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RESUMO 

 

Esta pesquisa, por intermédio de um estudo de caso realizado em uma empresa prestadora de 

serviços na área de audiovisual, buscou, por meio da aplicação da gestão de projetos 

sustentáveis, analisar a influência das inovações sobre a ecoeficiência em eventos, em especial 

eventos corporativos. O setor de eventos começa a ter uma movimentação em busca de eventos 

sustentáveis, nos quais o uso de técnicas de reciclagem, coleta seletiva de resíduos, uso 

consciente das águas, ainda mais com a crise hídrica atual, tornam-se práticas cada vez mais 

usuais e que corroboram para satisfazer o conceito do Triple Bottom Line (TBL). Com o 

objetivo de se antecipar e mitigar ao máximo os problemas que atingem e influenciam de forma 

negativa o TBL, este estudo propôs uma análise prévia do que é possível se mitigar durante a 

execução do evento e não tratar somente o pós-evento, ou seja, após a geração dos resíduos. 

Uma das formas de alcançar este objetivo é por meio das inovações, as quais se apresentam de 

forma dinâmica e promovem uma constante evolução, sejam elas nos equipamentos ou nos 

processos. A aplicação dessas inovações foi o objeto de estudo neste trabalho, com o intuito de 

mostrar como as mesmas podem ser aplicadas para ajudar na ecoeficiência dos eventos. Com 

uma abordagem comparativa entre soluções e equipamentos que não utilizam inovações 

alinhadas com as demandas sustentáveis e outros que possuam tais requisitos, buscou-se 

analisar como as inovações podem colaborar com os eventos para que se tornem mais assertivos 

em relação ao que todos buscamos, não só nos eventos, mas sim para o nosso planeta, que é 

utilizar os recursos de forma racional, para que não se comprometa as necessidades das gerações 

futuras. O estudo de caso desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória 

procurou encontrar correlações entre as inovações e seu potencial de agregar valor, tanto aos 

clientes contratantes dos eventos como aos participantes dos mesmos, seja por meio do retorno 

sobre o investimento realizado ou pela percepção de valor observada pelo público participante. 

Como base deste arcabouço de estudo foram realizadas e analisadas diversas medições, 

comparando as soluções propostas, analisando seu potencial colaborativo à ecoeficiência em 

eventos. Como principal resultado, identificou-se uma total colaboração das inovações 

ecoeficientes propostas para a sustentabilidade em eventos. As análises desenvolvidas 

mostraram que todas as inovações propostas foram totalmente satisfatórias nas duas dimensões 

que abrangem a ecoeficiência, ou seja, a ambiental e a econômica. 

  

Palavras-chave: Inovação. Ecoeficiência. Triple Bottom Line. Gestão de Projetos. Retorno 

sobre Investimento. Percepção de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research, through a case study carried out in a company providing services in the 

audiovisual area, sought, through the application of sustainable project management, to analyze 

the influence of innovations on ecoefficiency in events, especially corporate events. The event 

sector begins to move towards sustainable events, in which the use of recycling techniques, 

selective collection of waste, conscious use of water, even more with the current water crisis, 

become increasingly common practices and that corroborate to satisfy the concept of the Triple 

Bottom Line (TBL). In order to anticipate and mitigate to the maximum the problems that 

negatively affect and influence the TBL, this study proposed a prior analysis of what is possible 

to mitigate during the execution of the event and not only treat the post-event, that is. After the 

generation of waste. One of the ways to achieve this goal is through innovations, which are 

presented in a dynamic way and promote a constant evolution, whether in equipment or 

processes. The application of these innovations was the object of study in this work, with the 

intention of showing how they can be applied to help in the ecoefficiency of the events. With a 

comparative approach between solutions and equipment that do not use innovations aligned 

with sustainable demands and others that have such requirements, we sought to analyze how 

innovations can collaborate with events to become more assertive about what we all seek, not 

Only in events, but for our planet, which is to use resources in a rational way, so that it does not 

compromise the needs of future generations. The case study developed through a qualitative 

and exploratory research sought to find correlations between the innovations and their potential 

to add value, both to clients contracting the events and to the participants of the same, either 

through the return on the investment made or through the perception of value observed by the 

participating public. As a basis for this study framework, several measurements were carried 

out and analyzed, comparing the proposed solutions, analyzing their collaborative potential for 

ecoefficiency in events. 

The main result was a total collaboration of the eco-efficient innovations proposed for 

sustainability in events. The analyzes showed that all the innovations proposed were totally 

satisfactory in the two dimensions that cover eco-efficiency, that is, the environmental and the 

economic. 

  

Keywords: Innovation. Eco-efficiency. Triple Bottom Line. Project management. Return on 

Investment. Perception of Value. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Eventos são acontecimentos que têm suas origens na Antiguidade. Segundo Shone e 

Parry (2004), durante o Império Romano, a Grã-Bretanha e Irlanda já possuíam locais especiais 

para acomodar encontros, estimulados por razões comerciais. Para Zanella (2003), um evento 

é um encontro de pessoas ou entidades, realizado em data e local definidos, com o intuito de 

celebrar acontecimentos significativos e que estabelecem contatos que podem ser de ordem 

comercial, cultural, esportiva, social, familiar, entre outras.  

 Allen, O’Toole e Mcdonnel et al. (2003) acrescentaram à ideia, afirmando existir uma 

ação deliberada e planejada nos eventos especiais, principalmente quando se trata de rituais, 

apresentações ou celebrações específicas que tenham sido deliberadamente planejados e criados 

para marcar ocasiões especiais ou para atingir metas ou objetivos específicos de cunho social, 

cultural ou corporativo (Rogers, & Martin, 2011). 

Um evento pode ser considerado como um instrumento para alcançar determinado 

objetivo. Mello Neto (1999) comentou que um evento é um fenômeno de várias dimensões, um 

fator de alavancagem na indústria do turismo, do entretenimento e do lazer, do marketing e da 

própria indústria cultural. Complementando essa ideia, Andrade (1999) definiu evento como 

um multiplicador de negócios, pelo seu potencial gerador de novos fluxos de visitantes, e 

também por ser capaz de alterar determinada dinâmica da Economia.  

Ainda existem alguns autores que destacaram os eventos com uma função mais 

estratégica, tal como Giácomo (1997), que analisou o evento como um instrumento estratégico 

de comunicação a fim de promover engajamento numa ação empresarial ou institucional. 

Corroborando com esta ideia, Canton (2002) e Cesca (2008) descreveram que este fenômeno, 

como todo o acontecimento, requer planejamento e organização e visa a atingir certo objetivo, 

seja ele qualitativo ou quantitativo.  

Barbosa (2004) complementou afirmando que o evento é multifuncional, com funções 

específicas nas diversas áreas do conhecimento: nas Ciências, é um instrumento de difusão e 

educação formal e informal; na área cultural e social é fermento de divulgação e aglutinação 

das sociedades.  

O Ministério do Turismo (2010) classificou os eventos em relação ao seu caráter da 

seguinte forma: comerciais, promocionais, técnico-científicos, culturais e sociais. Comerciais 

quando suas relações se associam às transações de compra e venda de produtos e serviços; 

promocionais quando se propõem à divulgação institucional ou ao apoio às estratégias de 

marketing; técnicos e científicos quando se relacionam às especialidades, processos, 
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habilidades, domínio de uma prática, arte ou ciência; e sociais quando estão envolvidos com 

assuntos da sociedade, comunidade ou agremiação, com vistas ao bem comum (Cesca, 2008).  

Em relação à frequência, os eventos podem ser classificados em únicos, regulares ou 

irregulares; quanto à localização, fixos ou itinerantes; quanto à área de abrangência são 

classificados em local, estadual, nacional ou internacional. Com relação à participação, a 

mesma pode ser voluntária ou involuntária (Cesca, 2008).  

Devido a essas várias faces que um evento pode adquirir, Pereira e Canto (2009) 

afirmaram que este possui atributos típicos, característicos de projetos. Como qualquer projeto, 

um evento nasce de uma necessidade da empresa, seja ela de treinamento, divulgação ou 

promoção, passando pelo planejamento, implementação, monitoramento e controle, até seu 

encerramento. Reforçando esta ideia, Laszlo (1999) refere que a metodologia genérica da gestão 

de projetos pode ser aplicada a qualquer tipo de atividade. 

O setor de eventos tem importante papel na economia local onde são realizados, pois 

são potenciais consumidores de mão de obra local, podendo promover o desenvolvimento 

econômico por onde passam. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Eventos 

(ABEOC), em pesquisa realizada no período de setembro 2013 e agosto de 2014, foram 

realizados em torno de 590 mil eventos no Brasil, superando em mais de 80% o último estudo 

realizado em 2008, no qual foram registrados 330 mil eventos. Este volume de eventos 

mensurados entre 2013 e 2014 geraram 7,5 milhões de empregos diretos, indiretos e 

terceirizados, alcançando um faturamento de R$ 209,2 bilhões e gerando ao governo uma 

arrecadação de R$ 48,7 bilhões em impostos, atraindo cerca de 80 milhões de participantes, 

sendo que o Sudeste concentra a maioria dos eventos (ABEOC, 2014). 

Ampliando o escopo do estudo do mercado de eventos para os eventos sociais, segundo 

a Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA), no ano de 2014, o mercado de 

festas e cerimônias brasileiro teve um faturamento estimado em torno de R$ 16,8 bilhões, sendo 

a região Sudeste responsável por metade dos gastos com cerimônias e festas (ABEOC, 2015). 

Segundo o site Visite São Paulo (2015), foram investidos por promotores, montadores 

e expositores de feiras de negócios, em locação das áreas para exposição e serviços nos 

pavilhões no ano de 2014, algo em torno de 9 bilhões de reais, gerando uma receita anual de 

aproximadamente 7 bilhões a setores como: hospedagem, alimentação, compras, transporte 

aéreo e terrestre e lazer. 

Ainda segundo o próprio site Visite São Paulo (2015), a cidade foi considerada a capital 

sul-americana das feiras de negócios, tendo realizado no ano de 2014, 90 mil eventos. Este 

volume concedeu à cidade de São Paulo algo próximo de 72% do mercado brasileiro de feiras 
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e negócios. O número de visitantes dessas feiras atingiu quase 9 milhões, entre profissionais e 

compradores, além de algo em torno de 77 mil expositores. Deste total de visitantes, 53% eram 

residentes e 47% turistas, e destes 70% hospedaram-se em hotéis na cidade de São Paulo. 

Somente na capital paulista, ainda de acordo com o site Visite São Paulo (2015), estes 

90 mil eventos relizados no ano de 2014, foram dos mais variados portes, gerando um impacto 

econômico em torno de 16,3 bilhões de reais. Porém, junto a este impacto econômico positivo 

não se pode desprezar os impactos ambientais e sociais, os quais, junto com o econômico, 

compõem o tripé da sustentabilidade (Hacking, & Guthrie, 2008). 

Fontes, Zanin, Teixeira et al. (2008) consideraram que, para que os eventos sejam 

sustentáveis, deve-se levar em consideração aspectos ecológicos ou ambientais, econômicos, 

sociais, culturais e políticos. Conforme a ABEOC, várias áreas estão envolvidas e devem 

trabalhar com o conceito de sustentabilidade, desde a concepção até a realização de um evento, 

tais como: criação, planejamento, orçamento, produção, logística, cenografia, manipulação, 

iluminação, sonorização, videoprojeção, geração de energia, entre outras, variando de acordo 

com o porte e necessidade do evento (ABEOC, 2015). 

Com vistas a dar suporte a esta demanda sustentável pelo mundo é que foram criadas as 

normas com foco em sustentabilidade em eventos, tais como: a ABNT NBR ISO 20121: 2012, 

a partir da ISO 20121 (2012) (ABNT, 2015). Também pode-se citar o conjunto de normas da 

American Society for Testing Materials (ASTM), as quais, além de abordarem aspectos de 

governança corporativa e sistemas de gestão a serem considerados em eventos, introduzem as 

inovações como instrumento capaz de colaborar para sustentabilidade nos mesmos.  

O conceito de inovação é bastante diversificado, dependendo, principalmente, da sua 

aplicação. De forma sucinta, há quem considere que inovação é a exploração bem-sucedida de 

novas ideias. Segundo Drucker (1987, p. 39), a inovação “é o instrumento específico dos 

empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para 

um negócio diferente ou um serviço diferente”. 

São essas inovações e as normas relacionadas à sustentabilidade em eventos, que estão 

abordadas com maior profundidade no capítulo 2, trazendo consigo formas práticas da 

abordagem das inovações ecoeficientes, as quais vão ao encontro da sustentabilidade em 

eventos.  

 A ecoeficiência é uma prática que se dá entre duas das três estruturas dos pilares da 

sustentabilidade, permeando o pilar econômico e o ambiental (Barbieri, Vasconcelos, & 

Andreassi et al., 2010). “Isso implica no desenvolvimento de bens e serviços que satisfaçam as 
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necessidades humanas a preços competitivos e que reduzam progressivamente os impactos 

ambientais, a um nível próximo ao suportado pelo planeta” (Elkington, 2001, p. 82). 

Inovações ecoeficientes, por exemplo, são as que reduzem a quantidade de materiais e 

energia produzida, ou que eliminam substâncias tóxicas e aumentam a vida útil dos produtos 

(Barbieri et al., 2010). Esses exemplos representam o potencial de transformação que as 

inovações podem promover no setor de eventos, tornando-se instrumento relevante na 

construção de eventos sustentáveis.  

E é por meio do potencial transformador das inovações, respaldada pela gestão de 

projetos sustentáveis, que esta pesquisa buscou apresentar soluções que tornassem os eventos 

mais sustentáveis, reduzindo-se os materiais cenográficos utilizados, substituindo-se esses 

materiais por outros mais alinhados com as demandas sustentáveis dos eventos, lançando mão 

da utilização de energias mais limpas, de equipamentos com melhor performance e alinhados 

com os pilares da sustentabilidade.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

De acordo com o exposto até aqui, observou-se um elevado número de eventos 

realizados diariamente no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, os quais geraram 

grandes quantidades de resíduos, sejam eles na forma de material orgânico ou inorgânico, 

impactando de forma negativa o meio ambiente. Como exemplo, o Rock in Rio, considerado o 

maior festival de música do Brasil e um dos maiores do mundo, no ano de 2010 gerou cerca de 

37 toneladas de resíduos de madeira e duas toneladas de lonas. 

Esses resíduos gerados foram dos mais variados tipos, tais como garrafas pet, copos 

plásticos, descartáveis como pratos, talheres, sobras de alimento, emissões de carbono pelo 

transporte, da queima de combustível dos geradores alimentados a diesel, emissão de carbono 

por parte de videoprojetores, emissões de carbono no transporte dos equipamentos até o local 

do evento, entre outros resíduos gerados desde o processo de criação até o encerramento do 

evento. 

Diante desse problema, esta pesquisa propôs, por meio da gestão de projetos 

sustentáveis e por consequência da adoção de inovações como suporte a ecoeficiência, mitigar 

alguns desses impactos.  

Uma das sugestões foi substituir o uso de lonas impressas por imagens projetadas com 

projetores com tecnologia laser, os quais geram menos calor que os tradicionais, emitem menos 
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CO₂ na atmosfera e geram menos resíduos ao final de sua vida útil em relação aos projetores 

que usam lâmpadas de mercúrio como dispositivo gerador de imagem.  

Outra proposta foi o uso de painéis de led de última geração, mais leves, os quais se 

mostram mais alinhados e adequados com as demandas sustentáveis em eventos. 

Nesses exemplos, a inovação traz soluções não só como substitutas a materiais poluentes 

como as lonas impressas, mas também a própria inovação aplicada aos equipamentos como os 

dispositivos laser nos projetores, tornando-os mais eficientes e alinhados com a ecoeficiência 

nos eventos. 

Parece importante e fundamental práticas relacionadas à reciclagem de materiais como 

garrafas pet (Lollapalloza, 2015), lonas impressas para produção de sacolas (Bradesco, 2015) e 

até a própria gestão sustentável de eventos (Rock In Rio, 2015). Entretanto, mesmo analisando 

um evento com uma gestão sustentável como o Rock in Rio, não se observou o uso das 

inovações como um instrumento utilizado para agregar sustentabilidade ao evento.  

Mair e Laing (2012) consideraram que o setor de eventos, em função da relevância dos 

impactos nas três dimensões do Tripple Bottom Line (TBL), passam a ser um objeto de estudo 

interessante para pesquisas científicas. O TBL, também conhecido como tripé da 

sustentabilidade, que será abordado com maior profundidade no referencial teórico, é um 

quadro contabilístico que integra três dimensões de desempenho: social, econômica e 

ambiental. 

Um instrumento eficaz para colaborar com o TBL na busca pelo equilíbrio das três 

dimensões é o uso da tecnologia, a qual tem papel fundamental não só na concepção e execução 

dos eventos, como também pelo potencial de promover a diminuição dos impactos negativos 

gerados nos mesmos. Dickson e Arcodia (2010) comentaram que a maioria das pesquisas 

científicas sobre eventos focaliza os impactos sociais, bem como os econômicos, mas poucos 

abordam impactos ambientais, principalmente envolvendo questões de inovação tecnológica. 

Como exemplo, observam-se os custos e os impactos da geração de energia em eventos, 

os quais, em sua grande maioria, utilizam uma matriz com geradores alimentados a diesel. Os 

novos padrões tecnológicos existentes têm ocasionado inovações para promover a eficiência e 

reduzir o consumo de energia elétrica dos equipamentos e sistemas (Hess, & Casad, 2009). 

Sendo assim, esta pesquisa procurou preencher esta lacuna, analisando e sugerindo como as 

inovações podem colaborar para a sustentabilidade ambiental nos eventos. 
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1.1.1 Questão de pesquisa 

 

De acordo com a ABNT NBR ISO 20121:2012, as inovações tecnológicas devem fazer 

parte das ações para a busca da sustentabilidade ambiental em eventos. Surge, então, o 

questionamento que direciona esta pesquisa: Como as inovações aplicadas, sob o olhar da 

Gestão de Projetos Sustentáveis, podem colaborar para a ecoeficiência em eventos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Aplicando os conceitos da Gestão de Projetos Sustentáveis, analisar o potencial de 

colaboração das inovações para a ecoeficiência dos eventos, contribuindo assim diretamente 

para a sustentabilidade dos mesmos. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) aplicar a teoria de gestão de projetos sustentáveis a gestão dos eventos; 

b) propor inovações como instrumento de suporte à gestão de eventos sustentáveis; 

c) mensurar os impactos das inovações propostas por meio da ecoeficiência e da 

teoria do Triple Bottom Line. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Como na maioria dos setores da economia, a busca permanente pela sustentabilidade 

em suas operações, não é algo que possa mais passar despercebido. Mair e Laing (2012) 

consideraram que o setor de eventos, em função da relevância dos impactos nas três dimensões 

do TBL, passa a ser um objeto de estudo interessante para pesquisas científicas. 

Acompanhando as estatísticas nacionais, a cidade de São Paulo movimentou 16,3 

bilhões de reais no setor, entretanto, com essa altivez econômica tem-se um impacto ambiental 

e social que deve ser observado para que o tripé da sustentabilidade possa permanecer em 

equilíbrio da melhor forma possível (Visite São Paulo, 2015). 

Alguns organizadores de eventos desenvolvem diversas ações sustentáveis, tais como: 

reaproveitamento de madeira utilizada na montagem de cenografias, descarte de lonas 
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impressas junto às cooperativas de reciclagem, os quais transformam as mesmas em sacolas, 

entre outras ações.  

