34 especial eventos e patrocínios

Sustentabilidade

Meio ambiente dá o tom
A tendência agora é investir em eventos sustentáveis e que deixem um legado para a comunidade local
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Virada Sustentável, criada pela prefietura paulistana: neutralização total de gases do efeito estufa, reciclagem e estímulo ao uso de transporte público
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imagem de megashows musicais que
deixavam um amontado de lixo como
se um furacão tivesse passado pela plateia
no final da festa ainda não é coisa do passado — vide as toneladas de detritos recolhidas na Cidade do Rock a cada final de
noite. Mas cada vez mais, os organizadores desses grandes eventos se preocupam
em não só reciclar os resíduos gerados durante as apresentações dos grupos, como
conscientizar a todos sobre a importância de consumir menos recursos naturais.
Isso vem se transformando em uma
estratégia de comunicação de várias dessas produções que, a partir de temas ligados à sustentabilidade, estabelecem
uma agenda de encontros com seu público, para que o show principal deixe
de ser o único vínculo e se transforme
no momento de clímax dessa interação.
“Queremos conversar com os jovens e a
melhor maneira de fazer isso é por meio
dessa preocupação em cuidar da natureza, que hoje move a todos”, lembra Ingrid
Francini, gerente de sustentabilidade do
festival SWU.
Um ponto em comum em várias dessas iniciativas é fazer a compensação das
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tio de árvores), além da reciclagem do lixo e até o uso de energias renováveis. No
ano passado, o SWU, que em 2011 será
em Paulínia (interior de São Paulo), utilizou exclusivamente energias provenientes de fontes renováveis para a apresentação dos shows.
Os geradores eram movidos por biodiesel e, para outros usos, utilizaram placas de energia solar e turbinas de energia
eólica. Para a iluminação da Celularia Oi
e da Central de Triagem de Resíduos Coca-Cola, a iluminação foi a partir de um
difusor de iluminação natural, que dispensa a luz artificial de lugares fechados
durante o dia. A Coca-Cola usou também luminárias ecológicas com garrafas PET Plant Bottle cheias de água, que
difundem a luz solar na área interna dos
contêineres.
Foi instalado um temporizador nas
duchas dos banheiros do camping, com
tempo máximo de sete minutos, além
de essa água usada ser reutilizada. Parte dos móveis, estrutura e cenografia dos
shows também foi construída com materiais recicláveis. Outra ação foi a compos-

