
EcoSacolas é licenciada pelo Greenpeace 

A EcoImagination Produtos para um Planeta Sustentável Ltda acaba de receber uma licença 
para a utilização da marca Greenpeace em sua linha de sacolas denominada EcoSacolas. 
Produzida de forma ambientalmente correta, e socialmente justa, as EcoSacolas com a marca 
Greenpeace poderão ser encontradas no Espaço Greenpeace, www.espacogreenpeace.com.br , 
além de lojas que comercializam produtos sustentáveis.  

A EcoImagination, é a única empresa autorizada a produzir e distribuir as EcoSacolas com a 
marca Greenpeace. Indicadas para serem usadas durante as compras, as EcoSacolas são 
produzidas de forma ambientalmente correta e socialmente justa. Todo o processo de 
produção das EcoSacolas são monitorados, bem como as condições de trabalho dos 
costureiros, que são registrados. A licença fornecida pelo Greenpeace reconhece a 
sustentabilidade de toda a produção da EcoSacolas Para receber a recomendação do 
Greenpeace, a empresa passou por uma avaliação técnica.O licenciamento para o uso da 
marca Greenpeace é feito com exclusividade no Brasil pela Todaba Participações Ltda. Para 
Samy Menasce, as EcoSacolas com a marca Greenpeace representam uma oportunidade para 
que as pessoas conscientes reduzam o consumo de sacos plásticos, que hoje tem um consumo 
anual de cerca de 1000 unidades/ família, no Brasil.  

A missão da EcoImagination é contribuir para que as empresas promovam a sustentabilidade 
por meio de sacolas e produtos, de uma forma geral, produzidos de forma ambientalmente 
correta e socialmente justa, que são utilizados como ferramenta de conscientização e 
promoção das organizações, que buscam aliar sua marca a produtos sustentáveis.  

Perfil do Greenpeace - O Greenpeace é uma organização global e independente que promove 
campanhas para defender o meio ambiente e a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes 
e comportamentos.  

Nós investigamos, expomos e confrontamos os responsáveis por danos ambientais.  

Também defendemos soluções ambientalmente seguras e socialmente justas, que ofereçam 
esperança para esta e para as futuras gerações e inspiramos pessoas a se tornarem 
responsáveis pelo planeta. 

Perfil da EcoImagination e o Comércio Justo - O Comércio Justo (Fair Trade em inglês) é um 
dos pilares da sustentabilidade. Trata-se de um movimento social e uma modalidade de 
comércio internacional que buscam o estabelecimento de preços justos, bem como de padrões 
sociais e ambientais nas cadeias produtivas de vários produtos. Construída sobre os pilares do 
Comércio Justo, a EcoImagination oferece ao consumidor, a garantia de adquirir um produto 
ambientalmente correto e socialmente responsável. www.ecosacolas.com.br - Central de 
Atendimento (11) 2626-6040 
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