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TECNOLOGIAS VERDES

O MAIOR ECOSSISTEMA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS DA AMÉRICA LATINA

Palavra
do setor

Em 2018, o Brasil recebe a expertise da mais importante feira de economia

verde da Europa, a Ecomondo Itália, que deu origem à Ecomondo Brasil – Feira
Internacional de Soluções Sustentáveis para o Meio Ambiente.

As principais novidades e tendências nas áreas de Resíduos e Energia, reunidas
em um ambiente único de conexão entre profissionais da indústria, prestadores de
serviços, centros de pesquisa e gestores públicos e privados.
São 3 dias de conteúdo relevante, exposição de produtos e serviços e muitas
oportunidades de negócios, no maior ponto de encontro do setor.

RESÍDUOS

Parceria com a ABRELPE / ISWA - Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e The International Solid Waste
Association para discutir as soluções, tecnologias e tendências para a gestão
dos resíduos sólidos urbanos e industriais.

PILARES
DA
ECOMONDO
BRASIL

ENERGIA

Com o apoio da ABIOGÁS - Associação Brasileira do Biogás e de Biometano,
possibilitaremos trocas de experiências que incentivem a gestão da energia
renovável nas empresas, aliando a competitividade industrial ao uso das
melhores tecnologias em favor do crescimento sustentável do mercado.

RECICLAGEM AUTOMOTIVA

Numa parceria com o INRA - Instituto Nacional de Reciclagem Automotiva,
a feira será palco para demonstrações e discussões sobre a importância
da reciclagem automotiva na cadeia produtiva e sua contribuição para a
preservação do meio ambiente, bem como a gestão da logística reversa no setor.

“Esperamos superar as expectativas na
ECOMONDO BRASIL 2018, colocando em
pauta assuntos de extrema importância
para o setor empresarial e toda a sociedade.
Vamos desenvolver debates com conteúdo
de alta qualidade, propondo soluções
e transformando o evento em um dos
principais encontros para discussão sobre a
sustentabilidade”.
TATIANA TUCUNDUVA
Presidente do Comitê Científico
da Ecomondo Brasil 2018
“O objetivo do INRA é atuar proativamente
para incentivar a sustentabilidade no
mercado automotivo e a ECOMONDO BRASIL
2018 será uma grande oportunidade para
mostrar a importância do ciclo completo da
desmontagem e da reciclagem automotiva”.
LUIZ NASSIF
Presidente do Conselho do INRA – Instituto
Nacional de Reciclagem Automotiva
“A ECOMONDO BRASIL será um grande
momento para que profissionais do setor
possam compartilhar experiências, aprender
novas e buscar soluções criativas e inovadoras
para a gestão de resíduos, via Economia
Circular, e também de energias limpas”.
PROF. DR. FERNANDO C. NASCIMENTO
Senai / IPEN-USP

CONTEÚDO, NETWORKING E NEGÓCIOS
Rodadas de Negócios – Uma agenda programada de encontros entre expositores e
compradores, com foco no fechamento de negócios.

Ilha da Reciclagem Automotiva – Demonstração de todo o processo
de reciclagem de peças automotivas, em parceria com o INRA – Instituto
Nacional de Reciclagem Automotiva.

SISSMA – Simpósio Internacional de Soluções em Sustentabilidade
para o Meio Ambiente. Conteúdo elaborado por um Comitê Científico,
abordando os assuntos mais relevantes e as tendências do
universo da sustentabilidade.

ITO

D
INÉ

Palco de Inovações – Espaço dedicado
para apresentação de produtos e soluções
de players do setor.

NÚMEROS
DA FEIRA*

QUEM EXPÕE

◗ Tratamento mecânico e triagem: instalações e equipamentos
◗ Reciclagem / recuperação de materiais e energia
◗ Gerenciamento integrado de resíduos
◗ Tratamento e recuperação de resíduos de construção e demolição
◗ Tecnologias e componentes de tratamento e eliminação
◗ Instalações e equipamentos de recuperação
◗ Tratamento de águas residuais, transporte e armazenamento
◗ Recolhimento / transporte de resíduos e limpeza de ruas
◗ Indústria biobase e bioenergia
◗ Cogeração e eficiência energética
◗ Vento e energia solar

+130 marcas expositoras

nacionais e internacionais

+qualificados
4.600
visitantes
de 15 países
4.000 m2 de exposição
(*) Estimativa dos organizadores

QUEM VISITA

▲ Empresários e diretores de empresas ▲ Autoridades e órgãos ambientais ▲ Gerentes de meio ambiente ▲ Refinarias
▲ Engenheiros nas mais diversas especialidades ▲ Técnicos de segurança do trabalho ▲ Consultores e especialistas do setor
▲ Higienistas ocupacionais ▲ Brigadistas e operadores em emergência com produtos perigosos ▲ Transportadoras de produtos químicos
▲ Defesa Civil e Bombeiros ▲ Professores e estudantes na área ambiental ▲ Representantes de organismos públicos e privados

4.020 visitantes qualificados em 2016*
RAMO DE ATIVIDADE*

31%
20%

CARGO*

Serviços

12%

Construção

12%

Órgãos Governamentais

12%

Terceiro Setor

8%

41% Proprietários, Diretores e Gerentes
28% Engenheiros e Técnicos
23% Consultores
8% Outros

Indústria

ORIGEM GEOGRÁFICA*

Pesquisa e Treinamentos

5%

1%

Logística

NORTE

ÁREA DE INTERESSE*

6% Saneamento

15% Óleo & Gás
16% Emergência
Ambiental

5%

3%

NORDESTE

CENTRO
OESTE

23%Energética
Eficiência

8%

83%
SUDESTE

SUL

20% Reciclagem
20% Resíduos

(*) Dados da FIMAI Ecomondo 2016

5

razões
para

participar
Colocar sua
marca em
evidência frente
a influenciadores
e tomadores de
decisão

Lançar
produtos,
soluções e
testar novos
conceitos
Gerar mailing
qualificado
e novas
oportunidades
de negócios

Se relacionar
com clientes
atuais e encontrar
clientes potenciais
do Brasil e do
mundo

Associar sua
marca a um
evento que
é referência
internacional
de qualidade

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ECOMONDO BRASIL
Road Shows

Revista

Eventos realizados em cidades estratégicas,
apresentando conteúdo técnico-científico, além das
novidades da Ecomondo Brasil

Revista Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade.
Publicação bimestral de referência para os profissionais
do meio ambiente industrial e sustentabilidade

www.rmai.com.br

Newsletter
Boletins eletrônicos periódicos, enviados para mais
de 15 mil profissionais qualificados

Portal com notícias e conteúdo de primeira linha para
quem quer se atualizar sobre as novidades do setor

GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO:

comercial@expoestrategia.com.br

+55 11 5095-0072

www.ecomondobrasil.com.br

Ecomondobrasil

Ecomondo_brasil

Ecomondo Brasil