Entretanto, de acordo com as pesquisas realizadas, iniciativas como essas parecem ser 

ações isoladas e que não refletem uma prática habitual do setor. 

A partir de uma pesquisa nas bases de dados da Web of Science, com os termos eventos 

sustentáveis, sustainable events; sustentabilidade em eventos e events in sustainability, foram 

identificados apenas 16 artigos conforme apresentados no quadro 1. 

 

 
Quadro 1 – Artigos encontrados na base de dados Web of Science, com os termos eventos sustentáveis, 

susteinable events, sustentabilidade em eventos e events in sustainability 

Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor. 

 

A figura 1 representou graficamente o exposto no quadro 1, permitindo melhor 

visualização e acompanhamento da evolução do tema com o passar dos anos. 

 

ANO AUTOR TÍTULO

1993 P. L., Senna Impacto Ambiental causado por eventos comemorativos na 

escarpa rochosa do Morro do Leme, Rio de Janeiro

2008 B., Arantes; M., Zanin; N., Fontes Eventos mais sustentáveis, uma abordagem ecológica, 

 economica, social, cultural e política

2008 V., Martim Manual Prático de eventos

2010 P. C. S., Leme; A. F. Mortean Guia prático para organização de eventos sustentáveis

2011 O., Tavares Mega eventos esportivos

2011 A. D., Piccin;  D. M. Dowell Eventos mais sustentáveis

2011 A. F., Guedes; A. C. O., Veloso; A. C., Moreno Copa 2014 - O Estádio do Mineirão e Diretrizes da 

Sustentabilidade na Primeira Copa verde do Mundo

2011 M. D., Santos Eventos verdes

2012 M., Flores; J. A. P., de Oliveira Da Rio+20 a Rio 2016: caminho da sustentabilidade nas 

Olimpíadas

2013 J., Coakley; D. L., Souza Sport mega-events: can legacies and development be 

equitable and sustainable?

2013 F., Marcondes; M. R., da Costa Sustentabilidade em eventos esportivos: um estudo de

caso do Estádio do Mineirão

2014 A. P., Duarte Eventos Sustentáveis: Enquadramento (Comunicação oral)

2014 E. N., Meirelles El legado de grandes eventos esportivos em la produción 

de espacios urbanos sostenibles, perspectivas de Rio de Janeiro

2014 G. P. D. A., Galvão; P. S. S. ; Ferrer Megaeventos esportivos no Brasil - Uma perspectiva acerca 

da importância do gerenciamento dos interessados de projetos 

com exposição global

2015 A. C. M., Malhado Mega eventos e suas implicações

2015 F. A. A., Pereira; J. A., Alves Eventos verdes: análise das ações de desenvolvimento 

sustentável para realização da copa 2014 no Brasil
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  Figura 1 – Publicações de trabalhos científicos relacionados a eventos sustentáveis 

 Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor (2016). 

 

Observou-se na figura 1 que o tema parece ser pouco abordado, sendo explorado com 

maior intensidade nos últimos anos. 

A figura 2 apresentou um panorama das origens das publicações, as quais se 

concentraram principalmente por autores nacionais, talvez motivados pelos eventos 

internacionais ocorridos no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

 

 
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2 – Representatividade dos artigos nacionais e internacionais 

         Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor (2016). 
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Utilizando-se da mesma prerrogativa de busca dos termos mencionados anteriormente, 

foi realizada a mesma busca também na base de dados Web of Science pelos termos inovações 

em eventos e innovations in events. Foram localizados três artigos voltados ao tema e observou-

se que a inovação é abordada em várias áreas, entretanto, muito pouco difundida como 

instrumento de sustentabilidade no setor de eventos, conforme consta no quadro 2.  

 

ANO AUTOR     TÍTULO       

2001 M., Matias Organização de eventos: procedimentos e técnicas     

2006 

M., Robertson; I., 

Yeoman; J. A., Knight 

Gestão de festivais: Uma perspectiva internacional de artes e 

cultura     

             

2007 G., Mascarenhas Mega-eventos esportivos, desenvolvimento urbano e cidadania:      

    

Uma análise da gestão da cidade do Rio de Janeiro por ocasião 

dos Jogos Pan-Americanos     

       

    O Turismo de negócios e eventos em Cascavel (Paraná, Brasil):     

2013 C. A., Schulze 

Oportunidade para expansão e consolidação do segmento na 

cidade     

           

 

Quadro 2 – Artigos encontrados na base de dados Web of Science, com os termos inovações em eventos 

e innovations in events 

Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor (2016). 
 

A figura 3, representa graficamente o exposto no quadro 2, no qual observou-se que a 

inovação em eventos foi muito pouco abordada, pelo menos nos últimos 20 anos. 

 

 
               

 Figura 3 – Publicações de trabalhos científicos relacionados a inovações em eventos 

              Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor (2016). 
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Este estudo adquiriu relevância quando propôs que as inovações empregadas de forma 

correta e em sincronia com a proposta do evento poderiam não só satisfazer às necessidades 

dos stakeholders como também às necessidades de um evento sustentável, conforme 

preconizam as normas internacionais ASTM de sustentabilidade em eventos, apresentadas no 

item 2.4.2 do referencial teórico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se a base deste estudo, na qual o tripé da sustentabilidade 

fornece o alicerce para o desenvolvimento de todas as outras teorias aqui desenvolvidas em 

busca da ecoeficiência em eventos. 

A inovação, como propôs o estudo, foi observada como instrumento de apoio à 

ecoeficiência, sendo agente fundamental do estudo como meio de ampliar a capacidade dos 

eventos em atender duas das três dimensões do tripé. 

Eventos, em sua estrutura, são essencialmente projetos, cada um com sua 

particularidade e singularidade; sendo assim, em um modelo de negócios baseado em projetos, 

observa-se que: 

 

A empresa utiliza-se da comercialização e execução de projetos como forma 

principal de criação de valor para seus clientes, tornando a administração 

desses projetos elemento crítico para sua competitividade, posicionamento de 

mercado e geração de lucros, além de competência essencial que afeta sua rede 

de parcerias, configuração de valor, estrutura de custos, relacionamento com 

clientes, canais de distribuição e fluxo de receitas. (Osterwalder, 2004, p. 44).  

 

 

Russel Archibald (2005) classificou as organizações voltadas a projetos de duas formas: 

a primeira seriam as organizações baseadas em projetos, e a segunda as organizações 

dependentes de projetos. Segundo o autor, as organizações baseadas em projetos (ou orientadas 

para projetos) são as que vendem seus produtos ou serviços por meio de projetos, como, por 

exemplo, empresas de engenharia, de arquitetura e agências de eventos. Essas organizações têm 

como estratégia focar a escolha dos projetos a serem comercializados, bem como a escolha dos 

recursos que se façam necessários para a execução dos projetos. 

Por outro lado, as organizações dependentes de projetos são todas as que fornecem bens 

e serviços de forma não projetizada em suas atividades de negócio. Alguns autores, entretanto, 

não distinguem organizações baseadas em projetos e dependentes de projetos. Como exemplo, 

para Gann e Salter (2000), as organizações baseadas em projetos sobrevivem a partir da sua 

capacidade de mobilizar recursos para a execução de projetos, sejam eles internos a empresa ou 

vendidos para clientes externos. Seguindo este mesmo pensamento, Huemann e Stummer 

(2000) afirmaram que a administração de projetos é uma competência-chave e estratégica para 

as organizações orientadas para projetos, sem distinguir a natureza desses projetos.  

Para as organizações baseadas em projetos (OBP), um projeto é frequentemente o 

esforço principal do negócio e o mecanismo normal para criar, responder e executar 



25 

oportunidades de novos negócios. Cada projeto provavelmente envolve um produto bem 

definido, específico e um ou algum cliente identificado (Hobday, 2000). O autor afirma ainda 

que a OBP é difundida nas indústrias tradicionais, na construção civil, na construção naval, e 

nos principais projetos das indústrias.  

Em princípio, a OBP não é adequada à produção em massa de bens de consumo, no qual 

a especialização ao longo de linhas funcionais confere aprendizado, escala e vantagens de 

marketing.  No entanto, dentro das grandes empresas de manufatura, o formulário do projeto é 

usado para organizar atividades específicas não rotineiras e tarefas complexas, tais como 

desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novos produtos e campanhas publicitárias 

(Hobday, 2000).  

As agências, como organizações baseadas em projetos, têm seu foco nos eventos como 

principal elemento do seu negócio. 

Amparando a gestão de projetos em eventos, existem normas próprias de 

sustententabilidade  em eventos, nas quais encontra-se a governança corporativa, o ciclo PDCA 

e o TBL como bases a serem seguidas e que serão apresentadas neste capítulo. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa é um sistema no qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. (IBGC, 2017). 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para 

a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. 

O ciclo PDCA vem das iniciais em inglês das etapas que compõem um sistema interativo 

de gestão que obedecem a quatro passos, utilizando o controle e a melhoria continua de produtos 

e processos. Todo o processo de desenvolvimento do ciclo começa no planejamento, do inglês 

plan (P). Nesta etapa, o gestor deve estabelecer metas e/ou identificar os elementos causadores 

do problema que impede o alcance das metas esperadas. É preciso analisar os fatores que 

influenciam este problema bem como identificar as suas possíveis causas. Ao final, o gestor 

precisa definir um plano de ação eficiente. 

A etapa seguinte ao planejamento é a execução, em inglês do (D). Aqui é preciso realizar 

todas as atividades que foram previstas e planejadas dentro do plano de ação. Após planejar e 

pôr em prática, o gestor precisa monitorar e avaliar, do inglês check (C). Esta avaliação precisa 

ser realizada constantemente, observando-se os resultados obtidos com a execução das 
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atividades. Avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planejado, com objetivos, 

especificações e estado desejado, consolidando as informações, eventualmente confeccionando 

relatórios específicos. 

Por fim, de posse das informações das três etapas anteriores, os gestores deverão tomar 

ações para corrigir falhas no processo ou quaisquer tipos de alterações que se façam necessárias. 

Se preciso, o gestor deve traçar novos planos de ação para melhoria da qualidade do 

procedimento, visando sempre à correção máxima de falhas e ao aprimoramento dos processos 

da empresa. Esta etapa recebe o nome de ação, do inglês act (A). 

Como na maioria das atividades humanas, a geração de impactos ambientais merece 

especial atenção e com os eventos não é diferente, pois o grande volume de participantes, as 

estruturas que devem ser fornecidas e a própria operação dos eventos geram impactos que 

devem ser anulados ou, na pior das hipóteses, mitigados em detrimento de todo o tripé da 

sustentabilidade. 

Para ajudar na diminuição desses impactos, existem normas que não possuem caráter 

obrigatório, mas que podem auxiliar e orientar o planejamento e a execução de eventos mais 

sustentáveis. As duas normas que regem a sustentabilidade em eventos são a norma da 

Assosiação Brasileira de Normas Técnicas, denominada ABNT ISO 20121:2012, a qual é uma 

norma geral na estruturação de eventos, e o conjunto de normas internacionais da American 

Society for Testing and Materials (ASTM), as quais têm um caráter mais setorial, possuindo 

normas para cada parte do evento, como transportes, alimentação, hospedagem, áudio e vídeo, 

entre outras. 

Uma das interpretações do termo sustentabilidade  se refere à capacidade de o ser 

humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os 

recursos naturais de tal forma que esses recursos não faltem para atender às demandas das  

gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é um tanto quanto complexo, pois aborda um 

conjunto de variáveis interdependentes, mas pode-se dizer que deve ter a capacidade de integrar 

as questões sociais, econômicas e ambientais. 

A sustentabilidade em eventos, como já exposto, não é algo que possua uma regra ou 

um conjunto de regras obrigatórias a serem seguidas; desta forma, as pessoas são os principais 

atores no que se refere a difundir e desenvolver eventos sustentáveis. 

 Para isso, a percepção de valor do cliente e o retorno sobre seu investimento no evento 

podem de forma indireta levá-lo a fazer uma avaliação positiva de seu investimento, sendo esta 

impulsionadora e estimuladora no apoio ao desenvolvimento de eventos sustentáveis. Por fim, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_(estat%C3%ADstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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abordaram-se alguns tipos de inovações aplicáveis em eventos e que foram posteriormente 

avaliadas nesta pesquisa. 

 

2.1 O TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

 

O termo sustentabilidade, paulatinamente, vai se tornando cada vez mais familiar às 

pessoas e, principalmente, ao ambiente empresarial. A definição mais difundida sobre a 

sustentabilidade é a da Comissão de Brundtland (WCED, 1987), a qual definiu 

desenvolvimento sustentável como aquele capaz de satisfazer às necessidades das gerações 

atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras.  

Este conceito apresentou o principal foco da sustentabilidade, o qual é a perenidade, 

pois deve-se pensar no futuro para as próximas gerações. Assim, existem variações da definição 

do conceito, no entanto, todas levam em consideração as dimensões que compõem o mesmo. 

O TBL é um quadro contabilístico que incorpora três dimensões de desempenho: social, 

ambiental e financeiro. É uma estrutura diferente dos relatórios tradicionais, uma vez que inclui 

os planos ecológico (ou medidas ambientais) e social, os quais são muitas vezes difíceis de 

atribuir meios de medições adequados (Slaper, & Hall, 2011). As dimensões do TBL também 

são comumente chamadas de 3Ps: as pessoas, o planeta e os lucros (do inglês: people, planet, 

profit). 

Muito antes de John Elkington introduzir o conceito de sustentabilidade como “Tripé 

da Sustentabilidade” nos anos 1990, ambientalistas lutavam por medidas e estruturas para a 

sustentabilidade. 

Disciplinas acadêmicas organizadas em torno da sustentabilidade se multiplicaram ao 

longo dos últimos trinta anos. Pessoas dentro e fora da academia, praticantes e estudiosos da 

sustentabilidade estão de acordo com a definição geral de Savitz (2006) para o TBL. De acordo 

com o autor, o TBL capta a essência da sustentabilidade por meio da medição do impacto das 

atividades de uma organização sobre o mundo, incluindo tanto sua rentabilidade, os valores ao 

acionista e sua função social, humana e o capital ambiental.  

Ainda segundo Savitz (2006), a perspicácia não está em definir o TBL, e sim em 

conseguir medi-lo, pois no cálculo do TBL os 3Ps não têm uma única unidade de medida. Os 

lucros são medidos em moeda corrente, mas e o capital social, o ambiental ou ecológico e a 

saúde? Encontrar uma unidade comum de medida é um desafio. Alguns estudiosos defendem 

monetizar todas as dimensões do TBL, incluindo bem-estar social ou danos ambientais. 
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Outra solução seria calcular o TBL em termos de um índice. Desta forma elimina-se a 

questão de unidades incompatíveis, e assim existiria um método de contabilidade aceito, 

permitindo comparações entre entidades, por exemplo, comparando o desempenho entre 

empresas, cidades, o desenvolvimento de projetos ou alguma outra referência (Elkington, 

1994). 

Devido à complexidade de se equilibrar o TBL, surgem desafios que necessitam ser 

superados, os quais incluem a medição de cada uma das bases do tripé, encontrando-se dados 

aplicáveis e o cálculo de contribuição do projeto ou da política para a sustentabilidade. Esses 

desafios e a estrutura do TBL permitem que as organizações avaliem a ramificação de suas 

decisões com uma perspectiva a longo prazo. 

Como referido, equilibrar o TBL não é uma tarefa simples, em determinadas situações, 

como é o caso deste estudo, a contribuição para as três dimensões não foi possível na mesma 

proporção, devendo-se buscar outras formas e áreas para se projetar esse equilíbrio. 

Mas, independente de não se conseguir em um primeiro momento contemplar as três 

dimensões da sustentabilidade, existem ferramentas que permitem contribuir para o tripé e 

diretamente com a sustentabilidade em nossas operações, como no caso das soluções 

ecoeficientes. 

A ecoeficiência é um termo criado pelo World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), em 1992, e foi definido como a produção e entrega de bens e serviços 

a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, promovendo qualidade de vida, 

ao mesmo tempo que, progressivamente, são reduzidos os impactos ambientais e a intensidade 

do consumo de recursos naturais em todo o ciclo de vida, em consonância com a capacidade 

estimada da terra em prover esses recursos e absorver os impactos (UNEP-DTIE, 2001). 

A WBCSD estabeleceu como três os objetivos da ecoeficiência, a saber: 

1) Redução do consumo de recursos 

O consumo de materiais e energia deve ser reduzido por meio da melhoria da prática de 

reciclagem. A produção de produtos com maior qualidade e tempo de vida mais prolongada 

também pode levar à melhoria na redução do consumo de recursos. 

2) Redução do impacto sobre a natureza 

Esta redução pode ser obtida utilizando-se recursos renováveis, gerenciados de forma 

sustentável, bem como mitigando emissões, disposição de resíduos e substâncias tóxicas.  

3) Fornecer aos clientes produtos e serviços de maior qualidade  

O cliente pode ser beneficiado por meio da disponibilização de serviços adicionais para 

o uso do produto, como por exemplo, funcionalidade e/ ou aumento do tempo de vida global. 
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No entanto, é importante que o benefício adicional para o cliente não interfira com os dois 

primeiros objetivos citados. 

No passado, as empresas observavam as questões relativas ao desenvolvimento 

sustentável e ao ambiente como obstáculos que emperravam seu crescimento, estando 

associadas a uma série de fatores de risco e custos adicionais. Entretanto, hoje em dia, várias 

empresas e organizações passaram a encarar esses mesmos obstáculos como oportunidades, 

sendo fontes de aumento de eficiência e crescimento empresarial (WBCSD, 2002). 

As vantagens da aplicação dos aspectos fundamentais da ecoeficiência têm mostrado de 

forma concreta à indústria uma considerável redução da poluição e da descarga de emissões, 

assim como a eliminação de materiais perigosos originados nos processos de produção.  

A ecoeficiência faz parte desta conjuntura possibilitando fazer mais com menos, 

entregando mais valor enquanto utiliza menos recursos. Como exemplo, poupa-se energia, 

diminuem-se os custos e reduzem-se saídas indesejadas (como emissões gasosas e aquisição de 

equipamentos de transformação), além de custos de manutenção dos mesmos. 

Existem aspectos que dão à ecoeficiência um destaque de elemento estratégico 

indispensável para o negócio, como apresentado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4 – Aspectos da Ecoeficiência 

       Fonte: BCSD – Portugal (2013). 
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Ecoinovação: Produção "smarter" através da utilização de 

novos conhecimentos para tornar os produtos antigos mais 

eficientes na produção e utilização
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2.2 INOVAÇÕES 

 

O conceito de inovação adquire várias faces por meio de uma série de autores. 

Entretanto, a ideia de inovação sempre permeia o campo das mudanças, as novas combinações 

de fatores que rompem o status quo (Schumpeter, 1998).  

De acordo com o Manual de Oslo: 

 

Inovação é a implementação de um produto, o qual pode ser um bem ou 

serviço, novo ou melhorado no que se refere ao seu uso ou características, um 

processo, um método de marketing, um novo método organizacional nas 

práticas de negócio, na organização dos locais de trabalho, ou em relações 

externas. (OECD, 1997, p. 55). 

 

Na percepção de Nelson e Winter (2005), a inovação estaria fortemente relacionada às 

rotinas de trabalho; de forma análoga, as habilidades que se relacionam ao aprendizado e ao 

desenvolvimento das tecnologias. Os mesmos salientaram ainda que essas relações são 

importantes fontes de alavancagem da inovação.  

