
eja para divulgar um produto, anunciar 
uma novidade ou apenas se aproximar 

do público, milhares de eventos são rea
lizados todos os anos em diferentes seg
mentos. O principal objetivo de uma em
presa quando promove um evento é, sem 
dúvida, surpreender e agradar aos convi
dados e, para isso, o organizador tem de 
pensar estrategicamente em cada detalhe 
para que nada saia errado. Além de estu
dar a melhor localização, escolher o espaço 
mais adequado, eleger o melhor cardápio 
e alcançar o menor custo possível, outro 
tópico que entrou na lista de prioridades 
depois que o tema sustentabilidade ga
nhou importância é a questão do impac
to ambiental. Qual destino será dado ao 
lixo? Quanto se gasta de energia elétrica 
para manter um evento de sucesso até o 
final? Quanto ele acaba produzindo, dire
ta ou indiretamente, em termos de C0 2 ? 

Preocupadas com os danos ao meio 
ambiente — e à imagem — que ações na
da sustentáveis poderiam trazer, as com
panhias passaram a se preocupar em pro
mover eventos mais "verdes" "As pessoas 
estão cada vez mais preocupas com o im
pacto ambiental e social e, para as empre
sas, investir em eventos sustentáveis au
menta a lealdade dos clientes e dos fun
cionários. Além, é claro, de melhorar a re
putação da marca" afirma Hugh Hough, 
presidente da Green Team. 

Fundada em 1993 e localizada atual
mente em Nova York, a Green Team é 
uma agência de comunicação que con
centra esforços nas áreas de responsabi
lidade social e sustentabilidade, e já aten
deu clientes como Coca-Cola e Jaguar. De 

olho nos grandes eventos que acontecerão 
no País nos próximos anos, a Green Team 
veio para o Brasil e se tornou parceiro da 
The Group. "Essa parceria é uma junção 
de interesses, pois nós já apostamos em 
ações sustentáveis. Mas, com a expertise 
da Green Team, podemos incorporar isso 

cada vez mais aos nossos eventos" afirma 
Fernando Guntovich, sócio da The Group. 

Uma das iniciativas da agência para re
duzir o impacto dos eventos que promo
ve para o banco Santander foi a criação 
do logo de Compensação de C0 2 , prática 
que tem sido adotada por outras empre
sas. Ela consiste, basicamente, em calcu
lar quantas árvores precisam ser planta
das para compensar a quantidade de gás 
carbônico emitida em um evento, levan
do em conta o número de participantes, 
a quantidade de resíduos orgânicos gera
dos e o consumo estimado de combustível 
e energia elétrica. Segundo Guntovich, as 
empresas perceberam que, além de agregar 
valor à marca, atitudes como essa fazem 
bem para a comunidade como um todo. 

"A prática da gestão sustentável do even
to é, sem dúvida, uma tendência. Diversas 

empresas fora do País e estrangeiras com 
filiais no Brasil têm tratado o assunto co
mo parte integrante da estratégia de negó
cios" afirma o diretor de sustentabilidade 
do Instituto Brasileiro de Eventos (Ibev), 
Daniel de Freitas Costa. Os eventos de ór
gãos e instituições do governo federal tam
bém estão mais sustentáveis, depois que 
um projeto foi criado pelo setor de patro
cínios (leia texto ao lado). 

Novas regras 
Para auxiliar os promotores de even

tos nesse processo foi criada a norma in
ternacional ISO 2012, que visa privilegiar 
o uso de práticas sustentáveis na organi
zação de eventos de qualquer natureza. 
A medida, criada por um grupo integra
do por 35 países e instituída no Brasil pe
la Associação Brasileira de Normas Téc-
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nicas (ABNT), está vigente desde junho 
deste ano e não é obrigatória, mas ofere
ce diretrizes em todas as etapas do pla
nejamento de um projeto. 

Dentre os pontos abordados pela nor
ma ISO 2012 está a ques tão da cons
cientização dos convidados. Estimular o 
deslocamento utilizando transporte pú
blico ou prezando a economia de com
bustível é uma forma de conscientizar 
as pessoas para que não sejam apenas 
agentes passivos nesse cenário. "É im
portante que o convidado saiba que sua 
participação pode multiplicar o bene
fício" aponta Ana Paula Caribé, direto
ra executiva da agência de sustentabi
lidade Conceito Eco. 