sição dos 560 quilos de lixo orgânico, foi
construída uma vala na Arena Maeda,
permitindo que os resíduos fossem submetidos à técnica de oxigenação para se
transformar em adubo e permanecer no
próprio terreno.
Além de reciclar o material, o público
que compareceu ao Natura Nós (realizado
em maio, em São Paulo) pôde acompanhar, em tempo real, o processo de separação, reciclagem e compostagem do lixo
produzido pelo festival. Mais de 200 coletores foram distribuídos por todo evento
nas cores verde — para resíduos recicláveis, como papel, plástico, embalagens
laminadas, metal e copos compostáveis
— e marrom — para resíduos orgânicos.
Os copos utilizados no festival eram biodegradáveis e também foram encaminhados para compostagem.
Outra iniciativa dos organizadores foi
a realização de um inventário das emissões de gases poluentes geradas pelo festival, realizado pela equipe que coordena
as ações ambientais do Natura Nós. Para
isso, foram consideradas diversas questões, como fontes de emissões, a utiliza-
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ção de geradores, traslados aéreos e terrestres, deslocamento do público para o
local e consumo de energia e água da rede pública.
Outro exemplo é o Planeta Brasil, que
acontece em Belo Horizonte em novembro, que transforma óleo de cozinha usado no evento em biodiesel para alimentar os geradores, além de reciclagem de
lixo e compensação das emissões, com o
plantio de árvores.
Engajamento
Criado em 2010 já com esse conceito,
o projeto do SWU previa ações três meses antes do show para mobilizar os fãs
em relação à proteção da natureza. Este ano, o calendário começou a funcionar seis meses antes, com uma gincana
de universitários, que teve seu ápice em
um reality show exibido pelo canal a cabo
Multishow. Foram percorridas 20 cidades
brasileiras, nas quais esses universitários
mobilizavam comunidades as mais variadas em torno de causas socioambientais.
“O SWU é uma plataforma de comunicação em prol da sustentabilidade”, explica
Ingrid. Foram quase dois milhões de
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Participantes do 2º Fórum
Global de Sustentabilidade
O encontro acontece
em paralelo ao SWU
David Cahen e Steve Andrews,
da ONG SolarAid
Bob Geldof e Neil Young (músico)
Jon Rose, surfista e fundador
da Waves For Water
Virgílio Viana, diretor-geral da
Fundação Amazonas Sustentável
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Mario Mantovani, diretor de
mobilização da Fundação
SOS Mata Atlântica
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Julia Craik, ativista e diretora do
estúdio de música Premises Studios
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Peter Gabriel e uma das criadoras do
Voice Project
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Vencedores do reality show promovido pelo SWU: universitários percorreram 20 cidades mobilizando as comunidades
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visitantes ao site do festival, de 149 países. esses novos conceitos. Com a proximidaNo Rock in Rio, a novidade desse ano de da Copa de 2014, o País tem de saber
nessa área foi uma iniciativa da Philips, lidar com isso, pois essa é uma das exique resolveu usar seu espaço para mos- gências da Fifa”, lembra Rodrigo Rivelino,
trar uma nova tecnologia de iluminação presidente do Grupo Aktuell, que organique otimiza a luz natural, o que permite za o evento. A vantagem dessa estratégia
uma redução do consumo de energia. O é que, além de reduzir o impacto ecolóEspaço Philips foi iluminado com lâm- gico, isso pode significar menos gastos
padas de LED. Parte da energia gerada com infraestrutura.
se originou do movimento das pessoas
Criada pela Prefeitura de São Paulo, a
na pista de dança e ao pedalar bicicletas. Virada Sustentável tem uma característiAlém disso, um espaço escuro permitia ao ca diferenciada, porque os shows são grapúblico brincar com spray de LED. Pela tuitos. Mas, além disso, como tem uma
primeira vez a empresa lançou um pro- proposta de pensar a música como uma
duto exclusivamente para um evento: os ação de preservação ambiental, tudo no
fones de ouvido SHL5012 — edição limi- evento é planejado com essa lógica. “A
tada Rock in Rio, além de ter dado apoio própria organização dos shows leva em
às ações sociais do próprio Rock in Rio conta não criar um grande impacto na ci(leia matéria à pág. 38).
dade, que já sofre muito com isso. Então,
Ação similar fez a Nestlé, que por meio em vez de concentrarmos as apresentada linha Fast levou ao SWU, em 2010, uma ções em quatro ou cinco pontos, espaISIEmergingMarketsPDF
br-espmsite
from 187.115.18.2
on pela
2011-10-18
19:14:50
EDT.
roda-gigante. Parte da
energia utilizada
lhamos focos
cidade inteira”
, explipara fazer o brinquedo funcionar foi gera- ca André Palhano, coordenador da Virada por cinco bicicletas ergométricas insta- da Sustentável.
ladas no local. Ao pedalar, o público tamO evento em 2010 contou com mais de
bém poderia carregar a bateria do celular. 500 mil participantes, 482 atrações gratuitas, 78 locais e 39 organizações partiEconomia
cipantes. Para honrar esse nome, a ViraAté eventos esportivos vem investin- da Sustentável adotou diversos critérios
do nesse formato, como o Athina Onassis relacionados, como a neutralização total
Horse Show, que faz parte do circuito das emissões de GEE (Gases do Efeito Esmundial de hipismo e procura diminuir tufa) das atrações, inclusive as que entrao uso de madeira em suas estruturas de ram como adesão; coleta seletiva de repalco, substituindo-a por metais que pos- síduos em parceria com cooperativas de
sam ser reutilizados. “Nossa dificuldade catadores; utilização de materiais reutié preparar a mão de obra para lidar com lizados, reciclados ou naturais em toda a

