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O grande encontro 
de líderes do setor 
de meio ambiente
O Congresso Ambiental é uma iniciativa da VIEX, uma instituição 
com mais de dez anos de liderança em eventos para o setor de 
meio ambiente.

No encontro, durante as mesas de discussão, painéis de debates, 
workshops e cursos técnicos; líderes empresariais, autoridades 
do governo, pesquisadores e demais especialistas apresentam 
suas visões sobre as melhores práticas ambientais do setor 
industrial e o futuro da sustentabilidade alinhada com as políticas 
empresariais e dos governos. 

O Congresso Ambiental VIEX consolida diferentes abordagens 
em um único evento com o objetivo de ser a principal reunião 
de líderes e agentes do setor de meio ambiente em prol do 
desenvolvimento sustentável de grandes obras, dos processos 
industriais e da infraestrutura das cidades. 



A iniciativa reúne representantes do governo nas esferas 
federal, estadual e municipal, profissionais das áreas de meio 
ambiente, sustentabilidade, engenharia e projetos de indústrias 
de diversos setores, líderes e analistas de órgãos ambientais e 
entidades envolvidas com a temática ambiental, especialistas e 
acadêmicos, além de toda a cadeia de equipamentos, produtos 
e serviços voltados à eficiência dos processos e à disseminação 
das melhores práticas socioambientais no país.

O Congresso Ambiental se tornou, em pouco tempo, um palco 
para troca de experiências, um ambiente que apoia a tomada de 
decisões de empreendedores e facilita o aprendizado e debate de 
temas da vanguarda da sustentabilidade, com diferentes visões, 
de forma imparcial e construtiva. Além disso, criou um espaço 
acolhedor que incentiva o networking, a efetivação de novos 
negócios, a reunião de amigos e a reflexão sobre o futuro das 
práticas ambientais e de políticas públicas sustentáveis. 

Faça parte dessa iniciativa e ajude a construir e consolidar 
os valores ambientais para a nossa sociedade alinhados 
ao crescimento e desenvolvimento da nossa indústria e 
infraestrutura.



Referência para 
empreendedores e 
governos
A edição 2019 do Congresso Ambiental aconteceu nos dias 26, 
27 e 28 de junho em São Paulo. A segunda edição do grande 
encontro de líderes do setor de meio ambiente foi marcada pela 
presença de autoridades do governo; especialistas das áreas 
social, ambiental e histórica; líderes ambientais das empresas; 
personalidades e acadêmicos. Estavam reunidas mais de 950 
pessoas que puderam participar de 29 sessões temáticas e 
2 sessões sociais, com uma programação tão intensa que o 
sentimento coletivo era de imersão. Durante os três dias foi 
possível intensificar a atualização do conhecimento, compartilhar 
experiências e ampliar a rede de contatos. O evento foi estruturado 
em 3 salas principais de conteúdo, 3 salas de conteúdo adicional 
e uma área de relacionamento, que era um ambiente propício para 
fazer negócios e conhecer seus pares de mercado. 

A agenda foi composta por 120 palestrantes, que abordaram 
pautas de extrema importância para o setor socioambiental, 
como: crises e acidentes ambientais, ESG, relatórios de 
sustentabilidade, qualidade ambiental urbana, zoneamento 
territorial, licenciamento ambiental, compliance e anticorrupção, 
inovação e tecnologias, relacionamento com stakeholders, 
arqueologia e patrimônio histórico. Além das sessões 
apresentadas nas salas principais, disponibilizamos uma trilha 
de sessões paralelas, em forma de workshops e reuniões, com 
conteúdo técnico e altamente especializados, restritos a cerca de 
20 pessoas. Para exemplificar, citamos algumas dessas sessões 
paralelas: Workshop “Inteligência Artificial aplicado aos Estudos 
Ambientais”, liderado pela Caruso Jr. Estudos Ambientais e 
Engenharia; Reunião temática “Certidão Municipal de Uso e 
Ocupação do Solo”, liderada pelo escritório Sion Advogados; 
Reunião temática “Estratégias de relacionamento com 
stakeholders”, liderada pela CPEA - Consultoria, Planejamento e 
Estudos Ambientais.