Nesta mesma linha de pensamento, Dosi (2006, p. 36) sugeriu que a inovação está 

estreitamente conectada ao avanço das soluções tecnológicas e conceitua tecnologia como “um 

mecanismo muito versátil e responsivo, passivo de ser direcionado com esforço e custo 

limitados”.  

Ainda segundo Dosi (2006), as inovações poderiam estar ligadas a processos, produtos, 

oportunidades de mercado e outras formas organizacionais, destacando que a inovação é um 

processo em constante mutação e também está diretamente ligado à imitação, ao experimento 

e à busca. 

Lundvall (2001) ratificou que a capacidade de geração e absorção de tecnologias é 

fundamental para que uma empresa seja competitiva perante a economia, a qual tem como mola 

propulsora a inovação. 

A capacidade de inovar das empresas é fundamental no êxito das mesmas em mercados 

nos quais existe alta concorrência, e esta capacidade é o que permite disponibilizar ao mercado 

novos produtos, com menores preços, com melhor qualidade e com maior velocidade de 

resposta que seus concorrentes (Sbragia, Andreassi, Campanário et al., 2006). 

 

 Tipos de inovação 

Existem diversas classificações para as inovações de acordo com os mais variados 

autores. A figura 5 resume a taxionomia da inovação em relação ao escopo (Simantob, 2006). 
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Figura 5 – Taxionomia de escopo da inovação 

Fonte: Adaptado de Simantob – Fórum de Inovação – FGV (2006). 

 

De acordo com o Manual de Oslo (1997), temos os seguintes tipos de inovação: 

a) Inovação em Produto: Consiste na modificação de características de um produto, 

promovendo mudanças na forma de como ele é percebida pelo consumidor. Um 

exemplo seria a introdução de motores flex nos automóveis em substituição aos 

motores somente a gasolina; 

b) Inovação em Processos: Refere-se a mudanças no processo de produção de um 

produto ou serviço. Não necessariamente promove mudanças no produto final, mas 

sim benefícios no processo de produção. De maneira geral, esses benefícios se 

traduzem em aumento da produtividade e redução de custos. Um exemplo seria a 

introdução da automação na produção de bebidas engarrafadas; 

c) Inovação em Gestão: É quando a empresa desenvolve um novo modelo 

organizacional ou de gestão, na organização do trabalho, ou em suas relações 

externas. Inovações organizacionais podem visar à melhora do desempenho de uma 

empresa por meio da redução de custos administrativos ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no local de trabalho (e assim a produtividade do 

trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis (como o conhecimento 

externo não codificado) ou reduzindo os custos de suprimentos, entre outras ações; 

d) Inovação em Modelo de Negócios: São as mudanças observadas no modelo de 

negócio, na maneira que é oferecido o produto ou serviço ao consumidor. Diferente 

da inovação em produtos ou em processos, a inovação está na forma como o produto 
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ou serviço é levado ao mercado. Um bom exemplo seria o serviço Uber que por 

meio de preços mais baixos e um serviço de melhor qualidade vem tirando mercado 

dos serviços de táxis existentes. 

e) Inovação de Serviços: o setor de serviços, é o setor mais dinâmico da economia 

brasileira. O principal foco da inovação em serviços é o cliente final, devido a este 

fato, é comum encontrarmos soluções desenvolvidas por empresas juntamente com 

seus clientes. A geração de novos serviços pode proporcionar uma maior sinergia e 

consequentemente um maior aprofundamento na relação cliente/empresa. Este tipo 

de inovação apresenta um menor caráter tecnológico se comparado as inovações 

encontradas na indústria (Fundação Dom Cabral, 2011). 

 

As inovações também podem ser classificadas de acordo com seu campo de ação. 

Observando a figura 5, verificou-se que a inovação tecnológica é subjacente ao modelo 

apresentado, e faz parte de cada um dos campos mencionados. A inovação tecnológica é toda a 

novidade implantada pelo setor produtivo, por meio de pesquisas ou investimentos, que 

aumenta a eficiência do processo produtivo ou que implica em um novo ou aprimorado produto, 

ou, ainda, que inova o processo de gestão e/ou o modelo de negócio.  

Diversas outras classificações são aceitas. Gaynor (2002), por exemplo, classificou as 

inovações de acordo com seu tipo de atividade, podendo ser inovações de produtos, materiais, 

processos, serviços e componentes. 

Existem também classificações das inovações em relação às expectativas e seu 

relacionamento com os stakeholders. 

Da mesma forma, existem várias classificações quanto à intensidade, sendo uma das 

mais conhecidas a da 3M, referente a inovações em produtos (Gundling, 1999). São elas: 

a) Tipo A: radical ao extremo; dá origem ao surgimento de uma indústria inteiramente 

nova ao extrapolar as necessidades do consumidor; 

b) Tipo B: ainda é radical, porque muda a base de competição na indústria existente; 

c) Tipo C: estritamente alinhado com as necessidades do consumidor, sendo na 

verdade uma extensão da linha de produtos existentes. 

 

Em relação à tecnologia, Christensen (2001) classificou as inovações em duas 

categorias, que são: 

a) Tecnologia de sustentação: dá suporte à melhoria de desempenho dos produtos; 
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b) Tecnologia de ruptura: fornece ao mercado um novo sentido de valor, muito 

diferente do referencial até então. Aqui encontra-se um dilema, pois esta inovação 

pode trazer como resultado um pior desempenho de produto, e ocasionalmente levar 

um líder de mercado ao fracasso. 

  

Gaynor (2002) ainda somou a esta ideia, propondo uma classificação que englobe as 

duas anteriores: 

a) Inovações incrementais: as inovações incrementais são aperfeiçoamentos 

introduzidos nos atuais produtos, nos processos, serviços ou sistemas; 

b) Inovações de mercado/Inovações sociais: novos produtos, processos, serviços e 

sistemas (aqui incluem-se as inovações radicais e de ruptura); 

c) Inovações revolucionárias: inserção de algo novo, algo inédito, tão diferente que 

não pode ser comparado a nenhuma prática ou percepção existente. São inovações 

raras, tais como: a televisão, o rádio, o avião, o laser, etc. 

É neste contexto da importância das inovações que abordaremos a seguir outros 

conceitos igualmente importantes, os quais deram base a esta pesquisa. 

 

2.3 GESTÃO DE PROJETOS 

 

Segundo o PMI (2013, p. 3), projeto é “um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Diferentemente dos processos organizacionais, os 

quais são contínuos e repetitivos, os projetos fazem algo novo uma única vez (Browning, 2010). 

Um projeto tem como características o objetivo, a complexidade (múltiplas atividades, 

múltiplos recursos compartilhados), a unicidade, a incerteza, a natureza temporária e o ciclo de 

vida (Prado, 2004; Carvalho, & Rabechini Jr., 2005). 

Gerenciar um projeto é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas as 

atividades do projeto, com o intuito de satisfazer seus requisitos (Guia PMBOK, 2013). 

Para este gerenciamento, surge a figura do gerente de projetos, o qual é um profissional 

que tem a responsabilidade de planejar e controlar a execução de projetos em diversas áreas de 

atuação, como a construção civil, arquitetura, desenvolvimento de software, eventos, entre 

outras. De um modo geral, o gestor de projeto é responsável pelo sucesso do projeto. 

Dentre suas atribuições, em primeiro lugar o gestor deverá definir o projeto e 

desenvolver o cronograma e orçamento do mesmo. Definir o projeto significa entender e obter 

o acordo sobre os objetivos, âmbito, riscos, abordagem, orçamento, etc., e inclui também a 
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definição e adoção de um plano de gestão do projeto específico que será utilizado para gerir o 

projeto em questão (Guia PMBOK, 2013). 

Uma vez iniciado o projeto, o gestor de projeto deve gerir e controlar o trabalho de um 

modo eficaz: 

Tão importante quanto o gerente de projetos, é a equipe de projetos. A equipe do projeto 

é composta de pessoas com funções e responsabilidades atribuídas para o término do projeto. 

Embora seja comum falar-se de funções e responsabilidades atribuídas, os membros da equipe 

devem estar envolvidos em grande parte do planejamento e da tomada de decisões do projeto. 

O envolvimento dos membros da equipe desde o início acrescenta especialização durante o 

processo de planejamento e fortalece o compromisso com o projeto. O tipo e o número de 

membros da equipe do projeto muitas vezes podem mudar conforme o projeto se desenvolve.  

Como os projetos possuem uma característica temporária, o seu ciclo de vida está 

associado ao sequenciamento das fases de seu desenvolvimento, conforme resumido no quadro 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quadro 3 – Etapas do ciclo de vida de um projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no PMBOK (2013). 

 

Etapas Características 

É o ponto de partida do projeto, seu início se dá a partir da ideia. 

Pondera as metas preliminares e as ideias iniciais sobre custo-benefício, viabilidade,

perspectivas, áreas problemáticas e abordagens alternativas. 

Determina a proposta do projeto (justificativa, métodos propostos, benefícios e custos,

etc.) 

Execução do estudo de viabilidade do projeto. 

Planejamento formal do projeto. Os objetivos devem ser elucidados. 

A estrutura e a administração do projeto são planejadas e a equipe selecionada. 

São criados planos de atividade, finanças e recursos e integrados com padrões de

normas de qualidade, segurança, comunicação e administração. 

Criação de planos de análise de progresso do ciclo de vida do projeto. 

Os planos são colocados em operação. 

Cada atividade é controlada, monitorada e coordenada, seguindo os objetivos do

projeto. 

São realizadas as análises de progresso e os planos são atualizados ou revistos. 

Verificação e controle do escopo, do cronograma, dos custos, da qualidade e dos riscos. 

Gerenciamento da equipe do projeto. 

Relatórios de desempenho e gerenciamento das partes interessadas. 

Administração dos contratos. 

É a preparação para a conclusão e a entrega, atribuição de deveres e responsabilidades. 

Análise e avaliação do projeto. 

Planejamento

Implementação 

(execução)

Monitoramento e 

Controle

Encerramento

Iniciação
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                                   GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Grupo             Grupo             Grupo        Grupo         Grupo 

Área do     de processo           de processo        de processo      de processo     de processos

conhecimento        de iniciação        de planejamento        de execução  de monitoramento e    e  encerramento

         controle

Desenvolver o termo Desenvolver o plano Orientar e gerenciar –Monitorar e controlar Encerrar o projeto

de abertura do de gerenciamento o trabalho do o trabalho do ou fase

projeto do projeto projeto projeto

–Realizar o controle

integrado de  mudanças

–Planejar o – Validar o escopo

gerenciamento – Controlar o escopo

do escopo

–Coletar os requisitos

–Definir o escopo

–Criar a EAP

 –Planejar o controlar o cronograma

gerenciamento do 

cronograma

–Definir as atividades

–Sequenciar as atividades

–Estimar os recursos

das atividades

–Estimar as durações

das atividades

–Desenvolver o cronograma

–planejar o gerenciamento Controlar os custos

dos custos

–Estimar os custos

–Determinar o orçamento

Planejar o gerenciamento Realizar a garantia Controlar a qualidade

da qualidade da qualidade

Planejar o gerenciamento – Contratar ou mobilizar

dos recursos humanos a equipe do projeto

– Desenvolver a equipe

do projeto

– Gerenciar a equipe

do projeto

Planejar o gerenciamento           Gerenciar as             Controlar as 

das comunicações        comunicações           comunicações

–Planejar o gerenciamento Controlar os riscos

de riscos

–Identificar os riscos

–Realizar a análise qualitativa

dos riscos

–Realizar a análise quantitativa

dos riscos

–Planejar as respostas aos 

riscos

Gerenciamento
do escopo do 
projeto

Gerenciamento
da integração
do projeto

Gerenciamento 
do tempo do
projeto

Gerenciamento 
dos custos do
projeto

Gerenciamento 
da qualidade do 
projeto

Gerenciamento 
de recursos
humanos do 
projeto

Gerenciamento 
das comunicações
do projeto

Gerenciamento 
de riscos
do projeto

São vários os stakeholders envolvidos em um projeto e, dentre eles, um merece especial 

destaque: o gerente do projeto. O gerente de projetos é responsável por todas as etapas que 

envolvem o ciclo de vida do mesmo. Devido ao projeto ser um trabalho multidisciplinar, faz-

se necessária a demanda do envolvimento de vários especialistas, conforme podemos observar 

no quadro 4. 
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Quadro 4 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento da área de conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em PMBOK (2013). 

 

A gestão de eventos vem ao encontro da gestão de projetos, pois eventos são 

caracterizados como acontecimentos singulares e especiais, como celebrações, apresentações, 

com objetivo estipulado, sejam eles culturais, empresariais ou sociais. Desta forma, devem ser 

planejados, organizados, coordenados e controlados (Duarte, 2009; Allen et al., 2003; Britto, 

& Fontes, 2002).  

Um evento possui total similaridade com as etapas de vida de um projeto, pois, em sua 

essência, o mesmo o é. Sendo assim, deve ter seu desenvolvimento em conformidade com 

parâmetros de tempo, custo e especificações. Como em qualquer projeto, um evento possui 

vários stakeholders, desde primários, como trabalhadores, voluntários, patrocinadores, 

fornecedores, espectadores e outros participantes, como secundários, nos quais se enquadram o 

governo, comunidade, serviços de emergência, negócios em geral, mídia e organização de 

turismo. O envolvimento de todos esses stakeholders no processo de planejar o evento tem o 

potencial de corroborar para o seu sucesso (Reid, 2011).  

De acordo com Martin (2003), com o intuito de que o evento seja realizado de maneira 

precisa, é oportuno que o processo trilhe algumas fases, a saber: 

a)  Pré-evento: aqui se define o projeto e planejam-se todas as etapas pertinentes ao 

mesmo, bem como a expectativa de fluxo financeiro, com as receitas e despesas, 

fornecedores e equipes que necessitam ser contratadas, em conformidade com os 

objetivos do projeto determinados anteriormente;  

b)  Evento: esta parte se refere às operações em campo propriamente ditas, com a 

organização do evento, realizando a montagem no local determinado e a 

operacionalização das atividades;  

c)  Pós-evento: início do processo de desmontagem da estrutura do evento, acertos 

dos compromissos financeiros e respectivos pagamentos.  

 

Com o intuito de auxiliar a todas etapas do ciclo de vida do projeto evento, foram criadas 

normas de caráter facultativo, as quais apresentam diretrizes para a realização de um evento 

sustentável. Estas normas são a ISO 20121, que no Brasil recebeu a nomeclatura da Associação 

Planejar o gerenciamento Conduzir as aquisições Controlar as aquisições Encerrar as 

das aquisições aquisições

Identificar as Planejar o gerenciamento das Gerenciar o engajamento Controlar o engajamento

partes partes interessadas das partes interessadas das partes interessadas

interessadas

Gerenciamento 
das aquisições do
projeto

Gerenciamento 
das partes 
interessadas do 
projeto
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Brasileira de Normas Técnicas de ABNT NBR ISO 20121:2012, as quais são normas gerais 

baseadas na Governança Coporativa, no TBL e no ciclo PDCA. Juntamente com esta norma da 

ABNT, tem-se as normas da American Society for Testing and Materials (ASTM), as quais são 

normas mais setorizadas e com maior nível de detalhamento. 

 Estas normas foram abordadas com maior profundidade no item 2.4.2 do referencial 

teórico. 

A figura 6 representa um fluxograma do processo de desenvolvimento de um evento. 
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Figura 6 – Fluxograma do processo de desenvolvimento de um evento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Martin (2003). 
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2.3.1 Gestão de projetos sustentáveis 

 

Existem várias metodologias de gerenciamento de projetos, a seguir (quadro 5), no qual 

observam-se os métodos mais difundidos por associações e institutos que se dedicam ao estudo 

da gestão de projetos. 

 
Quadro 5 – Associações e métodos mais difundidos para o estudo da gestão de projetos 
Fonte: Adaptado de Patah e Carvalho (2012). 

País de Foco da 

Origem  Metodologia  

Project Project EUA

Management
Management Body of 

Knowledge 
 Gestão geral de projetos 

Institute (PMI) 

International ICB – IPMA União Européia

Project Competence  

Management Baseline 

Association (IPMA)   

AIPM – Austrália

Australian Institute of Project Professional  

Management Competency

(AIPM) Standards for

Project

Management 

Association for APM Body of Reino Unido

Project Knowledge  

Management  

(APM) 

International Padrão ISO para

Standards Gerenciamento de

Organization (ISO) Projetos

Associação Padrão ISO para

Brasileira de Gerenciamento de

Normas Técnicas Projetos

(ABNT)

Office of Projects In

Government Controlled Reino Unido
Gestão de projetos de sistemas de 

informação 

Commerce (OGC) Environments

(PRINCE2) 

Gesellschaft für Ziel-Orientierte

Technische Projekt

Zusammenarbeit Planung (ZOPP)

(GTZ)

ENAA Model Form-

Japan Project Management International Contract Japão Gestão de Projetos e Construções

Forum (JPMF) For Process Pant 

Construction

NBR 21500 Brasil

Alemanha Gestão geral de projetos

Instituto  
Conjunto de 

Métodos  

Gestão geral de projetos 

Gestão geral de projetos 

Gestão geral de projetos

ISO 21500 Suíça
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 Por meio das pesquisas, observou-se que o tema sustentabilidade, mesmo dentre as 

principais metodologias de gestão de projetos, é muito pouco abordado em suas estruturas 

principais, como demonstrado no quadro 6, a seguir. 

 

Instituto  Conjunto de Métodos  
Aborda a sustentabilidade em  

sua estrutura principal? 

Project Managment Institute (PMI) Project Management Body of  

 Knowledge (PMBOK) Não 

 
  

International Project Management 

Association (IPMA) 

 

 

ICB – IPMA 

Sim, na abordagem da competência 

comportamental existe o item saúde, 

meio ambiente e segurança, enfatizando 

a importância desses elementos durante 

as fases de planejamento, execução e 

por todo o ciclo de vida do produto 

 Competence Baseline 

  

  

Australian Institute of Project 
 

AIPM  

Não 
Management Professional Competency 

(AIPM) 
Standards for Project 

Management 
  

Association for Project Management 

 

APM  

Body of Knowledge 
Sim, a partir da sexta versão inclui o 

tópico Sustentabilidade na seção 

Interface (APM)  

  
  

International Standards Organization 
ISO 21500 

 

(ISO) Não 
  
 

NBR 21500 

 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 
Não 

  

 
 

Office of Projects In Controlled  
Government Environments (PRINCE2) Não 

Commerce (OGC)  
 

 
 

 

Gesellschaft für Ziel-Orientierte Projekt 

Não 
Technische Planung (ZOPP) 

Zusammenarbeit  

(GTZ) 
 

   

 ENAA Model Form-  
Japan Project Management International Contract Não 

Forum (JPMF) For Process Pant  

 Construction     

Quadro 6 – Abordagem sustentável das metodologias de gestão de projetos 
Fonte: Adaptado de Arima, Azevedo e Progetti (2014). 
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Diante disto, é que a gestão de projetos, deve ser observada como estratégica, com o 

intuito de garantir que os resultados dos projetos, estejam em consonância com os objetivos dos 

negócios sustentáveis da empresa. Desta forma, para que a sustentabilidade esteja inserida nos 

processos de gestão de projetos, ela deve fazer parte integrante da estratégia da organização 

(Gayer, Mukai, & Vieira, 2012).  