Além daqueles que vão aproveitar o 
evento, os fornecedores podem e de
vem ajudar a torná-lo mais verde. "O 
recrutamento de mão de obra próxima 
ao evento ajuda no desenvolvimento 
dos fornecedores locais, corta custos 
de transporte e, por consequência, di
minui a quantidade de poluentes no ar" 
afirma Iron Neto, diretor de produção 
da agência Tudo. 

As ações de redução de impacto am
biental, como reciclagem, descarte cor
reto dos resíduos após o evento, utiliza
ção de energia solar ou lâmpadas de LED 
e sistema de ventilação natural, já foram 
incorporadas à realidade de boa parte das 
agências. "Não é mais um diferencial evitar 
o desperdício e reutilizar materiais, isso já 
faz parte do dia a dia tanto para quem pro
move o evento quanto para quem está por 
trás da sua organização" argumenta Neto. 

Asustentabilidade no setor vai além da 
tentativa de minimizar o dano ambien

tal. O festival de música SWU levantou 
essa bandeira em um tipo de evento que 
ainda não se preocupava com essa ques
tão. Com o slogan "Começa com você" o 
festival adotou diversas ações desde sua 
concepção, como coleta seletiva, recicla
gem, uso de fontes de energia limpa, uso 
de materiais de baixo impacto nos cená
rios, conscientização do público e plantio 
de árvores para mitigação dos impactos. 

"Pelo pouco tempo de existência do 
SWU, temos um número surpreendente 
de fãs que estão despertando para a sus

tentabilidade, mas é claro que o processo 
de mudança efetiva de atitude leva tempo 
para se consolidar" conta Hélder Castro, 
diretor-geral da Tod, empresa do Grupo 
Totalcom, que atua na produção do festival. 

A Virada Sustentável, criada para difun
dir conceitos de sustentabilidade a partir 
de eventos culturais, reuniu na segunda 
edição, em junho, cerca de 750 mil pesso
as em 612 atrações distribuídas em 149 lo
cais da capital paulista. A iniciativa contou 
com o apoio de 78 organizações de vários 
segmentos, como secretarias de governo, 
empresas, universidades, escolas e ONGs. 

Por meio de peças de teatro, shows, ins

talações, exposições e oficinas, a Virada 
Sustentável busca mobilizar e educar a 
população sobre a questão da sustentabi
lidade. "Procuramos informar não só sobre 
as questões ambientais. Sustentabilidade 
envolve diversidade, cidadania, consumo 
consciente, entre outras questões impor
tantes" afirma André Palhano, idealizador 
do evento. A terceira edição acontecerá en
tre 6 e 9 de junho de 2013 e terá terá qua
tro dias de atividades. 

Segundo o diretor de produção da Tu
do, Iron Neto, há cinco anos um evento 
sustentável chegava a custar até 30% mais 
caro do que outro sem as práticas ligadas 
ao meio ambiente, mas hoje a diferença 
não chega a 10%. "Com o aumento da de
manda, o custo não só foi diminuindo co
mo foi incorporado na cadeia" comenta. 

Em contrapartida, Guilherme Tremen-
tócio, diretor da Puzzle, acredita que em 
breve sustentabilidade nos eventos não 
significará um gasto adicional. "No Bra
sil, a utilização desses materiais em larga 
escalada e de fornecedores especializados 
está em fase de inicial, mas sem dúvida 
isso é uma tendência que vai movimen
tar o setor" argumenta. 

"Organizar um evento sustentável é 
enxergar que há diversos públicos de in
teresse — organizador, patrocinadores, 
promotor, fornecedores, visitantes, par
ticipantes, comunidade. Tanto esses pú
blicos quanto o próprio evento geram im
pactos que, com pequenas ações inseridas 
em um processo de gestão, podem ser mi
nimizados" define o diretor do Ibev, Da
niel de Freitas Costa. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Eventos e patrocínios, São Paulo, p. 22-23, 15 out. 2012.