Ainda falando de conteúdo, o Congresso Ambiental teve a honra 
de contar com a presença de dois grandes pensadores do setor 
ambiental: Xico Graziano e Édis Milaré, que compartilharam suas 
reflexões sobre o caminho traçado até o momento atual e também 
discutiram proposições para novos modelos de desenvolvimento 
do setor.

Além das sessões temáticas e paralelas, também preparamos 
duas sessões sociais, com atrações musicais, para intensificar a 
interação entre os participantes. Para ter uma ideia do tamanho 
dessas sessões, nesses dois dias foram servidos 1934 garrafas 
de cerveja e 300 litros de chopp, cedidos por um de nossos 
parceiros.

Na área de convivência e relacionamento era possível encontrar 
os melhores expoentes da cadeia de valor que atende o setor 
ambiental. Consultorias ambientais, de engenharia, empresas de 
soluções de tecnologia, escritórios de advocacia e empresas de 
energia renovável e infraestrutura estiveram presentes expondo 
seus produtos e soluções para as áreas de sustentabilidade. 



Sessões especiais
Em paralelo ao Congresso Ambiental, são realizadas 
inúmeras sessões especiais, em ambientes para públicos 
mais reduzidos, a fim de viabilizar o aprofundamento dos 
temas e explorar necessidades pontuais de informação 
dos participantes.

A vanguarda da tecnologia, os futuros entraves para 
empreendimentos, oportunidades de negócios, dinâmicas 
de mercados e iniciativas legislativas são debatidos e 
analisados por especialistas e pelo público presente. 

Legislação ambiental

Inteligência artificial e 
machine learning

Experiências com 
realidade virtual

TECNOLOGIA

INOVAÇÃO
LEGISLAÇÃO

RELACIONAMENTO

FOCO



Um evento em expansão

2019
950 participantes

120 palestrantes

3 palcos de conteúdo

5 ambientes de conteúdo 
adicional

Setores envolvidos:

Geração e transmissão de 
energia elétrica
Petróleo e Gás
Agronegócio

Papel e Celulose
Transporte terrestre
Mineração e metais
Alimentos e bebidas

Bancos

2020
1500 participantes

180 palestrantes

6 sessões simultâneas

10 sessões de conteúdo 
adicional

Autoridades de 5 
países oficialmente 

representados

Setores envolvidos:

Geração e transmissão de 
energia elétrica
Petróleo e Gás
Agronegócio

Papel e Celulose
Transporte terrestre

Mineração
Alimentos e bebidas

Bancos
Indústria automobilística

Manufatura
Saneamento e resíduos

Construção e 
incorporação

Trasporte marítimo e 
fluvial

Infraestrutura urbana
Química e petroquímica

Tecnologia e 
comunicações

2021
3000 participantes

300 palestrantes

10 sessões simultâneas

20 sessões de conteúdo 
adicional

Autoridades de 10 
países oficialmente 

representados

2018
700 participantes
102 palestrantes

3 palcos de conteúdo
2 ambientes de conteúdo 

adicional
Setores envolvidos:

Geração e transmissão de 
energia elétrica
Petróleo e Gás
Agronegócio

Papel e Celulose



PRIMEIRO DIA - SESSÃO PLENÁRIA

SEGUNDO DIA - SESSÕES EXECUTIVAS

TERCEIRO DIA - SESSÕES EXECUTIVAS

PRONUNCIAMENTO DAS AUTORIDADES, LÍDERES DA INDÚSTRIA E REPRESENTANTES INTERNACIONAIS

SALA 1 SALA 3 SALA 5SALA 2 SALA 4 SALA 6

SALA 1 SALA 3 SALA 5SALA 2 SALA 4 SALA 6

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR AMBIENTAL (ABERTO A TODOS OS PARTICIPANTES)

COQUETEL (ABERTO A TODOS OS PARTICIPANTES)

Agenda resumida
Programação atualizar em congressoambiental.com.br



Local do Congresso Ambiental 2020

O Congresso Ambuiental 2020 será realizado no luxuoso hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia, com excelente acesso, 
diversas opções de hospedagem, próximo aos centros comerciais e financeiros da cidade.