 

2.3.2 Princípios da sustentabilidade em gerenciamento de projetos 

 

O modelo de produção e consumo hoje encontrado no mundo globalizado ainda não é 

sustentável, segundo Silvius, Schipper, Planko et al. (2012, p. 29), e para modificar esta 

realidade, deve-se observar os projetos como importantes agentes de transformação no que se 

refere a uma mudança sustentável da sociedade. 

 Entretanto, este processo de mudança não é algo simples, pois para que isso ocorra as 

pessoas envolvidas têm que mudar seu modo de pensar, seu modo de agir; deve ocorrer uma 

mudança interior, uma mudança em suas crenças e seus valores. 

Com o intuito de fazer com que esses dois temas dialoguem entre si, Silvius et al. (2012, 

p. 17) apresentaram seis princípios da sustentabilidade como guias para integrar a 

sustentabilidade ao gerenciamento de projetos.  

Esses princípios foram definidos por Silvius et al. (2012) a partir dos elementos-chave 

da sustentabilidade corporativa apresentados por Dyllick e Hockers (2002), os princípios de 

sustentabilidade propostos por Gareis, Huemann e Martinuzzi (2010) e com a transparência e o 

comportamento ético da norma ISO 26000. Princípios esses que se correlacionam com os 

grupos de processos iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento, pertencentes ao ciclo de vida do projeto do guia PMBOK (2013).  

 

 Princípio de sustentabilidade 1: sustentabilidade sobre o equilíbrio ou 

harmonização dos interesses sociais, ambientais e econômicos 

Este princípio busca integrar o conceito do Triple Bottom Line (TBL) da 

sustentabilidade no gerenciamento de projetos, de modo a ultrapassar os limites da tripla 

restrição de escopo, tempo e custo.  

A fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável, uma empresa deve satisfazer 

todos os "três pilares", o social, ambiental e econômico. As dimensões são inter-relacionadas, 

ou seja, eles se influenciam de várias maneiras. Uma forma de considerar a sustentabilidade é 

“equilibrar” os aspectos sociais, econômicos e ambientais, trocando os efeitos negativos que 



42 

podem ser gerados na forma de fazer negócios, como, por exemplo, obter um lucro menor em 

detrimento de algum benefício em alguma das três dimensões. Outro exemplo seria compensar 

emissões de CO₂ por meio do plantio de árvores. 

Em uma abordagem mais proativa da sustentabilidade, observa-se como as organizações 

criam uma "harmonia" de aspectos sociais, ambientais e econômicos. Essa abordagem não é 

tão somente para compensar efeitos ruins, mas também para criar efeitos bons (Silvius, & 

Schipper, 2010). 

Silvius et al. (2012) recomendaram que, na iniciação do projeto, é relevante incluir na 

justificativa os interesses econômicos, sociais e ambientais. É importante identificar os 

stakeholders inseridos no projeto, sejam eles envolvidos ou afetados pelo mesmo, abrangendo 

os grupos de proteção ambiental, grupos de direitos humanos e organizações não 

governamentais (ONGs). Isso afetará diretamente os processos do planejamento do projeto 

como: coleta de requisitos, definição do escopo e atividades do cronograma, indicadores de 

qualidade, custos, avaliação dos riscos, entre outros.  

A preocupação social com a equipe de projetos implica em um gerenciamento mais 

eficiente desses colaboradores durante a execução do projeto. Além disso, os processos de 

aquisição de materiais e serviços deverão considerar a contratação de fornecedores sustentáveis.  

No monitoramento e controle, deve-se ter especial atenção ao monitoramento da 

sustentabilidade, como será realizado este monitoramento e como isso modificará os processos 

de coleta de dados e a elaboração dos relatórios de desempenho.  

Os processos de encerramento não sofrerão modificações, mas, mesmo assim, o 

desenvolvimento sustentável sugere a redução do desperdício, fator que deve ser registrado nas 

lições aprendidas da organização.  

  

 Princípio da sustentabilidade 2: sustentabilidade sobre a orientação de curto e 

longo prazos  

 Uma empresa sustentável deve considerar consequências a longo prazo de suas ações, 

e não somente o foco em ganhos a curto prazo. Empresas especialmente listadas no mercado de 

Bolsa de Valores enfatizaram demasiadamente a importância de ganhos a curto prazo, tentando 

aumentar o desempenho de seus relatórios trimestrais e desta forma se perdem na visão a longo 

prazo.  

Uma característica marcante de um projeto é sua natureza temporária, ou seja, ele possui 

um início e um término. Entretanto, esta característica não implica que as responsabilidades de 

seu gerente sejam orientadas a um curto prazo, ou seja, até o encerramento do projeto.  
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Muitas vezes, o benefício proporcionado pela entrega do produto final do projeto é 

observado no longo prazo, após a sua conclusão.  

Desta forma, desde o início e planejamento do projeto, é de suma importância 

estabelecer os resultados desejados a longo prazo em conformidade com os requisitos, escopo 

e demais áreas de conhecimento envolvidas nesses estágios do projeto.  

Investir na capacitação da equipe é importante não só para suportar as necessidades 

imediatas do projeto, mas também é importante para ter profissionais que agreguem valor a 

longo prazo.  

 

 Princípio da sustentabilidade 3: sustentabilidade sobre a orientação local e global  

A globalização crescente das economias tem efeito na área geográfica em que as 

organizações participam. Se intencionalmente ou não, muitas organizações estão influenciadas 

por partes interessadas internacionais sejam esses seus concorrentes, fornecedores ou clientes 

(potenciais). O comportamento e as ações das organizações têm, consequentemente, efeito em 

aspetos econômicos, sociais e ambientais, local e globalmente. “A fim de abordar eficazmente 

estes processos e interligá-los, o desenvolvimento sustentável tem de ser um esforço 

coordenado que se desenvolve em vários níveis, desde o global ao regional e ao local.” (Gareis, 

Huemann, Martinuzzi et al., 2011).  

A globalização tem um forte poder em toda cadeia e não é diferente no gerenciamento 

de projetos. Como mencionado, equipes, fornecedores e clientes estão distribuídos 

geograficamente pelo mundo todo. 

 Desta forma, todos os processos de gerenciamento de pessoas e aquisições, devem levar 

em consideração fatores culturais e as condições de trabalho em países de baixo custo na cadeia 

de suprimentos, como por exemplo Índia, China, África, entre outros países.  

Localmente, stakeholders como as comunidades do entorno não devem ser ignorados, 

pois algumas características do projeto, como cheiro, geração de ruído, tráfego, entre outros 

inconvenientes, podem afetar o ambiente de convívio dessas pessoas.  

Esse princípio impacta em quase todos os grupos de processo do ciclo de vida do projeto, 

com exceção dos processos de monitoramento e controle e encerramento.  

  

 Princípio da sustentabilidade 4: a sustentabilidade sobre consumo de renda, não 

de capital  

A sustentabilidade implica que “o capital natural permaneça intacto. Isso significa que 

o meio ambiente não deva ser degradado. Consequentemente, a extração de recursos renováveis 
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não deve exceder a taxa em que são renovados, e a capacidade de absorção do ambiente 

assimilar o desperdício, não deve ser excedida” (Gilbert, Stevenson, Girardet et al., 1996). Os 

gerentes financeiros sabem que uma empresa/organização, que não usa sua renda para pagar 

por seus custos, mas usa, preferivelmente, seu capital, serão logo insolventes. De uma 

perspectiva social ou ambiental, entretanto, o impacto pode não ser visível no curto prazo, 

causando a degradação dos recursos a longo prazo. A fim de serem sustentáveis, as companhias 

têm que controlar não somente seu capital econômico, mas capital igualmente seu social e 

ambiental.  

A orientação desse princípio se refere aos recursos integrantes ou de parte das entregas 

do projeto, como, por exemplo, o uso de recursos humanos, matéria-prima, água e energia, etc.    

Possui grande impacto no planejamento do projeto por meio da seleção de materiais e recursos 

ecologicamente corretos na definição do escopo do projeto.  

A preocupação com o bem-estar das pessoas envolvidas no projeto, também é fator de 

relevante importância. A pressão imposta para cumprir prazos e atingir resultados, aliados a 

escassez de recursos humanos, pode acarretar no desgaste do capital humano, afetando a 

capacidade futura da pessoa na execução do projeto.  

 

 Princípio da sustentabilidade 5: sustentabilidade sobre transparência e prestação 

de contas  

O princípio da transparência implica que uma organização é aberta sobre suas políticas, 

decisões e ações, incluindo os efeitos ambientais e sociais dessas ações e políticas. Isso incorre 

em que as organizações forneçam informações oportunas, claras e relevantes às partes 

interessadas para que essas partes possam avaliar as ações da organização e lidar com possíveis 

problemas advindos dessas ações.  

O princípio da responsabilidade está logicamente ligado a isso. Este princípio implica 

que uma organização é responsável por suas políticas, decisões e ações e o efeito destes sobre 

o ambiente e a sociedade. O princípio também implica que uma organização aceita essa 

responsabilidade e está disposta a ser responsabilizada por essas políticas, decisões e ações.  

Esse princípio é aplicável a todos os grupos de processos do ciclo de vida de um projeto. 

A prestação de contas é apresentada por meio de relatórios com a função de demonstrar o 

desempenho do projeto, de que forma as decisões tomadas bem como as ações influenciarão 

não só as variáveis da tripla restrição do gerenciamento de projetos, mas também os indicadores 

do TBL para a integração da sustentabilidade no processo.  
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 A transparência abrange os processos do gerenciamento de comunicação, visando à 

correta percepção pelos stakeholders a respeito do andamento do projeto, isto é, por meio de 

uma comunicação clara, sem manipulações ou omissões dos eventos problemáticos e 

potenciais.  

 A inclusão da sustentabilidade aumentará de forma significativa os stakeholders 

envolvidos no projeto, o que torna extremamente importante uma comunicação clara 

permitindo o comprometimento das pessoas, entidades, governantes e demais partes 

interessadas.  

  

 Princípio da sustentabilidade 6: sustentabilidade sobre valores pessoais e ética  

 Como discutido anteriormente, um elemento-chave da sustentabilidade é a mudança. 

Mudança para práticas mais sustentáveis (de negócios). Como argumentado por Robinson 

(2004) e Martens (2006), o desenvolvimento sustentável é inevitavelmente um conceito 

normativo, refletindo valores e considerações éticas da sociedade. Parte da mudança necessária 

para um desenvolvimento mais sustentável será, portanto, o conjunto implícito ou explícito de 

valores que nós, como profissionais, líderes empresariais ou consumidores, temos e que 

influenciam ou conduzem o nosso comportamento. Nelmara Arbex, Diretora-Adjunta do GRI, 

disse: "Para mudar a maneira como fazemos as coisas, precisamos mudar a maneira como 

vemos as coisas." (Silvius, 2012, p. 3). 

Como figura de destaque no projeto, o gerente de projetos possui um papel fundamental 

no que se refere a influenciar a organização e todos os membros envolvidos no projeto, 

evidenciando seus valores pessoais e orientando eticamente o projeto perante toda a sociedade. 

Isso se aplica a todos os grupos de processos de gerenciamento de projetos.  

É possível ter uma visão desses princípios na matriz desenvolvida por Gareis, Humann 

e Martinuzzi (2011), representada na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

ORIENTADOR ECONÔMICO

TRIPLE BOTTOM LINE ORIENTADOR AMBIENTAL

ORIENTADOR SOCIAL

     TEMPORAL CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

     TERRITORIAL LOCAL, REGIONAL E GLOBAL

     VALOR ORIENTADOR VALOR

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

SUSTENTABILIDADE

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
S

 E
 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

D
O

P
R

O
JE

T
O

E
S

C
O

P
O

 E
P

R
A

Z
O

 D
O

P
R

O
JE

T
O

C
U

S
T

O
S

, 
R

IS
C

O
S

R
E

T
O

R
N

O
 

E
 R

E
C

U
R

S
O

S

D
O

 P
R

O
JE

T
O

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S

 E
C

O
N

T
E

X
T

O
D

O
 P

R
O

JE
T

O

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 D

O
 

G
E

R
E

N
C

IA
M

E
N

T
O

D
O

 P
R

O
JE

T
O

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

C
U

L
T

U
R

A
 E

P
E

S
S

O
A

L
 D

O

P
R

O
JE

T
O

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Princípios Sustentáveis em Gestão de Projetos 

Fonte: Adaptado de Garis, Humann e Martinuzzi (2011). 
 

Desta forma, implementar a sustentabilidade na gestão de projetos deve ser observado 

como um instrumento que possa envolver os stakeholders no projeto, gerindo suas necessidades 

em conjunto com os princípios da sustentabilidade. 

Deve-se ainda elaborar uma gestão de riscos de forma abrangente, tomando como base 

os impactos que afetam ou que tem potencial de afetar os stakeholders identificados (Gares, 

Humann, & Martinuzzi, 2011). Segundo esses  autores, com essas práticas de projetos 

tem-se mais chances de sucesso, pois será possível gerenciar os riscos e compreender melhor 

as expectativas dos stakeholders. 

 

2.3.3 Fatores críticos de sucesso na gestão de projetos 

 

De acordo com a definição de Rockart (1979, p. 85), o conceito de fatores críticos de 

sucesso se referem “a um limitado número de áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, irão 

assegurar um desempenho competitivo de sucesso para a organização. São poucas áreas chave 

em que as coisas devem dar certo para que o negócio floresça”. 

Em sua maioria, os casos de sucesso em gerenciamento de projetos estão relacionados 

ao resultado do projeto em si. Entretanto, a avaliação do gerenciamento do projeto e o resultado 

do projeto podem ser avaliados de formas diferentes. 

Sendo assim, Munns e Bejeirm (1996) e De Wit (1988) sugeriram que não deve se 

incorrer no equívoco de utilizar o controle de escopo, tempo e custo, realizado com o objetivo 

de gerenciar o projeto, com o intuito de medir o sucesso do mesmo. 
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A definição de sucesso de projetos decorre da satisfação da restrição tripla, ou seja, um 

produto ou serviço de qualidade provavelmente atende às necessidades implícitas e explícitas 

do cliente (escopo), é disponibilizado há tempo (prazo) e com custos e preços que são 

compatíveis com o projeto (custos) para a adoção de múltiplos critérios que buscam atingir o 

sucesso do projeto e o objetivo comercial advindo de sua implantação (Kerzner, & Saladis, 

2011).  

Entretanto, a mudança de pensamento da visão de sucesso de projetos embasada pela 

restrição tripla direcionada às entregas dos resultados esperados para o negócio não é uma 

mudança corriqueira por três motivos. Primeiro porque o novo ponto de vista é não ortodoxo, 

segundo que esta mudança não significa abandonar a perspectiva operacional até então 

utilizada, e terceiro que se requer a construção de um novo modelo (Patanakul, & Shenhar, 

2011). 

Carvalho e Rabechini (2009) afirmaram que os projetos apresentam características 

distintas e o princípio de one-size-fits-all, ou seja, uma fórmula ou estratégia que valha a todos, 

pode não ser mais factível, principalmente em se tratando de projetos que envolvam inovação.  

Projetos se distinguem em relação a tamanho, complexidade e singularidade; desta 

forma, os critérios para medir o sucesso variam e diferem de projeto para projeto (Müller, & 

Turner, 2007b).  

Reagindo a essa demanda, Shenhar e Dvir (2010) criaram uma abordagem para o 

gerenciamento de projetos que é orientada ao sucesso, à flexibilidade e à adaptabilidade na 

condução do projeto.  

Senhar, Dvir, Levy et al. (2001) destacaram que os projetos são iniciados para 

promoverem mudanças e devem estar alinhados ao conceito de gerenciamento estratégico, o 

qual analisa uma corporação sob diversos ângulos, direcionando seu rumo e monitorando suas 

ações de forma concisa, apoiando assim as corporações em seu empenho na implementação dos 

objetivos tanto de curto como de longo prazo.  

Contudo, os autores chamaram a atenção porque, no dia a dia da execução do projeto, 

esses elementos não são focados, o que pode proporcionar resultados desanimadores e até 

mesmo incorretos. Especialmente em função do pensamento operacional (focado na restrição 

tripla), o qual poderá induzir a uma avaliação incompleta e equivocada. 

A maior parte dos projetos tem sua origem no plano estratégico, devendo ser avaliado a 

começar de suas contribuições para o negócio de forma geral, mesmo ocorrendo diferença entre 

o prazo de visualização dos benefícios. Outros autores salientaram ainda que “uma organização 

deve, portanto, estabelecer as metas do projeto antecipadamente para refletir suas expectativas, 
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a curto e longo prazo. Consequentemente, todas as atividades do projeto devem estar alinhadas 

a essas expectativas” (Shenhar, & Dvir, 2010, p. 35). 

Na figura 8 é possível observar, segundo Senhar et al. (2001), as quatro dimensões de 

sucesso em projetos. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8 – As quatro dimensões de sucesso em projetos 
Fonte: Adaptado de Shenhar et al. (2001). 

 

Esses autores apresentaram quatro dimensões para o sucesso de um projeto, 

considerando como primeira dimensão a eficiência do gerenciamento do projeto. Nesta fase 

deve-se analisar se o projeto respeitou aos requisitos de prazo ou orçamento estipulados, sem 

limitar a organização a aplicar outros critérios para mensuração de desempenho. Esta dimensão 

inicial deve ser verificada durante e ao término da conclusão do projeto. 

Apesar de esta dimensão evidenciar um bom gerenciamento no projeto, a mesma não 

mostra a satisfação do cliente, o êxito no longo prazo e os benefícios apresentados à empresa, 

caso eles existam. 

Na dimensão seguinte, o cliente (usuário) é correlacionado ao resultado alcançado de 

tal forma que, se na percepção do cliente o resultado obtido for satisfatório, então, avalia-se 

como bem-sucedido o projeto.  

Se faz necessário que a organização entenda os pressupostos e as necessidades dos 

clientes nesta dimensão do projeto, os quais se refletem não só durante o projeto, mas sim por 

algum tempo após a entrega do mesmo. 

A terceira dimensão trata da relação do impacto do projeto nos negócios da empresa, ou 

seja, se o projeto trouxer benefícios para os negócios da corporação, o mesmo auferiu o sucesso. 

 
Sucesso do 

Projeto 

Impactos aos 

Olhos do cliente 
Sucesso nos 

negócios da 

Empresa 

Eficiência do 

Projeto 

LINHA DO TEMPO 

Preparação 

para o futuro 
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Esses benefícios podem ser mensurados por meio de uma perspectiva da empresa, como, 

por exemplo, incremento em receita, aumento no volume de vendas, lucro, etc. 

A quarta e última dimensão retrata a situação na qual o projeto atingiu o sucesso, 

fomentando a infraestrutura tecnológica e organizacional para esta etapa ventura. Essas 

preparações acontecem a longo prazo. Segundo Senhar et al. (2001), este prazo varia de três a 

cinco anos, quando se torna possível fazer este tipo de análise. 

Segundo Atkinson (1999), existem outros objetivos envolvidos além de tempo, custo e 

qualidade, o que reforça novamente uma ausência de consenso sobre o tema. 

Apesar das definições dinâmicas encontradas na literatura sobre o FCS, existe uma 

concordância na qual deve se focar a atenção em algumas características mais críticas que 

podem afetar o projeto, aumentando assim a perspectiva de se obter o sucesso do mesmo. 

