério do que ainda estar por vir, e, que a cada dia, a cada 
momento, vem, através das inúmeras inovações e desenvolvimento que se obtém 
do aprofundar de conhecimentos na sustentabilidade.  
 
Na busca por obter respostas aos questionamentos suscitados pela consecução 
das questões estabelecidas, optou-se pelo estudo dos mais diferentes âmbitos de 
acordo com cada dimensão: social, econômica, ecológica e visão de mundo. Tal 
estudo possibilitou um aprofundamento significativo e construtivo sobre a 
abrangência de sistemas, serviços, processos, e, principalmente, de ideais de 
menor impacto. 
 
Nesse formato, conclui-se que o Desirée TV tem sido veículo para difusão de uma 
nova consciência de consumo e está completamente vinculada e comprometida a 
adoção de comportamentos e estilos de vida mais sustentáveis das sociedades 
atuais, que envolvem todos os parâmetros de forma holística, colaborativa e 
essenciais à vida. Sendo premissa para a ascensão e surgimento de uma grande 
mudança nos seus diversos contextos aplicáveis, que impõe a si mesma e, acima de 
tudo, trabalhar dentro dos limites da natureza e adaptar a criatividade e a prática 
conforme o necessário para uma produção cíclica e contínua, reestabelecendo e 
redefinindo o papel do ser humano com a natureza. 
 
De fato, verificou-se ao longo deste estudo que o conceito da responsabilidade 
socioambiental de comunicar, conscientizar, produzir, impactar positivamente é 
uma tendência de caráter amplo e profundo que está se consolidando com a 
velocidade e a imprevisibilidade da contemporaneidade. E com o desenvolvimento 
dessa pesquisa foi possível compreender a importância de seguir e aplicá-la através 
do Desirée TV, com os conceitos guiados pelo Gaia Education.  
 
A reconstrução dessa relação do Desirée TV com outros sistemas e áreas de 
conhecimento, essa transformação sustenta que, o mundo remoto e abstrato, que 
até então definiu a indústria convencional, agora é mais direto e conectado. 
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Sobre a equipe: 
 
A dinâmica básica do curso Design Para Sustentabilidade do Gaia Education 
oferece a oportunidade de quem concluiu as quatro dimensões do curso – 
Dimensão Social, Dimensão Econômica, Dimensão Ecológica e Visão de Mundo, 
tornar-se apto a participar do Design Studio, que, por sua vez, tem a intenção de 
verificar como podemos aplicar na prática, através de um Estudo de Caso, tudo 
que foi aprendido durante o curso completo. 
 
Taiara Desirée apresentou o seu projeto “Desirée  TV” como um case de estudo 
que, para sua alegria, foi validado pelos facilitadores do Gaia Education. Sendo 
assim, foram formadas equipes de estudo e, para este projeto, a equipe formada 
contou com a participação de Taiara Desirée, como patrocinadora do estudo de 
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dedicou com muito carinho e harmonia para a conclusão deste curso que os 
transformou pessoal e profissionalmente.  
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Poema de Gratidão  
 
Mais que um sonho,  
um desejo, um carinho,  
plantado, semeado e cultivado  
no abrigo de um coração  
que percorre o seu caminho 
buscando ser inspiração. 
 
Um calor, um amor,  
um cantar e ressoar, 
que de um ser se espalhou  
e entre mais dois fez brotar. 
 
Uma equipe, um propósito, 
um desejo sem relógio,  
pois o tempo apresentou, 
com forte intenção,  
o valor da união. 
 
Taiara, Mylena, Ricardo, 
um grupo de estudo, 
que cresceu em um ano 
com esmero e dedicação, 
que se uniu de repente  
e fez brotar na gente 
um novo sonho de prontidão. 
 
Não paramos por aqui, 
porque esse é o começo 
de um sonho sonhado juntos, 
e que com sua importância, 
merece ascensão. 
 
Gaia Education, 
para sempre nossa lembrança 
e eterna gratidão! 
 
Escrito por Taiara Desirée, em 01 de abril de 2020.  
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