O evento ganha em volume, com mais espaço para audiência e principalmente, uma área de exposição ampla e 
imediatamente á frente das salas de palestras. 



Planta da área de exposição

G3G2

G4G5
A

G1S1S3 S2S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

E1

E2

E3E4
E5

E7

E6

E8

A

G

S

E

ANFITRIÃO 2020 (COTA ÚNICA): R$ 120.000

COTAS OURO: R$ 32.000 (R$ 26.000 para patrocinadores das edições anteriores)

COTAS PRATA: R$ 20.000 (R$ 16.000 para patrocinadores das edições anteriores)  

EXPOSITORES: R$ 9.000 (R$ 7.000 para patrocinadores das edições anteriores)  



Planta da área de exposição



Cotas de patrocínio

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartidas de 

ESTRUTURA 
Contrapartidas de 

CONTEÚDO 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca em 

destaque em peças de 
divulgação e cenografia 
sob designação 
“Patrocinador Anfitrião”

• Logotipo no cordão 
do crachá de todos os 
participantes

• Exibição de vídeo 
institucional na 
abertura

• Distribuição de 
material promocional

• Estande com painel 
em LED (500x200 cm) 
com operador para 
cenografia em vídeo e 
apresentações

• Sofá, poltronas, mesa 
redonda com cadeiras 
e carpete

• Assistente com 
dedicação exclusiva 
durante todo o evento

• Palavras de um 
representante do 
patrocinador na 
solenidade de abertura 
junto às autoridades 
(10 minutos)

• Palestra em dois 
painéis a escolher 
(20 minutos) com 
prioridade na escolha

• Comentários em dois 
painéis a escolher 
(10 minutos) com 
prioridade na escolha

• 30 inscrições para o 
Congresso

• Lista de participantes 
com dados de contato

• Serviço personalizado 
para agendamento 
de reuniões durante o 
Congresso

ANFITRIÃO 2020 (COTA ÚNICA): R$ 120.000
  

O Anfitrião (antes conhecido como “patrocinador Platina”) 
é aquele que viabiliza a edição e recebe autoridades, 
indústria e da sociedade para discutir os caminhos do 
desenvolvimento sustentável no Brasil. A preponderância 
do anfitrião é evidente desde a primeira divulgação, com 
aplicação destacada que se sobrepõe a todos os demais 
patrocinadores. 

O patrocinador Anfitrião comunica ao mercado um 
compromisso inabalável com os aspectos ambientais e 
socioeconômicos de sua atuação e a incorporação destes 
valores na cultura organizacional.

Fisicamente, é reservado ao patrocinador Anfitrião o 
espaço de maior destaque no evento, onde está inclusa a 
montagem de um painel em LED com 5 metros de largura 
para cenografia em movimento e apresentações. Esse 
painel proporciona um espetáculo de luzes que domina 

visualmente as atenções. A montagem e até mesmo a 
produção do conteúdo é de responsabilidade da VIEX, 
não demandando nenhum outro custo adicional ao 
patrocinador. 

No conteúdo informativo do evento, o patrocinador 
Anfitrião é o único a discursar junto com autoridades 
governamentais e líderes da indústria durante a abertura 
do Congresso e além dessa intervenção tem direito a mais 
quatro participações dentre a vasta gama de temas do 
evento.

Também é destinada ao patrocinador Anfitrião a atenção 
exclusiva de um profissional da VIEX para maximizar 
o aproveitamento do evento, seja para agendamento 
de reuniões, atendimento personalizado de clientes ou 
quaisquer outras necessidades. 