sua comunicação; mapeamento de necessidades para pessoas com deficiência; e
estímulo ao uso do transporte compartilhado e da bicicleta, entre outros.
O resultado é que as concentrações de
gente diminuíram muito, além da democratização do acesso para mais bairros, incluindo a periferia. Além de participar do
grande evento, durante o ano regiões como Campo Limpo e Taboão da Serra ganharam pequenas viradas, onde grupos
musicais locais puderam não só se apresentar como participar da organização.
“A proposta é que o evento seja construído com a população para que seja um
processo de cidadania”, afirma Palhano.
Um exemplo de como a Virada leva seus
compromissos a sério: não há distribuição de folders para não sujar as ruas. “O
público entende perfeitamente esse jeito,
pois recebemos muitos elogios por isso”,
DownloadPDF.
garante
o coordenador. Há uma negociação em curso para acontecer uma Virada
Sustentável durante a Rio+20, que acontecerá no ano que vem, no Rio de Janeiro,
para marcar os 20 anos da Eco92. “Queremos marcar essa data com uma grande celebração que possa mostrar como o
Brasil avançou nessa área”, diz Palhano.
Testemunhal
Vale salientar que, a cada ano, se reserva mais espaço para o tema sustentabilidade nos megashows. Como no Planeta Brasil, em que a organização vem estimulando que as grandes estrelas deem
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Donna Karan, estilista norte-americana
William McDonough e Michael
Braungart, da empresa de design
sustentável Cradle to Cradle
Rigoberta Menchú, líder indígena
guatemalteca e ganhadora do
Nobel da Paz
Céline Cousteau, ativista, neta do
lendário oceanógrafo Jacques Cousteau
David de Rothschild, herdeiro da
família de banqueiros Rothschild que
montou uma expedição pelo oceano
Pacífico com um barco feito
100% de plástico
seu testemunho sobre a importância da
mobilização socioambiental. No ano passado, artistas como Cláudia Leite e Ivete
Sangalo já falaram sobre isso durante o
show. “Isso cria interatividade com o público, que espera que seus ídolos sejam
mais engajados”, afirma João Paulo Motta,
consultor da Verde Gaia Consultoria Empresarial. Como não poderia deixar de ser,
todas essas iniciativas tem grande repercussão nas redes sociais. O próprio Planeta Brasil realiza concursos de vídeo sobre
a causa do meio ambiente e que são exibidos no YouTube. Sem falar no Facebook,
que permite uma mobilização em massa
dos admiradores das causas.
O debate de temas ligados à sustentabilidade nos eventos musicais vem ganhando relevância para o SWU. Tanto é
que, em paralelo ao festival, acontece o
Fórum Global de Sustentabilidade, do
qual participam estudiosos, ONGs e até
músicos convidados exclusivamente para as mesas de discussão. “É importante
que isso aconteça para deixar claro que
não aproveitamos a presença de determinadas estrelas para debater os temas”,
afirma Ingrid (veja quadro).
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Ações sociais extrapolam os eventos
Projetos buscam beneficiar jovens e comunidades carentes

Metodologia
norteia gestão
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Planeta Brasil, que acontece em Belo Horizonte: atividades mobilizam também jovens de outros Estados
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esde 2001, o Rock in Rio tem ações blicas do Rio de Janeiro e a formação de
relevantes de ação social em comu 30 professores de música a partir da me
nidades locais, com expressivos retornos. todologia “O Passo”.
Em 1985, foram formados mais de 3,2 mil
Lucas Ciavatta, criador da metodologia,
jovens no ensino fundamental. Em 2011, fez uma apresentação do método para o
o objetivo é educação através da música, público, que pode entender de forma lú
em um projeto piloto que deu apoio na dica como será a capacitação dos profes
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 187.115.18.2 on 2011-10-18 19:14:50 EDT.
formação dos jovens, além de incentivar a sores pelo projeto social do Rock in Rio.
doação de instrumentos. A campanha in Também fez parte do projeto a transmis
cluiu a criação de oficina de luthier (pro são ao vivo do festival nas comunidades
fissionais especializados na confecção e Batan e Cidade de Deus.
manutenção de instrumentos musicais)
Integrado com a sustentabilidade, o
para formação de assistentes, montagem SWU fez um trabalho de mobilização em
de dez salas de músicas em escolas pú parceria com a ONG Um Teto para Meu

Compromisso começa a se multiplicar
O engajamento dos grandes eventos
com a sustentabilidade já extrapola
os limites dos festivais de música.
Durante o Sustentável 2011, promovido
pelo Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), foi apresentado um plano de
sustentabilidade que contempla ações
diferenciadas de produção de eventos
para adotar iniciativas baseadas
no conceito 5Rs (repensar, reduzir,
reutilizar, reaproveitar e reciclar) que
vão permitir que 95% dos resíduos
gerados no evento sejam reciclados ou
reaproveitados.
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A ideia é que o evento se
responsabilize por todos os custos
ambientais que serão gerados para a
sociedade. Isso gera benefícios para
toda a cadeia produtiva, incluindo
a comunidade local. Para que os
resultados sejam eficientes, algumas
ações estão sendo promovidas,
como treinamento e engajamento de
profissionais, fornecedores, parceiros
e colaboradores: todos receberão
treinamento sobre sustentabilidade
e a necessidade de um novo modelo
de produção de evento, baseado no
conceito dos 5Rs.