Essas características, conforme já observado, variam de acordo com o projeto e devem 

ser analisadas caso a caso de acordo com o projeto a ser desenvolvido. 

O quadro 7 apresenta alguns fatores críticos de sucesso de acordo com alguns autores. 
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Quadro 7 – Fatores críticos de sucesso em projetos de acordo com alguns autores 

Fonte: Adaptado de Banzi, Pacagnella, Silva et al. (2013). 

 

 

Não por coincidência, parece que a gestão de projetos sustentáveis da mesma forma 

permeia por esses mesmos fatores críticos mencionados no quadro 7 e vão ao encontro no 

tratamento de um evento como um projeto, como já observado. 

As etapas de um projeto ou evento sustentável são as mesmas de qualquer outro tipo de 

projeto, bem como a similaridade dos fatores críticos de sucesso dos mesmos. 

Um evento deve ter uma comunicação eficiente, pois envolve vários departamentos, 

fornecedores, cliente, muitas vezes órgãos públicos, dependendo do porte do evento, enfim uma 

enorme gama de stakeholders. No caso de um evento sustentável, esta mesma comunicação se 

torna ainda mais importante, uma vez que muitos dos stakeholders desconhecem as primícias 

da sustentabilidade em eventos e os objetivos que permeiam o mesmo, os quais vão muito além 

de um evento sem um cunho sustentável. 

Fatores Críticos de 

Sucesso 
Autores 

Comunicação eficiente (Kerzner, 2010); (Clarke, 1999); (Fortune; White, 2006) 

Empowerment (Geroy; Wright; Anderson, 1998); (Dvir et al ., 1998); (Pritchard, 2004) 

Estrutura organizacional 

flexível 
(Damodara, 2000); (Partington, 1996) 

Gerenciamento de 

mudanças 
(Cleland; Ireland, 2004); (Cicmil, 1997); (Clarke, 1999) 

Gerenciamento de 

requisitos 
(Clarke, 1999); (Kerzner, 2010); (Dinsmore; Cabanis-Brewin, 2009). 

Envolvimento do cliente (Vickery et al ., 2003); (Fortune; White, 2006); (Cicmil, 1997) 

Envolvimento do 

fornecedor 
(Fliess; Becker, 2006); (Dinsmore; Cabanis-Brewin, 2009) 

Tratamento de conflitos 

 

Criação do termo de 

abertura do projeto 
(Kerzner, 2010); (Dinsmore; Cabanis-Brewin, 2009); (Lewis, 2006) 

(Fortune; White, 2006); (Cooke-Davies, 2002); (Kerzner, 2001)

Alocação de recursos (Belassi; Tukel, 1996); (Munns; Bjeirmi, 1996); (Fortune; White, 2006) 

Suporte da alta 

administração 
(Munns; Bjeirmi, 1996); (Belassi; Tukel, 1996); (Fortune; White, 2006) 

(Dinsmore; Cabanis-Brewin, 2009); (Kerzner, 2010); (Wisocki; Mcgary, 2003) 

Preparação para enfrentar 

riscos 
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Saber o porquê das ações e como serão desenvolvidas para atingir o objetivo desejado 

se torna fundamental para que os membros do evento se sintam engajados com o mesmo e 

tenham condições de assumir responsabilidades, podendo agir com autonomia, pois é 

conhecedor do processo. 

As empresas de estruturas flexíveis são aquelas que foram conservadoras em relação a 

seus valores centrais, mas ao mesmo tempo dinâmicas nas mudanças de estratégias, produtos e 

processos (Hatum, & Pettigrew, 2006). Este pensamento caminha em direção ao que é 

presenciado nos eventos, nos quais, durante a execução do projeto, não raramente são 

necessárias mudanças de estratégia e até mesmo de processos com o intuito de atingir o objetivo 

desejado. 

Gerenciar essas mudanças, principalmente quando falamos de eventos sustentáveis é 

algo muito importante, pois não podemos desviar do foco e dos requisitos para realização de 

tais eventos. 

Qualquer tipo de projeto ou evento, pois como já demonstramos um evento é um projeto, 

necessita do engajamento de todos envolvidos. Em um evento sustentável o cliente como 

precursor do mesmo tem papel fundamental em seu processo e obtenção de seu sucesso. 

 O sponsor é o responsável por todo o projeto do início ao fim, entretanto, o apoio e o 

envolvimento do cliente funcionam não só como suporte à organização, mas também como 

forma de engajar mais ainda todos os participantes.  

A busca por fornecedores que atendam às normas e requisitos para execução de eventos 

sustentáveis, parece de suma importância para que os mesmos estejam alinhados com os 

propósitos e capacitados a atender tais demandas. Justamente neste momento, por se tratar de 

algo novo e pouco explorado, o responsável pelo projeto pode encontrar dificuldades na 

contratação de fornecedores que se enquadrem no perfil deste tipo de evento. 

Sendo assim, parece prudente dentro da equipe de projetos, um responsável pela 

sustentabilidade de cada departamento envolvido, conforme mencionado nas normas ASTM, 

como, por exemplo, um responsável pela parte de transportes sustentáveis, outro por 

acomodações, circundando todas as áreas pertinentes ao evento, com o intuito de descentralizar 

e dissolver quaisquer tipos de conflitos que possam aparecer, principalmente em se tratando de 

um evento sustentável, no qual a existência de conflitos poderá ser mais latente. 

A gestão de riscos em um evento sustentável, comparada a um evento sem este apelo, 

apresentam os mesmos riscos, mas quando se recorda o aspecto das inovações imputadas a este 

estudo, observa-se que o mesmo pode adquirir um viés de diminuir riscos, o que será verificado 

no decorrer do estudo. 



52 

 No que se refere à alocação de recursos para a execução deste tipo de projeto, é 

primordial num primeiro momento a busca por partes que tenham conhecimento da gestão de 

projetos sustentáveis e que o pensamento do patrocinador (cliente) esteja focado e embasado 

em seu objetivo, que é a execução de um evento sustentável. Neste momento não nos cabe tirar 

conclusões se um evento sustentável é ou não mais dispendioso que um evento convencional, 

e sim em um primeiro momento analisar o custo de tal evento e se está de acordo com budget 

que o cliente está disposto a despender. 

   

2.4 EVENTOS 

 

2.4.1 Impactos ambientais em eventos  

 

Acompanhados dos impactos positivos, os eventos carregam consigo os impactos 

negativos, tais como o consumo de água, a poluição sonora, o trânsito local, em que, muitas 

vezes, a estrutura viária não comporta o incremento de veículos ocasionado pelos eventos e o 

consequente aumento da poluição gerada por esses veículos, principalmente o impacto dos 

resíduos gerados e descartados pelos eventos, o consumo de energia, entre outros (Pinto, 2013). 

Entretanto, de acordo com vários autores, tais como Collins, Jones e Munday, em 

Assessing the environmental impacts of mega Sporting events? Two options (2009); Tavares, 

em Megaeventos Esportivos (2011), e Figueiredo, Lima e Araújo, em Os impactos e legados 

nefastos nos megaeventos esportivos no Brasil: Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos 

2016 (2013), são unânimes em afirmar que, é muito difícil conseguir mensurar os impactos 

ambientais em eventos.  

Talvez este seja um dos motivos deste tema ser pouco ou superficialmente abordado na 

literatura, conforme observou-se no quadro 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

ANO AUTOR       TÍTULO       

2006 M., Robertson; I., Yeoman;  Gestão de festivais e eventos:          

  J.A., Knight Uma perspectiva internacional de artes e cultura     

2009 

A., Collins; C., Jones e M., 

Mundlay 

Assessing the environmental impacts of mega 

sporting events?      

    Two Options megaeventos esportivos.       

2011 O., Tavares Megaeventos esportivos         

2012 M., Flores; J. A. P., de Oliveira 

Da Rio+20 a Rio-2016: caminhos da sustentabilidade 

nas Olimpíadas 

2013 F., Marcondes; M.R., Costa Sustentabilidade em eventos esportivos:        
   

    Um estudo de caso do estádio do Mineirão     
   

2013 E. C., Lima; F. F., Figueiredo;  

Os impactos e legados nefastos nos megaeventos 

esportivos no Brasil:  

  M. A. P., Duarte Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos 2016     
   

2014 A. P., Duarte 

Eventos sustentáveis: Enquadramento 

(Comunicação Oral)     
   

2014 E. S. C., Lobato 

An Assessment model to sustainable events 

management     
   

2015 G. S., Pereira 

A variável ambiental no planejamento de eventos 

turísticos:      
   

    Estudo de caso da Festa Nacional da Uva - R.S.     
   

 

Quadro 8 – Artigos encontrados na base de dados Web of Science, com os termos impactos ambientais 

em eventos e environmental impacts in events 

Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor. 

 

 

Este fato foi um dos estimuladores deste estudo, principalmente pelas áreas escolhidas 

para a pesquisa, as quais são potenciais geradoras de impactos ambientais negativos em eventos. 

Apesar dos poucos estudos abordando os impactos ambientais em eventos, observou-se um 

pequeno incremento a partir de 2010, principalmente no que se referiu à produção acadêmica 

nacional. Talvez um dos impulsionadores deste aumento tenha sido os eventos esportivos 

realizados no Brasil nos últimos anos como a Copa do Mundo de 2014 e, mais recentemente, 

as Olímpiadas Rio 2016. O exposto pode ser evidenciado de uma forma mais clara por meio da 

representação gráfica observada na figura 9. 
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Figura 9 – Publicações relacionadas a impactos ambientais em eventos 

Fonte: Web of Science – Elaborado pelo autor. 

 

Um exemplo destes impactos pôde ser observado na Copa do Mundo no Brasil em 2014, 

na qual a própria entidade organizadora do evento a Federação Internacional de Futebol (FIFA, 

2014), declarou ter calculado as emissões no evento em 2,72 milhões de toneladas de CO₂. As 

viagens aéreas foram responsáveis por uma emissão de dióxido de carbono semelhante à 

emissão de 534 mil carros no período de um ano.  

De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (2011), os 

megaeventos geraram no Brasil algo em torno de 55,5 milhões de toneladas de resíduos, contra 

43,2 milhões de toneladas na Alemanha. Considerando a população dos dois países, em termos 

per capita, teve-se uma geração de 382 kg de resíduos por habitante no Brasil e de 530 kg por 

habitante na Alemanha. Parte desses resíduos, no Brasil, foram provenientes de sobra de 

material cenográfico, o próprio material cenográfico descartado no fim do evento, tal como: 

madeira, lonas, plástico, etc., material orgânico gerado pelas sobras de alimentos, copos 

plásticos, papel, enfim, resíduos dos mais variados tipos. 

Muitas empresas vêm incorporando a sustentabilidade em suas operações, inclusive 

como elemento de promoção e destaque em sua comunicação (Giacomini, & Novi, 2011), e os 

eventos como importante ferramenta de comunicação, também devem ser enquadrar nesta 

concepção sustentável. 

Complementando o exposto por Giacomini e Novi, Avigo (2013) sugeriu, com 

princípios objetivos, como os eventos corporativos podem alcançar o alinhamento com as 
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estratégias das empresas no tocante à sustentabilidade. Segundo Avigo (2013, p. 56), “a 

importância de estabelecer um processo de auditoria e certificação para os eventos que se 

propuserem a elaborar e implementar um processo sustentável, para que eles se tornem dignos 

de crédito diante dos clientes”. 

Observam-se algumas ações para reutilização de madeira; lonas que são transformadas 

em sacolas, mas são ações pontuais e, muitas vezes, vindas como exigência do cliente final e 

não da agência organizadora do evento. Um exemplo disto foi o Banco Bradesco (2015), que 

exigiu da agência contratada que realizasse a reciclagem de todas as lonas utilizadas junto a 

uma usina, a qual depois as transformou em sacolas.  

Isso vem ao encontro do que vem sendo abordado em cadeias de suprimentos verdes, 

em que os parceiros de negócios devem adequar-se às preocupações ambientais, no intuito de 

promover a eficiência, além de contribuir para o aumento do desempenho ambiental, 

minimizando desperdícios e auxiliando na redução de custos (Brito, & Berardi, 2010). 

Como exemplos desta abordagem, segundo Tavares (2011), deve-se ter especial atenção 

a itens como: 

a) gerenciamento de lixo, consumo de energia, transporte, reciclagem de materiais e 

impacto negativo no meio ambiente estão entre as questões ambientais 

provavelmente mais associadas à realização de um evento; 

b) atividades de lazer que os visitantes fazem além do evento podem trazer mais dano 

ambiental que a participação no próprio evento; 

c) a adoção de “políticas verdes” parece estar institucionalizada em megaeventos. A 

própria realização dos eventos é vista como uma oportunidade para desenvolver 

conscientização e tecnologia para a sustentabilidade; 

d) a cooperação entre os diferentes atores envolvidos no megaevento pode garantir 

uma implementação mais tranquila de medidas ambientais. O envolvimento de 

organizações ambientalistas no planejamento pode diminuir as preocupações com 

o impacto ambiental. Por outro lado, existe uma crescente dúvida quando os 

objetivos ecológicos são massivamente divulgados. 

Com foco nesta nova e necessária demanda e no intuito de atender a este perfil de 

cliente, o qual busca a sustentabilidade em seus eventos, a Holding Clube, composta pelas 

agências Banco de Eventos, Samba Marketing ao Vivo e Rio 360, criou uma nova agência 

voltada somente para eventos sustentáveis: a Lynx Consultoria (2015), que atende clientes tais 

como: Ambev, Liberty, Johnson & Johnson, Laboratórios Fleury, Cosan, entre outros, com o 
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desafio de reduzir o impacto ambiental e os custos dos eventos. Para isso, existem algumas 

normas que devem ser consideradas para promover a sustentabilidade em eventos, que serão 

descritas no próximo tópico. 

 

2.4.2 Normas aplicadas à sustentabilidade em eventos  

 

A Lei nº 12.305/2005, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

não possui nenhum tópico específico para a área de eventos, nem em relação aos resíduos, 

tampouco quanto a sanitários, o que dificulta o desenvolvimento do tema junto ao setor, pois 

trabalhar com a consciência de empresas e pessoas é algo muito subjetivo.  

Entretanto, em 2012, foi criada a ISO 20121, uma norma voluntária que apresenta como 

foco “Sistemas de gestão para a sustentabilidade de eventos – Requisitos com orientações de 

uso”, visando a garantir que eventos, sejam pequenas festas locais ou megaeventos, tais como 

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, deixem um legado positivo após suas realizações. 

A ISO 20121:2012, inspirada nas Olimpíadas de Londres de 2012, “fornece uma 

estrutura (framework) para identificar, reduzir e eliminar os impactos potencialmente negativos 

de eventos, bem como para maximizar os seus impactos positivos por meio de um melhor 

planejamento e de processos aprimorados”.  

Esta norma internacional tem abordagem de sistema de gestão, similar a outras normas 

certificáveis, tais como: a ISO 9001 (focada na gestão da qualidade) e a ISO 14001 (focada na 

gestão ambiental). Em nível mundial, a empresa Rock World S.A., organizadora do evento 

Rock in Rio, foi a primeira empresa de eventos da América Latina a receber da APCER a 

certificação de sistema de gestão sustentável por meio da norma ISO 20121 (Casamundo, 

2014). A Expo 2015, organização que administra a Exposição Universal de Milão, recebeu o 

certificado ISO 20121 (ANSA Brasil, 2015). 

Esta norma aplica-se a todos os integrantes da cadeia de suprimentos da indústria de 

eventos, incluindo organizadores, gestores de eventos, construtores de estandes e operadores 

logísticos. Conferências, concertos, eventos esportivos, exposições e festivais podem gerar uma 

ampla gama de benefícios públicos, comunitários e econômicos. No entanto, a realização de 

um evento pode também gerar impactos ambientais, sociais e econômicos negativos, tais como 

o desperdício de materiais, o consumo excessivo de energia e problemas para as comunidades 

locais. 

A base desta norma está pautada nos princípios da governança corporativa, no ciclo 

PDCA e no Triple Bottom Line. Muitas organizações administram suas operações por meio de 
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sistemas de processos. A ABNT NBR ISO 9001 proporciona o uso da abordagem de processos, 

e como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias se tornam 

compatíveis (ABNT, 2015). 

O Brasil possui o código ABNT NBR ISO 20121:2012. Esta norma, por sua vez, 

contempla os requisitos necessários a um sistema de gestão voltado para a sustentabilidade de 

eventos. Quando se fala em eventos, a norma pode ser aplicada para qualquer tipo de evento ou 

atividade relacionada a eventos e também fornece orientações sobre a conformidade em relação 

a esses requisitos.  

De acordo com a ABNT (2015), a organização do festival Rock in Rio aplicou a norma 

em alguns palcos, porém, não em sua totalidade. Entretanto, a organização do festival informa 

que aplica a norma em todos os eventos, inclusive apresentando certificação.  

Quanto ao festival Lollapalooza, não se obteve resposta às tentativas de contato. A 

ABNT (2015) informou que o festival possui “atitudes sustentáveis”, tal como reciclagem de 

lixo, por exemplo, mas o evento não foi sustentável tampouco apresentou certificação de 

alguma unidade certificadora (ABNT, 2015). 

Em relação aos eventos corporativos, conforme Henderson (2011), o mercado estava 

começando a se estruturar para atender a uma demanda crescente por eventos sustentáveis, e é 

no intuito de atender a esta demanda que a tecnologia deve estar presente como ferramenta de 

suporte. 

Corroborando com a NBR ISO 20121, a American Society for Testing and Materials 

(ASTM) possui um conjunto de normas e orientações relativas a eventos, porém, de forma mais 

específica para cada área integrante, por exemplo:  

a) ASTM E2773-11 – Standard Specification for Evaluation and Selection of Food 

and Beverage for Environmentally Sustainable Meetings, Events, Trade Shows, 

and Conferences, que se refere à seleção de alimentos e bebidas para eventos 

sustentáveis; e 

b) ASTM E2746-11 – Standard Specification for Evaluation and Selection of 

Communication and Marketing Materials for Environmentally Sustainable 

Meetings, Events, Trade Shows and Conferences, referente à seleção de materiais 

de comunicação e marketing sustentáveis. 

 

A norma específica referente à questão tecnológica abordada nesse estudo é a ASTM 

E2745-11, Standard Specification for Evaluation and Selection of Audio Visual (AV) and 

Production for Environmentally Sustainable Meetings, Events, Trade Shows and Conferences 
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(ASTM, 2015). Esta norma possui vários níveis, por meio dos quais a empresa vai 

amadurecendo o processo de sustentabilidade e pode ir incrementando os níveis, conforme sua 

evolução. Para diminuição dos impactos tratados pela norma ASTM E2745-11, devem-se 

realizar as seguintes ações: 

a) somente equipamentos críticos devem permanecer ligados durante ensaios; 

b)  o fornecedor selecionará os fabricantes de equipamento que tenham pelo menos um 

dos seguintes requisitos: 

a. Restrição de substâncias perigosas em conformidade direta com (RoHS); 

b. Certificação do ISO 14001; 

c. Instalações de manufatura para geração de energia alternativa, seja em partes ou 

em sua totalidade; 

d. Ferramenta eletrônica da avaliação ambiental do produto, ou similar reconhecida 

formalmente para avaliar e relatar o desempenho ambiental dos equipamentos 

eletrônicos; 

e. Política de embalagem ambiental formal; ou 

f. Patrocínio ou participação no produto formal de retorno/programa de 

reciclagem. 

c)  nas políticas de gerência de funcionários e equipe, em exigências de nível um, o 

fornecedor deverá contratar 25% de mão de obra local.  