Cotas de patrocínio

  

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartidas de 

ESTRUTURA 
Contrapartidas de 

CONTEÚDO 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca grande em 

peças de divulgação 
e cenografia 
sob designação 
“Patrocinador Ouro”

• Exibição de vídeo 
institucional no retorno 
do coffee break ou 
almoço

• Distribuição de 
material promocional

• Estande com tamanho 
duplo: painel de lona 
impressa em estrutura 
de box com lona de 
400x230cm com TV e 
iluminação embutidos

• Mesa para reunião com 
cadeiras e carpete

• Assistente 
com dedicação 
compartilhada durante 
todo o evento (um 
para cada quatro 
patrocinadores da cota 
Ouro)

• Palestra em painel a 
escolher (20 minutos) 
máximo de um 
patrocinador ouro por 
painel, com escolha de 
acordo com a ordem de 
aquisição da cota

• Comentários em 
painel a escolher (10 
minutos)  máximo de 
um patrocinador ouro 
por painel, com escolha 
de acordo com a ordem 
de aquisição da cota

• 10 inscrições para o 
Congresso

• Lista de participantes 
com dados de contato

• Serviço personalizado 
para agendamento 
de reuniões durante o 
Congresso

COTA OURO: R$ 32.000 (R$ 26.000 para patrocinadores das edições anteriores)
  

A cota Ouro tem como contrapartida principal a 
oportunidade de apresentação de palestra ao lado de 
um representante governamental ou líder da indústria. 
Tradicionalmente são patrocinadores na categoria ouro 
instituições que lideram o segmento de sua atuação.

Os estandes na categoria Ouro são de tamanho “duplo” 
com 4m de largura e incluem iluminação e televisão 
embutida. Ainda, trazem mesa para reunião e poltronas, 

compondo um ambiente altamente propício ao 
atendimento de potenciais clientes e parceiros.

Virtualmente todos os patrocinadores da categoria Ouro 
são recorrentes ou estão promovendo um upgrade de 
categoria a partir de experiências positivas na categoria 
prata. O estande é produzido pela VIEX sem custos 
adicionais para o patrocinador.



Cotas de patrocínio

COTA PRATA: R$ 20.000 (R$ 16.000 para patrocinadores das edições anteriores)  

A cota Prata é a porta de entrada mais frequente para 
patrocinadores dos eventos ambientais da VIEX. Todos 
os patrocinadores da Cota ouro já foram patrocinadores 
Prata e após comprovar o resultado do investimento 
decidiram ampliar sua presença.

A cota Prata é ideal para empresas que buscam um 
excelente custo-benefício em suas estratégias de 
participação em eventos e não desejam ficar de fora dos 
principais encontros anuais do setor ambiental.

Assim como as cotas Anfitrião e Ouro, o estande é 
produzido pela VIEX com iluminação e TV, sem custos 
adicionais para o patrocinador.

Sem prejuízo da presença física na área de exposição, a 
cota Prata traz ainda a participação de um representante 
da empresa como comentarista em um dos painéis 
do evento, demonstrando a capacidade técnica e 
conhecimento da instituição.

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartidas de 

ESTRUTURA 
Contrapartida de 

CONTEÚDO 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca média em 

peças de divulgação 
e cenografia 
sob designação 
“Patrocinador Prata”

• Distribuição de 
material promocional

• Estande com painel 
de lona impressa 
em estrutura de box 
com lona de 200x230 
com TV e iluminação 
embutidos

• Mesa bistrô com 
banquetas

• Comentários em 
painel a escolher (10 
minutos) máximo de 
um patrocinador prata 
por painel, com escolha 
de acordo com a ordem 
de aquisição da cota

• 5 inscrições para o 
Congresso

• Serviço personalizado 
para agendamento 
de reuniões durante o 
Congresso



Cotas de patrocínio

EXPOSITOR: R$ 9.000 (R$ 7.000 para patrocinadores das edições anteriores)  

A cota expositor tem um custo acessível e presença na área de exposição.

