
que possui viabilidade econômica, maior benefício social e baixo impacto 

ambiental, é um grande diferencial de mercado para a empresa que se 

preocupa e investe nesses pilares. 

Um estudo recente do Futuro Sustentável/Havas mostra que os consumidores 

brasileiros são extremamente ativistas e participativos, uma vez que 9 0 % 

respeitam empresas responsáveis e comprometidas com o meio ambiente, e 

9 4 % dizem recomendar produtos sustentáveis aos amigos. Ou seja, as empresas 

precisam adequar seus produtos e serviços às questões sociais e ambientais para 

continuarem no mercado. 

Dessa forma, eventos que são adequados ao conceito de "ecologicamente 

corretos" são promovidos, cada vez mais com regularidade, por todos os tipos de 

empresas, das menores até as mais "graúdas". Essa prática oferece à empresa 

valores e atributos para sua marca. Dados do São Paulo Convention & Visitors 

Bureau estimam que aconteçam 90 mil eventos por ano só em São Paulo, ou seja, 

um evento a cada 6 minutos, nos quais circulam mais de 4,3 milhões de pessoas. 

Durante a realização de um evento corporativo são as marcas das empresas que 

aparecem para os clientes, de uma forma positiva ou negativa. O foco deve ser 

sempre "como" a marca quer ser percebida, quais valores possui e como os clientes 

os perceberão. Nas ações de comunicação e marketing, que incluem os eventos 

corporativos, as marcas transmitirão os seus valores e atributos. 

]á em eventos sustentáveis, o foco deve ser contribuir com a sociedade e ter um 

impacto reduzido no meio ambiente. É preciso se preocupar com a origem das 

matérias-primas utilizadas e toda a cadeia de fornecedores envolvida. 



Dos vários elementos que compõem um evento, como local, 

ambientação, cenografia, sonorização, iluminação, estande, 

brindes e buffet, é possível buscar novidades e agregar valor 

à empresa/produto por meio da sustentabilidade. 

Para o Grupo Eco, empresa brasileira que cria e 

comercializa produtos e serviços com princípios baseados 

na sustentabilidade, a produção de eventos sustentáveis 

estabelece harmonia entre a atividade humana, 

a preservação da biodiversidade e o uso racional dos 

recursos naturais renováveis. Algumas tendências já são 

praticadas, quando o assunto é eventos sustentáveis; 

como os estandes ambientalmente corretos, construídos 

com madeira certificada pelo FSC (Conselho de Manejo 

Florestal) - o qual garante a origem legal da m a d e i r a , os 

brindes elaborados com qualidade, design e inovação por 

comunidades empreendedoras brasileiras, a neutralização 

do gás carbônico do evento, buffets orgânicos, além da coleta 

seletiva realizada antes, durante e depois do evento. 

A respeito da produção de eventos sustentáveis, o Sócio 

e Diretor-Executivo do Grupo Eco Negócios Sustentáveis, 

participante do Comitê Brasileiro do Pacto Global - ONU 

e palestrante na área de sustentabilidade empresarial, 

Fábio Interaminense, conta que as empresas têm buscado, 

constantemente, o alinhamento da inovação e a diferenciação 

em eventos para que, assim, ele gere retorno financeiro 

e fidelize marca com benefício social e baixo impacto 

ambiental, e acabam por se sacrificar em investimentos, 

ou pela falta deles: "Realmente a criação, o planejamento, 

a organização e a execução de um evento sustentável 

dão mais trabalho. Acontece que, muitas vezes, todo 

mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer", 

comenta Interaminense. 

Mas o que garante o sucesso de um evento deste porte é o 

comprometimento que as empresas têm dentro e fora delas. 

O lançamento do Guia da Boa Cidadania Corporativa da Revista 

Exame, realizado pelo Grupo Abril, em novembro 2005, ofereceu 

um buffet orgânico para os goo convidados, atém de revistas 

embaladas em papel da fibra da bananeira, confeccionado por 

uma comunidade do Vale do Ribeira, em São Paulo. 

A Conferência Internacional do Instituto Ethos, em 2006, 

realizada no Anhembi Morumbi, para 1.400 pessoas por 

dia, durante 4 dias, também com serviço de A&B orgânico, 

estandes ambientalmente corretos, neutralização de carbono 

e contratação de pessoas portadoras de necessidades 

especiais e de pessoas da terceira idade para serviços 

durante o evento. 

Em 2008, o Grupo Eco promoveu o 1° Encontro Grupo 

Eco de Sustentabilidade na A M C H A M , para 450 pessoas e 

ofereceu brindes sustentáveis para todos os convidados, 

serviços de buffet orgânico, neutralização de carbono e 

coleta seletiva. 
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