 

O quadro 9 apresenta uma lista das 8 normas ASTM voltadas especificamente para 

eventos sustentáveis. 

 

 
Quadro 9 – Normas ASTM para sustentabilidade em eventos  

Fonte: ASTM (2016). 
 

 CÓDIGO DA NORMA                       ÁREA A QUE SE REFERE

E2741 Destino

E2742 Exposições

E2743 Transporte

E2745 Audiovisual e produção

E2746 Comunicação e materiais de marketing

E2747 Escritórios no local

E2773 Alimentos e bebidas

E2774 Locais
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ORIGEM DA  NORMA Denominação                                                Foco

Norma Internacional ASTM Normas de sustentabilidade setorizadas

Norma Nacional ABNT 20121:2012 Normas gerais de sustentabilidade pautadas no TBL, governança 

corporativa e no ciclo PDCA

O quadro 10 apresenta um resumo das normas voltadas para eventos sustentáveis com 

uma descrição do seu respectivo foco.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Normas voltadas para eventos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

2.4.3 Percepção de valor pelo cliente 

 

As empresas, conforme Carvalho, Silva e Barros (2012), têm como preocupação a 

construção, a manutenção, o fortalecimento e desenvolvimento de suas marcas. Buscam a 

competitividade e a diferenciação de seus produtos, fazendo com que os eventos ganhem 

relevância frente as demais ações de marketing e de comunicação organizacional, pois têm o 

potencial de acelerar a formação de uma imagem positiva sobre o produto na mente do 

consumidor.  

Wada e Dorneles (2011) argumentaram que as empresas necessitam estar em contato 

direto com seu público-alvo por intermédio de canais informativos tradicionais, tais como: e-

mails, correspondências formais, telefonemas, internet, etc., e têm como objetivo induzir seu 

público a acreditar em algo ou a fazer algo, tendo os eventos como a forma perfeita para 

transmitir a mensagem e provocar determinada ação da audiência.  

A partir da consonância entre as várias ferramentas do marketing, reforça-se que o 

evento é um elemento e recurso estratégico de comunicação dirigida que integra o marketing. 

O evento permite a segmentação do público e cumpre papel aproximativo e interativo.  

A grande força de um evento reside no envolvimento que ele permite. A atmosfera 

criada, a atenção despertada, a curiosidade, a predisposição de espírito, tudo, enfim, conduz a 

um envolvimento coletivo apropriado que condiciona positivamente o participante e que 

nenhum outro recurso de promoção consegue fazer (Ferracciù, 1997).  

Segundo Britto (2002), o evento é um dos instrumentos que melhor possibilita a 

comparação entre preço, qualidade e características de produtos e serviços, proporcionando 

assim, maior segurança aos consumidores. 
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Ainda conforme este autor, para tornar-se um instrumento de marketing, o evento deve 

atender a algumas condições básicas: atingir o público-alvo desejado; divulgar sua marca; 

promover seus produtos/serviços; potencializar suas vendas e contribuir para a expansão e a 

conquista de novos mercados.  

Caminhando em direção a esses conceitos, principalmente considerando a ideia de se 

criar uma atmosfera envolvente, que encante e desperte a curiosidade dos clientes, que a 

cenografia sustentável tem sido uma ferramenta essencial no envolvimento dos participantes do 

evento ao permitir uma experiência visual que vai além da mensagem que se deseja passar. As 

figuras 10 e 11 nos permitem uma avaliação visual do tema. 

 

 
         Figura 10 – Evento Rede com cenografia em lona impressa e telas de projeção 16x9. 

                   Fonte: Tecnoponta (2015). 

 

A figura 11 mostra um exemplo de cenografia sustentável, com projeção no palco e na 

arquibancada do Maracanãzinho (RJ). 
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Figura 11 – Evento 50 anos Rede Globo de Televisão. 

Fonte: Tecnoponta (2015). 
 

Como qualquer investimento, e um evento essencialmente o é, o retorno financeiro 

sobre o mesmo para seus patrocinadores é essencial. A inovação tecnológica, além de permitir 

um ganho ambiental, também corrobora com o retorno financeiro, não só muitas vezes pela 

diminuição do custo na utilização de tecnologias inovadoras; mas também pela percepção de 

valor pelos participantes do evento, promovendo um círculo virtuoso que permeia a inovação e 

a percepção de valor. 

 

2.4.4 Retorno sobre investimentos (ROI) em eventos 

 

O retorno sobre investimento é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido por meio de 

um investimento (Event ROI Institute, 2015). Para ajudar no momento de se obter um feedback 

sobre os resultados do evento realizado, é possível que seja utilizada a metodologia ROI.  

A metodologia do Event ROI Institute (2015) pode ser aplicada em um evento para se 

medir vários parâmetros. Isso significa que, quando se pretende planejar um evento de qualquer 

tipo, alguns fatores devem ser levados em consideração para que o ROI da ação seja mensurado:  

1 – Satisfação dos convidados/participantes;  

2 – O conhecimento gerado;  

3 – Como os convidados/participantes aplicaram o que eles aprenderam; e 

4 – O impacto no negócio (o que as ações anteriores geraram para o organizador do 

evento?). 

O retorno sobre investimentos, que é o foco principal de qualquer empresa de eventos, 

parece permear pelos quatro fatores mencionados; pois, individualmente ou em conjunto, todos 
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possuem potencial de geração de retorno à empresa. Planeja-se um evento para alguém com 

algum objetivo em mente – seja lucro por meio das vendas (por ex., feiras) ou conhecimento 

(por ex., reuniões).  

Ao fim, tudo pode ser mensurado e observado seu retorno, independentemente do tempo 

em que leve para haver o referido retorno (Event ROI Institute, 2015). Farris, Acken, Doolen 

et al. (2008) comentaram que em algumas situações pode-se levar mais de um ano após a 

realização do evento para se ter o retorno total do investimento realizado, o que esses autores 

chamam de sustentabilidade dos resultados. 

A consonância das inovações tecnológicas e a percepção de valor pelo cliente parecem 

apresentar uma equação lógica na obtenção de resultados positivos no que se refere a um ganho 

econômico-ambiental e satisfação do cliente. A consequência desse consenso leva o 

patrocinador a obter o objetivo final desejado de todo investimento, que é o retorno sobre o 

mesmo. 

 

2.4.5 Inovações tecnológicas em eventos 

 

Dickson e Arcodia (2010) comentaram que a maioria das pesquisas científicas sobre 

eventos focaliza os impactos sociais bem como os econômicos, mas poucos abordam impactos 

ambientais, principalmente envolvendo questões de inovação tecnológica. Por outro lado, no 

dia a dia os custos da energia elétrica estão cada vez maiores, e os novos padrões tecnológicos 

existentes têm ocasionado inovações para promover a eficiência e reduzir o consumo de energia 

elétrica dos equipamentos e sistemas (Hess, & Casad, 2009).  

Muitos fabricantes de equipamentos buscam, por meio da inovação tecnológica, 

fornecer soluções mais eficientes e que atendam às demandas sustentáveis dos eventos. 

Conforme Daley (2013), a Infocomm International é uma empresa com foco em tecnologia que 

se preocupa com essa questão e lançou, em 2011, um programa denominado Sustainable 

Technology Environments Program (STEP), motivando os fabricantes, designers, integradores, 

programadores, etc., a desenvolver sistemas com tecnologia sustentável para serem utilizados 

em eventos.  

Há vários equipamentos e tecnologias que são utilizados em eventos. Dentre as 

principais serão pontuadas as quatro que farão parte deste estudo: geração de energia, painéis 

de led, cenografias (convencionais e sustentáveis) e projetores audiovisuais. 
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2.4.5.1 Geração de energia 

 

Segundo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN, 2011), os geradores estacionários trifásicos a diesel apresentam grande confiabilidade 

para um uso contínuo, o que torna este tipo de equipamento indicado no gerenciamento de 

energia em empreendimentos comerciais, residenciais ou industriais, hospitais, 

telecomunicações, etc. 

Devido a este fato, o setor de eventos parece ter adotado este tipo de equipamento como 

padrão na geração de energia. Geradores de energia a diesel costumam ser usados para 

problemas que exijam mais potência. Geradores industriais são, em sua maioria, movidos a 

diesel combustível, já que somente geradores a diesel podem produzir a força requerida para 

aplicações industriais de alto grau (IFRN, 2011). 

De acordo ainda com o mesmo autor, devido ao fato de os geradores a diesel serem 

projetados para um uso contínuo, os mesmos possuem menos componentes que os outros tipos 

de geradores. Deste modo, requerem menor manutenção.  

Com a introdução do biodiesel, obteve-se pequena melhora na emissão de poluentes. 

Entretanto, o B100, que seria 100% de biodiesel, não está disponível em larga escala no 

mercado para abastecer a frota de motores diesel. Sendo assim, o etanol surge como fonte 

geradora em substituição aos geradores a óleo diesel, os quais emitem 77% mais CO2 que os 

geradores alimentados a etanol (Lascala, 2011). 

A Vale Soluções em Energia (VSE) desenvolveu geradores trifásicos alimentados a 

etanol com capacidades de 300 e 400 KVA, com o objetivo de atender ao mercado nacional e 

exportar esta tecnologia mais limpa a todos os mercados externos (VSE, 2015). 

Na estação brasileira Comandante Ferraz, na Antártica, foram instalados quatro 

geradores de 400 KVA. Após a explosão e incêndio ocorridos na base, a VSE abandonou o 

projeto, segundo Murilo Fiuza, Diretor de Relações Públicas da Vale S.A.  

Em um movimento contrário, a Geraflex, localizada em Jaraguá do Sul, desenvolve e 

comercializa geradores trifásicos alimentados a etanol, conforme apresentado nas figuras 12 e 

13 a seguir.  
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Figura 12 – Grupo gerador a etanol                  Figura 13 – Grupo gerador a etanol                

     Modelo Verflex 85 KVA                                   Modelo Horizon 60 KVA 

Fonte: Geraflex (2016).                                      Fonte: Geraflex (2016). 

 

 

A figura 12 refere-se ao gerador Verflex de 85 KVA, este equipamento opera em regime 

trifásico, possui carenagem e isolamento acústico, além de comando eletrônico e acionamento 

automático em caso de queda de energia. Já a figura 13 apresenta o gerador Horizon 60, o qual 

é um gerador igualmente alimentado a etanol de 60 KVA, sem tratamento acústico e partida 

automática. 

Ambos equipamentos utilizam tecnologia FTP – Fiat Powertrain, o mesmo motor 

utilizado nos carros da Jeep, modelo Renegade 1.8 (Geraflex, 2016). 

 

 

2.4.5.2 Cenografia sustentável x cenografia “convencional” 

 

A cenografia convencional é produzida com lonas impressas e estruturada em madeira. 

Esta impressão pode ser feita com dois tipos diferentes de tintas: à base de água e à base de 

solventes. A primeira não possui toxidade, por ser justamente à base de água; entretanto, a 

segunda agride o meio ambiente, justamente por ser à base de solventes químicos. As tintas à 

base de solventes possuem um custo menor de venda em relação às tintas feitas à base de água; 

talvez este seja um motivo a se considerar para a escolha do produto na hora da compra. 

A cenografia sustentável surge como uma opção ambientalmente mais alinhada com as 

demandas de eventos sustentáveis. Sua estruturação é realizada com box truss em vez de 
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madeira e por ser realizada com a projeção cenográfica não se utiliza lona e sim tela de projeção, 

a qual é reutilizável como a estrutura de box truss.  

Este tipo de cenografia permite, com o mesmo set up de equipamentos, projetar infinitas 

imagens cenográficas, tornando as apresentações mais dinâmicas e alinhadas com o objetivo do 

evento no que se refere a passar a mensagem desejada. Como se pode observar nas figuras 14 

e 15 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 Figura 14 – Evento 50 anos Rede Globo de Televisão 

 Fonte: Tecnoponta Cine & Vídeo (2015). 

 

 

Para a videocenografia apresentada na figura 14, foram utilizados 24 projetores 

Panasonic, modelo PT-DZ21K, sendo 16 destes alocados para a projeção de imagens na 

arquibancada e outros 8 para projeção de imagens no picadeiro central. 
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Figura 15 – Evento 50 anos Rede Globo de Televisão 
Fonte: Tecnoponta Cine & Vídeo (2015). 

 

A projeção na arquibancada foi realizada com lycra tensionada, produzindo uma 

projeção curva em trapézio de mais de mil m² e o picadeiro em forma circular revestido de 

fórmica branca com área de 450 m².                                          

O uso da cenografia sustentável está em vias de receber um importante aliado, o qual 

tem o potencial de tornar este tipo de cenografia cada vez mais alinhada com a busca por eventos 

mais sustentáveis, por meio da ecoeficiência. 

Como os projetores para criação dessas videocenografias têm que necessariamente ser 

de alto desempenho, ou seja, de alta luminosidade, se faz necessário o uso de projetores de 

grande porte acima de 20.000 lm, os quais só estão disponíveis com dispositivos a lâmpadas. 

 A partir do início do ano de 2017, fabricantes como Panasonic, Christie e Barco, já 

estarão disponibilizando para venda seus projetores de grande porte com dispositivos laser com 

capacidades de 20.000 lm até 35.000 lm. 

 

2.4.5.3 Projetores audiovisuais 

 

Alguns autores, como Calmon (2001), atribuíram a invenção do dispositivo laser a 

Gordon Goult, em 1959, quando requereu a patente do invento. Outros atribuíram a Theodore 

Harold Maiman, em 1960 (Brandalize, & Philips, 2002). O fato é que, somente em 2014, os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Theodore_Harold_Maiman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Theodore_Harold_Maiman
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fabricantes de projetores lançaram produtos utilizando esta tecnologia voltada para a 

videoprojeção, a qual pode ser encontrada em equipamentos das mais variadas intensidades 

luminosas, desde 1.000 lumens, até 35.000 lumens como no protótipo da fabricante Chrystie 

apresentado no Congresso da National Association of Broadcasters (NAB, 2015), em abril de 

2015, na cidade americana de Las Vegas, o qual entrará em comercialização em março de 2017. 

Em termos de vida útil, um projetor que utiliza lâmpadas como dispositivo está sujeito 

a uma curva de decaimento de seu rendimento, associada com o desgaste do dispositivo. 

Lâmpadas em projetores têm uma expectativa de vida limitada que varia, de acordo com as 

recomendações dos fabricantes, entre 1.500 a 6.000 horas. Os fabricantes recomendam que uma 

lâmpada já não é funcional e tem de ser substituído quando o seu brilho cai para 50% da sua 

potência inicial. 

No que tange ao warm-up/hora (aquecimento), projetores precisam operar numa gama 

de temperaturas muito específica. No caso das lâmpadas de projetores convencionais, um 

sistema de fluxo de ar deve ser cuidadosamente projetado para evitar danos catastróficos para 

a lâmpada. Além disso, a luz requer mais de 30 minutos para atingir um estado estável, 

consequentemente, frequentes ciclos de ligamento e desligamento do projetor irão deteriorar 

rapidamente a lâmpada (Panasonic, 2012). 

Por esta razão, um projetor convencional necessita de um tempo de aquecimento de até 

dois minutos antes que ele possa alcançar o brilho operacional; é também essencial que no 

encerramento deva permanecer conectado à fonte de alimentação durante o tempo de 

resfriamento para garantir seus ventiladores continuam a arrefecer a lâmpada. Os projetores a 

laser trabalham em uma temperatura muito mais baixa, podendo ser ligados e desligados 

instantaneamente (Panasonic, 2012). 

Como é sabido, todos os tipos de fonte de luz (faróis do carro, lâmpadas de uso 

doméstico, etc.) são itens de consumo com um tempo de vida limitado. Fabricantes de 

projetores iluminados por lâmpadas como a Panasonic citada anteriormente, orientam que uma 

lâmpada tenha atingido o fim da sua vida útil quando o brilho caia para 50% da sua classificação 

inicial. 

Entre os modelos existentes no mercado, os fabricantes recomendam que a lâmpada 

deva ser substituída entre 1500-6000 horas de uso. Por isso, durante as 20 mil horas assumidas 

do tempo de vida de um projetor, alguns modelos exigirão até treze mudanças de bulbo, que 

devido à natureza delicada do equipamento, devem ser realizados por um técnico profissional. 

Para projetores convencionais, uma série de peças, incluindo a lâmpada, tais como componentes 
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ópticos sensíveis, exige refrigeração constante; geralmente com o ar que é conduzido para o 

projetor a partir do exterior (Panasonic, 2012).  

Este mesmo autor sugere ainda que, como o ar é puxado para dentro do projetor, é 

necessário coletar as partículas de poeira no interior do mesmo, para que não haja a degradação 

da qualidade da imagem, devido à aderência da poeira aos componentes ópticos. Para evitar 

isto, muitos projetores convencionais estão equipados com um filtro, os quais requerem uma 

limpeza e/ou a substituição do elemento de forma periódica por um técnico especializado.  

Ainda segundo o autor, com os projetores laser, as partes ópticas são arrefecidas por um 

dissipador de calor, por isso não se faz necessária a manutenção de um fluxo de ar interno. 

Consequentemente, não há necessidade de um filtro. O chip DMD (Digital Micromirror 

Device) que cria a imagem é selado e um dispositivo especial dissipador de calor é alojado 

longe do dispositivo a laser para arrefecer a fonte luminosa. 

Lâmpadas de projetores convencionais mostram uma diminuição progressiva de brilho. 

Isso significa que uma grande parte do brilho inicial é perdida nas primeiras horas de operação. 

A curva de diminuição progressiva depois se estabiliza, até finalmente chegar a 50% de 

luminosidade inicial, altura em que a lâmpada não é mais funcional e deve ser substituída. Isso 

significa que uma lâmpada do projetor convencional vai gastar tanto quanto a metade de sua 

vida operando próximo da metade de sua capacidade total (Panasonic, 2012). 

A Panasonic (2012) afirmou ainda que dispositivos laser, por outro lado, exibem um 

decréscimo linear, pelo qual o projetor perde brilho muito mais lentamente e de forma 

constante. Isso significa que, logo após o início de sua vida útil, um projetor a laser estará 

fornecendo mais brilho que o seu projetor à luz de lâmpada convencional equivalente. 

O princípio de funcionamento dos projetores laser são os mesmos para todos os 

fabricantes (Panasonic, Sony, Christie, Barco, etc.); entretanto, cada fabricante aperfeiçoou a 

tecnologia de acordo com suas necessidades e objetivos. Sendo assim, neste estudo, foram 

considerados os projetores Panasonic (2012) como parâmetro para análise e comparação, tanto 

o equipamento com dispositivo laser quanto o equipado com lâmpadas.  

Outro diferencial dos projetores laser é a introdução de sensores de cor dentro do sistema 

óptico, que irão certificar-se de que nenhuma mudança de cor ocorra durante a vida útil do 

produto. Um projetor é escolhido para uma aplicação específica (sala de seminários, sala de 

aula, sinalização digital) de acordo com o brilho necessário para executar a aplicação.  

O descarte das lâmpadas contendo mercúrio é uma sobrecarga ambiental, uma vez que, 

ao final de sua vida útil, muitas vezes as mesmas são destinadas a aterros sanitários 
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contaminados o solo e posteriormente os cursos d’água, podendo comprometer todo um 

ecossistema pela cadeia alimentar (Melo Jr., Dândaro, Ambroseto et al., 2013). 