País. Consistiu em um mutirão com a par
ticipação de jovens voluntários para a
construção de casas emergenciais em co
munidade carente na região de Carapicuí
ba, na Grande São Paulo. Em um único fi
nal de semana (17 e 18 de setembro), fo
ram
erguidas mais de 50 casas nos muni
DownloadPDF.
cípios de Carapicuíba, Cajamar e Cotia,
na Grande São Paulo. O SWU custeou dez
casas desse total, além de ajudar na mo
bilização de voluntários que trabalharam
em parceria com a ONG. Cada casa tem
18 metros quadrados e durabilidade de
cinco anos – prazo necessário para a im
plementação da segunda fase do projeto,
com planos de educação, saúde e micro
crédito, para, finalmente, fazer com que
a comunidade seja sustentável.
“Essa ação está sendo apoiada formal
mente pelo SWU não só através da doa
ção de casas. Estamos também usando
nossa rede nas comunidades sociais pa
ra mobilizar e conscientizar voluntários
de que pequenas atitudes podem ajudar
a melhorar a vida de outras pessoas”, diz
Ingrid Francini, gerente de sustentabili
dade do SWU. As casas são pré-fabrica
das, com piso e paredes de madeira e co
bertura com telhas de vinco. Elas são sus
tentadas sobre pontaletes de madeira, o
que evita a umidade e protege as famílias
de inundações e pragas.
O Planeta Brasil tem atividades du
rante o ano inteiro, mobilizando não só
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Muitas agências de marketing
promocional estão atentas aos
conceitos de sustentabilidade
e tentam aplicá-los nas feiras,
espetáculos e demais tipos de
eventos. “Organizadores de
grandes eventos e governos têm
sido pressionados a prestar contas
dos efeitos causados por estes
grandes encontros”, afirma Flávia
Goldenberg, sócia diretora da Sob
Medida Comunicação. Para ela, é
necessário garantir que a realização
das atividades seja monitorada
com atenção proporcional às suas
dimensões.
Sentindo falta de ferramentas
para gestão de sustentabilidade
na área, a agência criou o Sistema
de Gestão da Sustentabilidade
em Comunicação, metodologia
que trata a sustentabilidade na
prática, com resultados e medidas
concretas. “O sistema norteia as
decisões de cada trabalho sob
o olhar da sustentabilidade, da
criação até a realização, passando
pelo planejamento, escolha e
desenvolvimento da cadeia de
fornecimento e análise dos demais
stakeholders”, explica Flávia.
A metodologia foi concebida
para atender a todos os tipos
de campanha, ações na web, de
endomarketing, de relacionamento,
no ponto de venda etc., mas a maior
aplicação tem sido em eventos.
São 250 indicadores, em dez
temas (eficiência energética, uso
de água e tratamento de efluentes,
materiais de reuso e reciclados,
entre outros), que mensuram e
avaliam as decisões do projeto
gerando a matriz de maturidade
para os próximos eventos.
Sandra Regina da Silva

os jovens mineiros, mas também de ou
tros Estados em torno de iniciativas em
prol do meio ambiente e também do es
porte. “Fazemos até pequenos shows em
bairros de periferia para ampliar o mo
vimento por um mundo mais limpo. Em
um deles, o grupo que fechou o evento
foi o Pato Fu”, lembra Deivison Pedro
za, diretor de sustentabilidade do Pla
neta Brasil.
Entre as ações realizadas estão o Pla
neta Cidadania, com oficinas educati
vas para três mil crianças entre 8 e 12
anos das classes C, D e E, e o Planeta
Esporte, com 1.280 atletas de 16 a 35
anos das classes A, B e C. A estimativa
do show principal é para 20 mil pesso
as entre 16 e 40 anos, com um investi
mento previsto para 2011 na ordem de
R$ 2 milhões.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Eventos e patrocínios, São Paulo, p. 34-38, 17 out. 2011.
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