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartidas de 

ESTRUTURA 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca pequena 

em peças de 
divulgação e cenografia 
sob designação 
“Patrocinador”

• Distribuição de 
material promocional

• X-Banner com 90x200 
cm

• Mesa bistrô com 
banquetas

• 3 inscrições para o 
Congresso

• Serviço personalizado 
para agendamento 
de reuniões durante o 
Congresso



Cotas de patrocínio

COFFEE-BREAK: R$ 20.000
  

O Coffee-break é o melhor espaço para network e troca de contatos durante o decorrer do evento. Todos os 
participantes estarão em contato, de maneira direta, com a sua marca que será exposta em todos os guardanapos 
e displays dos coffee-breaks durante um dia,. além de banners da sua empresa na área dos mesmo. Além disso, o 
cardápio é customizavel para que você possa construir um menú que seja compativel com os ideais da sua empresa.

Este momento é extremamente essencial para contribuir com a socialização e negociação durante o evento, sendo um 
palco para extrema exposição de sua marca.

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartida de 

CONTEÚDO 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca média em peças 

de divulgação e cenografia sob 
designação “Patrocinador Prata”

• Distribuição de material 
promocional

• Guardanapos e displays com a 
marca do patrocinador

• Banner com a marca do 
patrocinador durante o Coffee-
break

• Cota única

• Oferecimento do coffee-break 
de um dia do evento (manhã e 
tarde), com escolha de acordo 
com a ordem de aquisição da 
cota

• Agradecimento ao patrocinador 
no anuncio do intervalo pelo 
oferecimento do coffee break

• 5 inscrições para o Congresso

• Serviço personalizado para 
agendamento de reuniões 
durante o Congresso



Cotas de patrocínio

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO: R$ 20.000
  

Jantar de confraternização com presença  de palestrantes, 
autoridades governamentais e líderes da indústria.

Durante o jantar, há diversas mesas com sugestão de 
temas distintos para que os convidados possam se sentar 
em companhia daqueles que compartilham de seus 
interesses. 

Em cada mesa há pelo menos um especialista no tema em 
questão para facilitar a conversa e o entrosamento entre 
os participantes.

A cenografia e decoração do jantar evidenciam a marca do 
patrocinador e comunica a todos os convidados que este 

momento de conteúdo e descontração é oferecido por sua 
instituição. 

A fórmula foi utilizada em muitos eventos com grande 
êxito e atrai mesmo aqueles que não dispõem de agenda 
para participar do Congresso em si.

O patrocinador pode ainda solicitar que a equipe da VIEX 
convide pessoas ou instituições específicas para este 
jantar, criando um ambiente extremamente propício ao 
relacionamento. 

Alimentos, bebidas e cenografia inclusos.

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartida de 

CONTEÚDO 
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca média em peças 

de divulgação e cenografia sob 
designação “Patrocinador Prata”

• Distribuição de material 
promocional

• Jogo americano, guardanapos 
e displays com a marca do 
patrocinador

• Banner com a marca do 
patrocinador no jantar

• Cota única

• Discurso de boas vindas do 
jantar 

• Prioridade na escolha da 
moderação de uma das mesas 
temáticas do jantar

• 5 inscrições para o Congresso

• 10 convites para o jantar oficial 
do evento

• Serviço personalizado para 
agendamento de reuniões 
durante o Congresso



ESTA

Cotas de patrocínio

HAPPY HOUR (PRIMEIRO DIA) 

Cada estande poderá oferecer alimentos e bebidas durane o evento, e em especial durante o Happy Hour. As opções 
podem ser contratadas diretamente pelos patrocinadores ou com a ajuda da VIEX.