Em termos de consumo de energia, lâmpadas de projetores convencionais funcionam a 

100% da potência requerida, o que significa produzir 100% do brilho, independentemente do 

brilho da imagem que está sendo projetada. Para conteúdo mais escuro, tecnologias 

suplementares reduzem a quantidade de luz projetada na tela absorvendo o brilho adicional 

dentro de um painel LCD (liquid crystal display), ou refletindo-o longe do caminho da luz 

(Panasonic, 2012). Ambos os sistemas geram calor adicional que tem de ser dissipado do 

projetor. 

Os dispositivos a laser por outro lado, são fontes de luz de intensidade regulável. Eles 

vão usar 100% de energia, apenas quando o brilho total for requisitado. No modo dinâmico ou 

com o recurso EcoSave (tecnologia para redução de energia), quando projetadas imagens mistas 

e escuras, o projetor laser irá reduzir, automaticamente, o seu consumo de energia e, 

consequentemente, a emissão de calor. 

Uma apresentação com o brilho variável em seu conteúdo, fará com que um projetor 

convencional trabalhe utilizando o consumo máximo de energia, enquanto o projetor laser 

consumirá energia de acordo com o conteúdo que está sendo projetado. 

Na figura 16 a seguir observa-se um projetor a lâmpadas, e na figura 17, seu equivalente 

laser. 

 

                   

 

 

                                 

                                                            

     Figura 16 – Projetor Mitsubishi                                          Figura 17 – Projetor Panasonic 

     Modelo WD3300U Lâmpada – 4.000 lumens                     Modelo PT-RZ370 laser – 3.500 lumens                                                               

     Fonte: Projetor Central (2016).                                            Fonte: Panasonic (2016). 

 

A pegada de carbono surge como uma ferramenta para fazer frente a ameaça das 

alterações climáticas, sendo definida como uma medida da quantidade de CO₂ e que é emitida 

direta e indiretamente por uma atividade ou acumulada ao longo do ciclo de vida de um produto 

(Wiedmann, Thrane, Chirstensen et al., 2008). 
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O crescente interesse na quantificação da pegada de carbono deve-se, em parte, à maior 

sensibilização por parte da sociedade atual para o fenômeno das alterações climáticas, 

nomeadamente o aquecimento global (Melville, & Ross, 2010).  

Assim, tendo sido reconhecido pela comunidade internacional que é necessário reduzir 

as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) resultantes das atividades humanas 

(antropogênicas) para minimizar os impactos das alterações climáticas, países, organizações e 

indivíduos estão começando a assumir as suas responsabilidades nesta temática, principalmente 

buscando novas tecnologias (Markevitz, Kuckshinrichs, Leitner et al., 2012). 

Os projetores laser corroboram com este interesse em diminuir a pegada de carbono em 

eventos, sendo uma ferramenta colaborativa em todo este processo. 

 

2.4.5.4 Painéis de LED 

  

 A comunicação, de uma forma geral, há muito deixou de ser utilizada na sociedade, 

apenas com o intuito de informar ou esclarecer, ela está relacionada também a aspectos de 

marketing, publicidade, integração, identificação corporativa e outros (Kotler, 2000). 

De acordo com Guareschi (2007, p. 29), a mídia é algo que faz parte da vida das pessoas, 

sendo observada em seu dia a dia, seduzindo as pessoas, agregando valor, e estabelecendo 

relações hierárquicas. Neste contexto, a mídia necessariamente passa por constantes processos 

de renovação, impulsionada por meio das novas tecnologias, as quais direcionam novos 

caminhos a serem trilhados pelos profissionais de comunicação, em especial pelos profissionais 

de eventos. 

Devido ao seu alto custo de aquisição, principalmente os de alta definição (menores que 

4 mm), os painéis de led tinham sua aplicação voltada a trabalhos muito específicos e com um 

orçamento que permitisse a introdução dos mesmos no projeto. Entretanto, com a abertura dos 

mercados como os chineses e com o avanço tecnológico, os fabricantes estão conseguindo 

desenvolver equipamentos com melhor qualidade e custo um pouco mais acessível, apesar de 

ainda ser uma tecnologia considerada cara (Silva, 2013). 

Junto a esses avanços tecnológicos, no ano de 2015 começou-se a observar a 

preocupação de alguns fabricantes em utilizar tecnologias que sejam mais coerentes com o meio 

ambiente, se não é possível ainda produzir produtos com um consumo energético que faça 

diferença considerável, fabricantes como a empresa chinesa Absen Led (2016) empregam 

soluções que auxiliam o meio ambiente, como no peso dos módulos dos painéis. Seu produto 



71 

de linha até o ano de 2015 eram os painéis denominados de A3, um painel de led com distância 

entre os elementos de 3,9 mm e com um custo estimado em US$ 2,500.00 o metro quadrado. 

Mantendo o mesmo tipo de led, a Absen, em 2015, lançou seu novo modelo de painel 

de linha chamado S3, um painel também de 3,9 mm, utilizando o mesmo led e eletrônica dos 

já consagrados painéis A3. Seu custo está estimado em US$ 1,500.00 o metro quadrado. 

Os painéis A3 e S3 estão apresentados nas figuras 18 e 19, respectivamente. 

 

 

 

Figura 18 – Painel de Led Absen pitch 3.9 mm                 

Fonte: Absen Led (2016).  

 

 

Figura 19 – Painel de Led Absen pitch 3.9 mm                 

Fonte: Absen Led (2016). 

 

Se os itens principais que compõem a fabricação dos painéis são os mesmos, como a 

empresa conseguiu reduzir tanto o custo? Segundo o próprio fabricante, um desses segredos 
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está na estrutura do painel, que, além de reduzir o custo de fabricação, proporciona uma redução 

considerável no peso de cada módulo. 

O painel do produto A3 é confeccionado em alumínio, proporcionando a cada módulo 

de 50 x 50 cm um peso de 10 kg, enquanto o painel do S3, que utiliza magnésio alloy, possui 

um peso de 6 kg por módulo, ou seja, uma redução de 40% no peso.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa possui natureza qualitativa e exploratória, uma vez que tratou de um 

estudo de caso unico de uma empresa prestadora de serviços do setor de eventos. A seguir, o 

detalhamento da metodologia do estudo, bem como as teorias que embasam e aferem a esta 

pesquisa tais características.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada neste estudo foi de natureza qualitativa. O pesquisador foi figura 

fundamental nas observações em campo, coletando e analisando dados sobre o comportamento 

das inovações nas quatro áreas propostas da pesquisa, as quais foram a cenografia, projeção, 

painéis de led e a geração de energia. 

Os dados analisados foram coletados pelo pesquisador por meio de medições e 

documentos fornecidos pelos fabricantes. O pesquisador não utilizou métodos estatísticos, e 

sim comparações diretas das medições e dos documentos, confrontando-os e interpretando os 

resultados. 

Este caráter qualitativo da pesquisa foi embasado em Godoy (1995), o qual afirmou que 

algumas características da pesquisa qualitativa são: o ambiente natural como fonte direta de 

dados; o pesquisador como peça fundamental da pesquisa, concebendo um caráter descritivo à 

mesma; o processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise 

dos dados é realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requer o uso de 

técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, tem como preocupação maior a interpretação de 

fenômenos e a atribuição de resultados.           

Godoy (1995) afirmou ainda que os dados coletados aparecem sob a forma de 

entrevistas, anotações, fotografias, desenhos, imagens gravadas, entre outras formas 

documentais. 

 Esta pesquisa assumiu ainda um caráter exploratório, uma vez que o tema alvo do 

estudo foi pouco abordado em estudos científicos e, por consequência, apresentou-se como um 

vasto campo de pesquisa, conforme afirmou Fernandes e Gomes (2003). Corroborando com 

esta afirmação Köche (1997) sugeriu que a pesquisa exploratória é indicada em casos nos quais 

ainda não apresentem um conjunto de teorias e conhecimentos desenvolvidos sobre o tema.  

Esta característica ficou latente no item 1.3 de justificativa do tema desta pesquisa, no 

qual foi observado o baixo índice de pesquisas sobre o tema. Desta forma, este estudo de 
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natureza qualitativa e de caráter exploratório foi desenvolvido por meio de um estudo de caso 

único. 

Segundo Yin (2015), os estudos de caso se apresentam com uma estratégia muito 

utilizada para responder questões do tipo “como” e “por que” em pesquisas científicas.  

Yin (2015, p. 2) afirmou ainda que estudo de caso consiste em uma estratégia de 

pesquisa que possibilita ao pesquisador “considerar as características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente 

evidente e onde múltiplas fontes de evidencias são utilizadas”. 

Esta estratégia se apresentou coerente para responder à questão de pesquisa desta 

dissertação, a qual foi: Como as inovações aplicadas sob o olhar da Gestão de Projetos 

Sustentáveis podem colaborar para a ecoeficiência em eventos? 

Uma vez estabelecida a escolha do estudo de caso, conforme afirma Yin (2015), faz-se 

necessário o uso de múltiplas fontes de evidências para dar suporte ao desenvolvimento da 

pesquisa. Segundo o autor, as fontes de evidências são obtidas por meio de seis fontes de dados, 

as quais são documentos, registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos.  

Para dar suporte e confiabilidade à pesquisa de estudo de caso, Yin (2015), afirmou que 

são necessárias no mínimo três fontes de evidências para estabelecer uma triangulação entre os 

dados. Seguindo esta recomendação, esta pesquisa utilizou documentos fornecidos pelos 

fabricantes, documentos esses apresentados na forma de manuais técnicos, e-mails para 

complemento de informações; artigos científicos encomendados pelos fabricantes, entre outros.  

A observação direta e participante ocorreu com a análise dos documentos mencionados 

e por meio da participação em eventos corporativos, com o intuito de se observar o 

comportamento de algumas das inovações propostas. Por fim os artefatos físicos, como os 

equipamentos utilizados foram fontes de dados para estabelecer a triangulação. 

Estabelecidas as múltiplas fontes de evidências a serem utilizadas, foram coletados e 

analisados dados em duas situações. 

A primeira referiu-se a soluções comumente utilizadas em eventos, as quais são as 

cenografias convencionais que utilizam lonas impressas para compor a identidade visual do 

evento, projetores com lâmpadas, painéis de led com estrutura em alumínio e a geração de 

energia a diesel. 

Na segunda situação, foram sugeridas soluções ecoeficientes em substituição as 

soluções comumente utilizadas em eventos. 
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Em substituição as cenografias convencionais, foi sugerida a utilização de uma 

cenografia a qual foi chamada aqui de sustentável. Esta cenografia utiliza telas de projeção e 

estrutura em box truss para elaboração do projeto cenográfico ao invés de lonas impressas e 

estruturas em madeira. 

Para que fosse possível realizar a comparação entre as duas cenografias, foi criado um 

evento hipotético no qual se pudesse estabelecer um comparativo entre a cenografia 

convencional e a cenografia sustentável. 

No caso dos outros itens sugeridos para análise, como a projeção, os painéis de led, e a 

geração de energia, não se faz tão necessária a análise dentro do contexto evento porque são 

itens que permitem uma análise isolada entre seus equivalentes, diferentemente da cenografia 

que varia de acordo com a criação cenográfica do evento. 

Em relação à projeção, foi sugerida a troca de projetores com lâmpadas por projetores 

com dispositivos laser, com os painéis de led sugeriu se a troca dos painéis fabricados em 

alumínio por painéis fabricados em liga de magnésio e, por fim, a substituição de geradores a 

diesel por geradores alimentados a etanol. 

Estabeleceram-se parâmetros de comparação para cada uma das quatro soluções 

analisadas. Para tanto, foram levantados e analisados parâmetros tais como: custo de aquisição, 

manutenção, emissões, consumo, geração de resíduos, custos de transporte, entre outros, para 

ambas as situações. 

Após este levantamento de dados, os mesmos foram comparados para que fosse possível 

concluir o verdadeiro potencial de colaboração das inovações propostas no estudo. 

Para que se pudesse analisar as situações propostas, foi desenvolvido um estudo de caso 

único de uma empresa do setor de eventos denominada Tecnoponta Cine & Vídeo Ltda. 

A empresa está localizada na zonal sul de São Paulo e presta serviços relacionados a 

soluções de tecnologia em vídeo, tais como: multiprojeções, painéis de led, processamento de 

vídeo, play-out, edição e composição de imagens, entre outros. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Como mencionado no item anterior, a observação direta permite não só a observação, 

como a coleta de evidências sobre o caso que está sendo estudado, segundo Yin (2015), a coleta 

destas evidências pode ser útil para fornecer informações adicionais sobre o item a ser estudado. 
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Juntamente com a observação direta, lançou se mão da observação participante, na qual 

o observador deixa de ser um membro passivo e pode assumir vários papéis na situação do caso 

em estudo e pode participar e influenciar nos eventos em estudo (Gil, 1994). 

A análise de artefatos físicos e culturais também se constitui uma fonte de evidências e 

pode ser coletada ou observada como parte do estudo de campo, e pode ainda fornecer 

informações importantes sobre o caso em estudo (Yin, 2015). 

A análise documental, ainda segundo Yin (2015), também é fonte relevante de dados, 

apresentando-se de diversas maneiras, tais como cartas, documentos administrativos, estudos 

formais, etc., entretanto, segundo o autor, deve-se utilizar tais documentos com precaução, pois 

os mesmos não podem ser aceitos como registros literais e precisos dos eventos ocorridos. 

Os artefatos físicos se apresentam como fonte de evidências e podem ser coletados ou 

observados como parte do estudo de campo. Fornecem informações sobre o caso em estudo e 

assumem formas de ferramentas ou instrumentos de medição, obras de arte e outros objetos 

tangíveis (Yin, 2015). 

De forma prática, este estudo de caso único propôs a realização de medições de 

parâmetros indicadores de performance nas áreas de energia, cenografia, projeção e painéis de 

led, observando-se o desempenho de equipamentos e tecnologias que não tenham como 

preocupação fundamental a ecoeficiência em eventos, comparando-os com equipamentos com 

a mesma função, entretanto com a preocupação da ecoeficiência dos mesmos. 

Foram levantados dados práticos por meio de medições, juntamente com dados 

fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos. Esses dados foram confrontados e analisados 

para ambas as situações, ou seja, para as soluções comumente utilizadas em eventos e que não 

têm uma preocupação com a ecoeficiência e as soluções substitutas propostas, as quais têm a 

ecoeficiência como principal característica. 

No tocante à geração de energia, foram comparados parâmetros fornecidos pelos 

fabricantes. Esses parâmetros se referem à emissão de gases poluentes, consumo, capacidade 

de geração de energia e as emissões de CO₂ por um período de uso contínuo de 12 horas. Essas 

emissões de CO₂ foram calculadas por meio da ferramenta GHG Protocol v.2016.2 (2016). 

Na cenografia, foram estimados os custos para um evento com cenografia baseada em 

lona impressa e duas telas satélites de apoio, com projeção e uma outra cenografia a qual 

denominamos de sustentável, nesta cenografia sustentável utilizou-se videoprojeção como 

forma de compor o cenário. Ambas as cenografias foram as mais equivalentes possíveis, 

obedecendo às mesmas dimensões e apelo cenográfico.  
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Em relação aos projetores, foi realizado um estudo comparativo entre diversos 

parâmetros para ambos, lâmpada e laser. Os modelos utilizados para o estudo comparativo 

foram o projetor modelo PT-DZ6700U de 6.000 lumens, o projetor PT-DZ770U de 7.000 

lumens, que utilizam lâmpadas como fonte geradora de imagem, e o modelo PT-RZ670 de 

6.500 lumens, o qual utiliza lasers para a geração das imagens, ambos da fabricante Panasonic. 

Para a projeção foi utilizada uma tela frontal de 3,5 m², com dimensões de 2,5 m x 1,41m 

da fabricante Projetelas. Sua fabricação é nacional e não pode ser aferida como tela padrão para 

as medições que foram realizadas. Este fato não interferiu no resultado final do estudo, pois o 

que buscamos neste estudo foi analisar a performance das inovações propostas, no caso os 

projetores em relação aos seus similares. Uma vez que as condições de mensuração de 

resultados foram as mesmas para todos os projetores comparados. 

Os parâmetros observados nos projetores foram: temperatura do ar forçado que sai dos 

projetores por meio das ventoinhas, utilizou-se termômetro digital posicionado junto a abertura 

da saída da ventoinha do projetor. Foi levantada também a velocidade do fluxo do ar por meio 

de anemômetro digital, posicionado de forma análoga ao termômetro digital, e o ruído gerado 

pelo sistema de refrigeração com decibilímetro digital, posicionado também de forma idêntica 

aos procedimentos anteriores. Esses equipamentos fazem parte de um único equipamento 

multifuncional denominado LM-8102 da fabricante tailandesa Lutron Eletronic Enterprise Co. 

Ltd. 

Ainda nos projetores, foram utilizados dispositivos equivalentes de um mesmo 

fabricante, no caso Panasonic. Mediu-se a intensidade luminosa entregue à tela por meio de 

luxímetro digital que também faz parte das funcionalidades do LM-8102.  

O equipamento foi posicionado sobre a superfície da tela em seu centro e nos quatro 

cantos que compõem a mesma. Após essas cinco medições foi realizada uma média aritmética 

ponderada, estabelecendo-se peso 1 ao centro da tela e peso 2 aos cantos da mesma. Isto devido 

ao fato de a concentração da maior potência do projetor ser encontrada no centro e esta 

representatividade diminui nos cantos da tela.  

Observou-se também o custo de manutenção, a geração de resíduos eletrônicos por meio 

da manutenção e a geração de carbono na utilização dos mesmos. A medição da geração de 

carbono dos projetores, utilizou como método, a ferramenta do Instituto CO₂ Zero (2016).  

Esta ferramenta considera para o cálculo, o consumo energético do equipamento e o 

fator de emissão de acordo com o tipo de energia que o mesmo utiliza para seu funcionamento, 

neste caso utilizamos uma matriz energética baseada em energia hidroelétrica, pois neste item 

o que nos interessa são as emissões proporcionais dos projetores e não a matriz energética.  
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         Áreas analisadas Parâmetros Analisados

Potência

Custo de aquisição do equipamento

Combustível

Consumo energético

Dimensões(cm) a x l x p

Geração de energia Peso(Kg)

Ruído em operação (Db)

Emissão de Nox

Emissões de  CO₂ (g/Gcal)

Emissões Médias de  SO₂ (g/Gcal)

Emissão média de  SO₂ (g/Gcal)

Pgada de carbono em  12hs de uso

Custo cenográfico

Custo equipamentos

Cengrafia Possibilidades cenográficas

Geração de resíduos

Tipos de resíduos

Reutilização

Dispositivo utilizado

Quantidade de dispositivos

Potência nominal (Lumens)

Dimensões (cm) a x l x p

Consumo energético

Horas de uso do projetor (hs)

Horas de uso do dispositivo  1 (hs)

horas de uso do dispositivo  2 (hs)

Temperatura do ar interno (⁰C)

Temperatura do módulo ótico (⁰C)

Temperatura em volta do dipoditivo (⁰C)

Projeção Temperatura do ar expelido pela ventoinha(⁰C)

Ruido gerado pela ventoinha (db)

Velocidade do deslocamento de ar  geradodo pela ventoinha (Km/h)

Peso (Kg)

Vida útil do dispositivo utilizado(hs)

Custo de aquisição do equipamento

Custo unitário do filtro de ar (MRSP - US$)

custo unitário dispositivo (MRSP - US$)

Tamanho do pixel

Tipo do led

Densidade do pixel (m²)

Dimensoes (l x a x p) (mm)

Resolução em pixels  (l x a)

Painéis de led Média de potência/m²          (w)

Máxima potência/m² (w)

Material da estrutura

Peso por módulo (Kg)

Pegada de carbono CO₂/m² 24hs por dia - 365 dias por ano

Luminosidade real entregue a tela pelo método da média aritimética 

ponderada (lumens= lux x m²)

⁴Pegada de carbono (t)  (Emissões de CO₂ - 20.000hs) 

Em relação aos painéis de led, como os dois modelos propostos para o estudo são do 

mesmo fabricante a Absen Led e utilizam o mesmo led, nossa análise ficará por conta do custo 

de locomoção dos dois modelos, o S3 construído em liga de magnésio e o A3 construído em 

alumínio. 

