
Centro de Inovação e Criatividade da ESPM lança curso de Economia Verde  
 
O Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(CIC/ESPM) lançou um novo curso sobre "Economia Verde - Extensão Interdisciplinar de 
Comunicação para a Sustentabilidade". As aulas começarão na segunda quinzena de outubro.  
 
O tema Economia Verde foi amplamente abordado na Rio+20, em junho deste ano, aonde 
tornou-se um dos principais eixos de discussão da conferência, que propôs um novo modelo de 
produção que degrade menos o meio ambiente; o segundo eixo foi governança - aonde foram 
discutidas estruturas que alcancem o futuro almejado.  
 
A jornalista Maura Campanili, organizadora e uma das professoras do programa e especialista 
no assunto, participou da Rio+20 e, ao acompanhar as discussões sobre o tema, identificou a 
urgente necessidade do melhor entendimento do conceito de Economia Verde e seu processo 
comunicacional.  
 
Conferências como essa podem contribuir significativamente para o reforço da conscientização 
sobre a importância de uma vida mais sustentável, levando o tema para o cotidiano das 
pessoas, contudo, as empresas têm papel fundamental quando passam a comunicar de forma 
correta e coerente seus processos e ações em Economia Verde.  
 
Nesse sentido, o curso tem o objetivo de estabelecer parâmetros e conceitos da comunicação 
dentro da Economia Verde; contribuir para o entendimento da comunicação na Economia 
Verde historicamente até a Rio+20 e sua aplicabilidade nos dias atuais; identificar os fatores 
de atratividade da comunicação nessa área, adequação das pautas e validação das fontes e 
reconhecer o mercado da comunicação em Economia Verde.  
 
"O conceito de Economia Verde ainda não é bem conhecido, as pessoas ouvem falar, mas não 
entendem muito bem o que significa. Ele começou a ser utilizado a partir da Rio+20 de forma 
mais holística, com uma nova visão, porém, é preciso que as organizações e os profissionais 
de comunicação, sejam jornalistas ou publicitários, entendam profundamente esse conceito 
que representa um novo ciclo econômico no mundo", comenta Maura Campanili.  
 
O curso é destinado aos profissionais de comunicação, sustentabilidade, responsabilidade 
social, terceiro setor e áreas correlatas e aos demais interessados no assunto. As inscrições 
seguem até hoje e devem ser feitas por meio do endereço eletrônico: www.espm.br/cic, 
conforme disponibilidade de vagas. Mais informações: www.espm.br/cic.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 out. 2012, São Paulo, p. C2. 
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