OFERECIMENTO DESCRIÇÃO VALOR

Estação de chopp artesanal • Banner com a logomarca do patrocinador (90x160cm)
• Chopeira adesivada com a identidade visual da marca
• Garçom com avental com a logomarca do patrocinador
• 300 Copos com a logomarca do patrocinador

R$ 9.000

Chopeira no estande

(exclusivio para patrocinadores das cotas 
Anfitrião, Ouro, Prata e Expositor)

• Chopeira adesivada com a identidade visual da marca
• Garçom com avental com a logomarca do patrocinador
• 300 Copos com a logomarca do patrocinador

R$ 4.000

Bar (drinks) • Banner com a logomarca do patrocinador (90x160cm)
• Garçom com avental com a logomarca do patrocinador
• Copos com tag do patrocinador
• Logomarca no cardápio de drinks exposto no bar

R$ 9.000

Estação de vinhos • Banner com a logomarca do patrocinador (90x160cm)
• Garçom com avental com a logomarca do patrocinador
• Taças com tag do patrocinador
• Logomarca na carta de vinhos

R$ 9.000



Cotas de patrocínio

FESTA DO SETOR AMBIENTAL (SEGUNDO DIA): R$ 20.000
Os eventos sociais da VIEX são amplamente reconhecidos como o ambiente ideal para estreitar relacionamentos com 
potenciais parceiros, reforçar a proximidade com clientes e estabelecer vínculos pessoais com líderes empresariais e 
autoridades governamentais.

Nossos encontros são cuidadosamente elaborados para equilibrar na medida ideal a informalidade e descontração, 
sem perder a seriedade e o profissionalismo.

Contrapartidas de 

IMAGEM
Contrapartidas 

NEGOCIAIS
• Logomarca média em peças de divulgação e 

cenografia sob designação “Patrocinador Prata”

• Logomarca exclusiva no convite da festa

• Distribuição de material promocional

• Cenografia de palco com a marca do patrocinador

• Cota única

• Mesa com dez lugares em frente ao palco ou em 
local a escolher

• Bebidas e petiscos inclusos na mesa durante a festa

• Pulseiras dos convidados com logomarca do 
patrocinador

• Baldes de gelo com logomarca do patrocinador



O melhor 
networking 
ambiental
Os eventos sociais da VIEX são amplamente reconhecidos 
como o ambiente ideal para estreitar relacionamentos 
com potenciais parceiros, reforçar a proximidade com 
clientes e estabelecer vínculos pessoais com líderes 
empresariais e autoridades governamentais.

O Congresso Ambiental é o grande palco de sessões 
de networking com descontração na medida certa, 
transformando contatos em amigos.



Conheça os patrocinadores dos eventos 
ambientais da VIEX



Conheça os apoiadores
Quem chancela e contribui para o êxito do grande encontro de líderes do setor de meio ambiente:



Edições anteriores: 2019



Edições anteriores: 2019



Edições anteriores: 2019



Edições anteriores: 2019



Edições anteriores: 2018



Edições anteriores: 2018



Edições anteriores: 2018



AMANDA

GIOVANA

DAVI

RODRIGO
LIZ

EDU

TOMÁS

HEIN

BONATTO

KAZI

ROBINSON

TREVELIM

FARIA

SUCESSO

Quem faz os eventos ambientais 
da VIEX

Relacionamento com Palestrantes
amanda@viex-americas.com

Sócio Diretor - Energia Renovável
davi@viex-americas.com

Pesquisa e Conteúdo
eduardo@viex-americas.com

Comunicação e Operações
giovana@viex-americas.com

Coordenação Geral
liz@viex-americas.com

Sócio Diretor - Meio Ambiente
rodrigo@viex-americas.com

Relacionamento com Patrocinadores
tomas@viex-americas.com



WWW.VIEX-AMERICAS.COM

AVENIDA IRAÍ 393 CONJ 73 CEP 04082-905
SÃO PAULO-SP BRASIL 

TELEFONE +55 11 5051 6535
CNPJ 23.056.156/0001-90