A seguir, no quadro 11, pode-se visualizar de forma mais completa os parâmetros que 

serão analisados para cada uma das sugeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Quadro 11 – Parâmetros analisados para cada solução 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O fluxo de pesquisa, obedeceu à sequência apresentada na figura 20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Fluxograma das etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 De acordo com o fluxograma apresentado na figura 20, a pesquisa se desenvolveu 

primeiramente definindo quais as áreas que seriam analisadas, com e sem a introdução de 

soluções ecoeficientes.  

 Como já mencionado, as áreas escolhidas foram a cenografia, projeção, painéis de led e 

geração de energia. 

 Foram coletados os dados mencionados no quadro 11, estes dados foram tratados 

permitindo a utilização para os cálculos necessários, como por exemplo pegada de carbono, 

potência consumida, etc. 

 Após este tratamento e cálculos, foi possível analisar os dados obtidos e comparar o 

desempenho das soluções ecoeficientes propostas em relação às soluções comumente utilizadas 

em eventos e assim chegar as conclusões sobre o desempenho das soluções ecoeficientes. 

 

3.3  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Conforme já mencionado as inovações propostas e que foram analisadas, são as 

seguintes: 

a) geração de energia a etanol; 

b) cenografia sustentável; 

c) projetores laser; 

d) painéis de led em liga de magnésio. 
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ANALISADAS E 

SOFRERÃO 

INTERVENÇÃO 
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Resgatando o que foi apresentado no item 2.2, existem vários tipos e classificações de 

inovações de acordo com vários autores. 

Aplicando o exposto em teoria na geração de energia a etanol, se pensada para o 

mercado de eventos, apresentou se como uma inovação de produto, pois o mercado de eventos 

tem como padrão pelo o que foi encontrado em nossas pesquisas os geradores a diesel como 

fonte geradora de energia. 

Ainda seguindo este mesmo raciocínio, a tecnologia de ruptura se fez presente nos 

geradores a etanol, pois fornece ao mercado um novo sentido de valor, o de ser ambientalmente 

correto, diminuindo a emissões de poluentes durante sua operação. 

Como o mercado de eventos adotou até o momento os geradores a diesel em suas 

operações, pode-se entender que o gerador a etanol para este mercado seja um novo produto, 

desta forma coube aqui a aplicação de uma inovação de mercado. Da mesma forma que a 

geração de energia a etanol apresentou mais de um tipo de inovação, a cenografia sustentável, 

também seguiu este mesmo caminho. 

Observou-se que as inovações a ela aplicadas conferiram a mesma característica de mais 

de um tipo de inovação. Pode-se atribuir a este tipo de cenografia uma inovação de produto, 

uma vez que esta inovação promoveu mudança na forma de como ela é percebida pelo 

consumidor. Também pode-se observar uma inovação de processos, pois a mudança no 

processo de produção do cenário fica latente, proporcionando maior dinamismo na construção 

e apresentação cenográfica. 

A inovação tecnológica também se fez presente na construção e elaboração de cenários 

por meio dos equipamentos utilizados para compor tais cenografias. Pensando ainda na 

cenografia como um produto, a tecnologia de sustentação igualmente compôs as inovações aqui 

aplicadas, proporcionando uma melhoria no desempenho do produto cenário. 

Por último, as inovações incrementais também mostraram sua aplicabilidade na 

cenografia por meio da introdução do cenário eletrônico como um sistema de geração de 

cenários. 

Quanto aos projetores laser, observaram-se inovações de produto, pois o dispositivo 

laser, como no caso da cenografia sustentável, promoveu mudanças de melhorias no produto e 

na forma de como o produto é percebido pelo cliente consumidor. 

Ainda em relação aos projetores, foram encontradas inovações tecnológicas de 

sustentação, pois a introdução do dispositivo laser melhorou o desempenho do produto. Pode-

se considerar também de acordo com a teoria uma inovação incremental, posto que o produto 

foi aperfeiçoado. 
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No caso dos painéis de led construídos em liga de magnésio, também foram encontradas 

inovações de produto, uma vez que a mudança permitiu uma economia na estruturação dos 

cenários, corroborando para uma diminuição dos custos cenográficos. 

Indiretamente encontrou se neste item uma inovação de processos, pois a utilização de 

painéis de led mais leves promoveu agilidade na construção de cenários, por diminuir a 

utilização de matérias para estruturação cenográfica, aumentando assim a produtividade e 

reduzindo os custos. 

A inovação incremental também se aplicou ao caso dos painéis de led em liga de 

magnésio, pois trata-se de um aperfeiçoamento no produto, o qual permitiu melhoria no 

processo de construção cenográfica. 

Os dados coletados e analisados foram os estabelecidos no item 3.2, os quais se referem 

ao procedimento de coleta de dados e puderam ser observados no quadro 11, encontrado neste 

item. Os dados foram analisados em tabela comparativa para cada inovação proposta em relação 

às soluções comumente utilizadas. 

 Após esta análise foi elaborada uma nova tabela identificando qual o potencial de 

colaboração de cada inovação proposta com base na teoria do TBL. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme observado no item 3.1, de delineamento da pesquisa, o estudo de caso único 

apresentado foi desenvolvido sobre uma empresa prestadora de serviços na área de vídeo.  

A pesquisa realizada neste estudo foi de natureza qualitativa. O pesquisador foi figura 

fundamental nas observações em campo, coletando e analisando dados sobre o comportamento 

das inovações nas quatro áreas propostas da pesquisa, as quais foram a cenografia, projeção, 

painéis de led e a geração de energia. 

Os dados analisados, foram coletados pelo pesquisador por meio de medições e 

documentos fornecidos pelos fabricantes. O pesquisador não utilizou métodos estatísticos e sim 

comparações diretas das medições e dos documentos, confrontando-os e interpretando os 

resultados. 

Esta pesquisa assumiu ainda um caráter exploratório, uma vez que o tema alvo do estudo 

foi pouco abordado em estudos científicos e, por consequência, apresentou-se como um vasto 

campo de pesquisa. 

Esta característica ficou latente no item 1.3 de justificativa do tema desta pesquisa, no 

qual foi observado o baixo índice de pesquisas sobre o tema.  

Em se tratando de um estudo de caso, fez-se necessário o uso de múltiplas fontes de 

evidências para dar suporte ao desenvolvimento da pesquisa. 

Como fontes de evidência, foram utilizados documentos fornecidos pelos fabricantes, 

documentos estes apresentados na forma de manuais técnicos, e-mails para complemento de 

informações, artigos científicos encomendados pelos fabricantes, entre outros.  

A observação direta e participante ocorreu com a análise dos documentos mencionados 

e por meio da participação em eventos corporativos, com o intuito de se observar o 

comportamento de algumas das inovações propostas. 

Por fim, os artefatos físicos, como os equipamentos utilizados foram fontes de dados 

para estabelecer a triangulação. 

Estabelecidas as múltiplas fontes de evidências a serem utilizadas, foram coletados e 

analisados dados em duas situações. 

A primeira referiu-se às soluções comumente utilizadas em eventos, as quais são as 

cenografias convencionais que utilizam lonas impressas para compor a identidade visual do 

evento, projetores com lâmpadas, painéis de led com estrutura em alumínio e a geração de 

energia a diesel. 
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Na segunda situação, foram sugeridas soluções ecoeficientes em substituição as 

soluções comumente utilizadas em eventos. 

Em substituição às cenografias convencionais foi sugerida a utilização de uma 

cenografia a qual foi chamada aqui de sustentável. Esta cenografia utiliza telas de projeção e 

estrutura em box truss para elaboração do projeto cenográfico em vez de lonas impressas e 

estruturas em madeira. 

Para que fosse possível realizar a comparação entre as duas cenografias, foi criado um 

evento hipotético no qual se pudesse estabelecer um comparativo entre a cenografia 

convencional e a cenografia sustentável. 

No caso dos outros itens sugeridos para análise como a projeção, os painéis de led, e a 

geração de energia, não se fez necessária a análise dentro do contexto evento porque são itens 

que permitem uma análise isolada entre seus equivalentes, diferentemente da cenografia, que 

varia de acordo com a criação cenográfica do evento. 

Em relação à projeção, foi sugerida a troca de projetores com lâmpadas por projetores 

com dispositivos laser, com os painéis de led sugeriu se a troca dos painéis fabricados em 

alumínio por painéis fabricados em liga de magnésio e, por fim a substituição de geradores a 

diesel por geradores alimentados a etanol. 

Estabeleceram-se parâmetros de comparação para cada uma das quatro soluções 

analisadas. Para tanto, foram levantados e analisados itens tais como: custo de aquisição, 

manutenção, emissões, consumo, geração de resíduos, custos de transporte, entre outros, para 

ambas as situações. 

Após este levantamento de dados, os mesmos foram comparados para que fosse possível 

concluir o verdadeiro potencial de colaboração das inovações propostas no estudo. 

Para que se pudesse analisar as situações propostas, foi desenvolvido um estudo de caso 

único de uma empresa do setor de eventos denominada Tecnoponta Cine & Vídeo Ltda. 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA  

 

A empresa foco deste estudo, está localizada na zonal sul de São Paulo e presta serviços 

relacionados a soluções de tecnologia em vídeo, tais como: multiprojeções, painéis de led, 

processamento de vídeo, play-out, edição e composição de imagens, entre outros. 

A escolha da Tecnoponta Cine & Vídeo Ltda., não se deu por acaso, uma vez que a 

inovação e a preocupação com o meio ambiente estão intrínsecas em sua missão, visão e 

valores. 
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Fundada no dia primeiro de julho de 1998, a Tecnoponta Cine & Vídeo Ltda., no ano 

de 2011, estabeleceu como missão desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras e sustentáveis 

para divulgar a imagem e os produtos de seus clientes. 

A empresa tem como visão ser referência não só no mercado brasileiro, mas em toda 

América do Sul, intensificando seus esforços em promover soluções que não só superem as 

expectativas dos clientes no tocante à qualidade e inovação, mas que também sejam 

sustentáveis, formando um círculo virtuoso entre tecnologia e sustentabilidade. 

Dentre os valores que seus sócios acreditam e disseminam na empresa, observa-se o 

relacionamento com os colabores e clientes de forma transparente, baseado em confiança e 

responsabilidade, tratando cada cliente como único. 

A tecnologia não significa nada sem pessoas, por isso a valorização dos colaboradores 

é fundamental para que se sintam parte integrante do negócio e do sucesso da empresa. 

A Tecnoponta Cine & Vídeo Ltda. possui uma equipe fixa de 20 funcionários, contando 

com mais de 50 prestadores de serviço free lancer para atender suas demandas nos eventos. A 

empresa atende todo o mercado brasileiro, realizando ainda eventos em países como Estados 

Unidos, Portugal, Argentina, Uruguai, México, Chile, entre outras localidades. Também presta 

serviços para agências e produtoras internacionais como a Freeman Creative, de Chicago. 

Dentre os trabalhos que fazem parte de seu portifólio, destacam-se projetos como a Rio 

+20, 50 anos Rede Globo de Televisão no Ginásio do Maracanazinho, a visita do Papa 

Francisco ao Brasil, lançamentos de veículos como o novo Corolla, Jeep Renegade, Peugeot 

2008, Fiat Toro, Fiat Mobi, participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016, fornecendo toda 

estrutura de painéis de led e transmissão simultânea para a NBA house e casa da Húngria. 

Destaca-se ainda eventos corporativos para clientes como Tigre tubos e conexões, postos 

Ipiranga, Intel, Microsoft, entre outros. 

A empresa tem em seu modus operandi a aquisição de equipamentos e soluções 

alinhados com a sustentabilidade em eventos. Este posicionamento foi o que permitiu o 

desenvolvimento deste estudo, uma vez que o acesso às soluções aqui apresentadas se deram 

por intermédio da mesma. Além disso, todos esses eventos mencionados, seguiram as etapas 

do ciclo de vida de um projeto, pois como já mencionado, um evento é e deve ser tratado como 

tal, desta forma descreveu-se a seguir as etapas do projeto evento. 
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4.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O quadro 12 apresenta as etapas do ciclo de vida de um evento. 

 

Quadro 12 – Etapas do ciclo de vida do Projeto Evento 

Fonte:Elaborado pelo autor. 

Etapas Características 

Na iniciação é onde se desenvolve a idéia, o breafing , mas comumente chamado em

eventos. Nesta etapa o cliente passa as informações do que ele imagina e o que gostaria

como evento.

Após estas informações, as quais são recebidas do cliente pelo atendimento e por um

gestor que faz dupla com este atendimento, a equipe de produção em suas diversas

áreas elaboram o projeto cenográfico, custos, viabilidade, áreas problemáticas,

determinando a proposta do projeto. É neste momento que um evento sustentável deve

criar corpo, na hora de sua concepção. Já neste estudo, deve-se introduzir as inovações

propostas nesta pesquisa, como instrumentos auxiliares a sustentabilidade de um

evento como um todo. 

Com o estudo realizado, o projeto é apresentado ao cliente e são feitas as devidas

alterações solictadas pelo mesmo.

Aprovado o projeto e orçamento, o evento entra em fase de planejamento, neste

momento o gestor do projeto o qual é o sponsor , estrutura sua equipe, criando planos

de atividade, finanças, comunicação, normas de qualidade e criação do plano de análise

do progresso e do ciclo de vida do projeto. No caso do evento sustentável é

fundamental que a equipe estejá alinhada com as diretrizes de um projeto sustentável,

para que a escolhas tanto em relação a fornecedores como as inovações que serão

aplicadas, estejam alinhadas com o projeto.

Na implementação do projeto, o planejado é colocado em operação e cada atividade

deve ser controlada, monitorada e coordenada, em direção aos objetivos estabelecidos

no projeto. O controle é peça fundamental na implementação pois a análise do progresso

é o que fará com que os planos sejam atualizados ou revistos. No caso de um evento

sustentável, esta fase obedece os meus cuidados de qualquer projeto, com o acréscimo

do TBL no momento da execução.

Como mencionado o monitoramento e controle são fundamentais para que seja

obedecido todos os cronogramas, para o controle do escopo, controle de custos, de

riscos e qualidade. O gerenciamento da equipe como carga horária de trabalho para

evitar fadiga, uso de EPI´s para evitar acidentes, também são importantes não só para

entregar o projeto no prazo, mas também para manter a integridade dos colaboradores.

Como em um projeto sustentável, um evento sustentável também deve controlar e

monitorar parâmetros relacionados ao TBL, como emissões no caso dos geradores de

energia por exemplo.

Encerramento

Por fim, a última etapa do projeto, o encerramento. Um evento não termina quando acaba

o evento. Existe toda uma logistica de desmontagem e organização, que deve ser

seguida para preservar não só a estrutura de equipamentos e materiais utilizados como

também a integridade fisica da equipe. O fechamento de um evento ainda pode durar

dias, pois é necessário o fechamento de custos extras, que muitas vezes se fazem

necessários, entrega de material captado e editado, devolução de materiais pertencentes

ao cliente, etc.

Iniciação

Planejamento

Implementação 

(execução)

Monitoramento e 

Controle
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Conforme o exposto um evento é um projeto, e em um evento sustentável a gestão de 

projetos sustentáveis se aplica da mesma forma. 

Em todas as etapas de um projeto sustentável, deve se observar o TBL como agente 

norteador do mesmo. 

As soluções aqui analisadas, não tiveram a pretenção de atingir as três dimensões do 

TBL, mas puderam contemplar as dimensões econômica e ambiental, como apresentado para 

cada uma das inovações propostas. 

 

4.3 GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

A geração de energia é uma das áreas mais críticas do evento, pois uma falha em um 

gerador pode colocar em risco todo o planejamento realizado anteriormente. Desta maneira, de 

acordo com o que prega o PMI, por meio do Guia PMBOK (2013), deve-se elaborar um plano 

de contingência para as áreas de risco e críticas do projeto. 

O que normalmente se faz em eventos como plano de contingência é colocar em paralelo 

um gerador stand by, com chave reversora, ou utilizar a energia local como fonte stand by, 

também utilizando chave reversora. Sendo assim, independente de o gerador ser alimentado a 

etanol ou a diesel, existe o potencial risco de falha, o qual deve ser mitigado com o respectivo 

plano de contingência. 

A seguir, nas figuras 21 e 22 apresentam-se os dois tipos de geradores que fizeram parte 

deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 21 – Gerador Geraflex                   Figura 22 – Gerador Generac 

           Modelo: Verflex 85 KVA                                  Modelo: PWY -65                                                           

           Fonte: Geraflex (2016).                                    Fonte: Manitec (2016). 
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Fabricante Geraflex Generac

Modelo Gerador Verflex 85KVA PWY 65

KW 85 61

Potência Prime    KW Prime 85 67

KVA 85 84

  KVA Prime 85 76

Custo de aquisição

R$ 65.000,00 R$ 61.162,00

Combustível

ETANOL DIESEL

Consumo (l/h)

51 19,5

Preço litro (R$)

2,682 2,874

Dimensões (m)

2.01 X 1,16 X 0,71 2,60 X 1,70 X  1,09

Peso (kg)

850 1755

Ruído em operação (db)

79 A 3 METROS 75 +/- 2 A 7 METROS

Emissão de NOX (ppm)

15 370

Emissão de  CO₂ (g/Gcal)

0,299 0,317

Emissão média de SO₂ (g/Gcal) _____

437

Emissão máxima de SO₂ (g/Gcal)

0,54 696

Emissões máximas de CO₂ por 

um período de 12 horas em operação 0,06 0,576

Na figura 21 está o Gerador Verflex 85 KVA, alimentado a etanol e na figura 22 está o 

gerador a diesel, PWY-65 de 76 KVA. Este último foi escolhido para efeito de comparação 

devido a possuir as características mais próximas dentre os fabricantes e modelos pesquisados. 

A seguir, na tabela 1, apresenta-se a comparação entre os dois equipamentos, 

correlacionando os parâmetros mencionados anteriormente. 

 

Tabela 1 – Tabela comparativa gerador etanol x gerador diesel 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações fornecidas pelos fabricantes. 

 

Observou-se na tabela 1, levantada com os parâmetros para análise, que, em relação às 

emissões de dióxido de carbono (CO₂) tem se uma pequena vantagem do etanol em relação ao 
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diesel combustível, algo em torno de 6% a menos em emissões. A alta concentração de dióxido 

de carbono leva à poluição do ar, chuva ácida, possível desequilíbrio do efeito estufa com 

consequente elevação da temperatura da Terra, conjuntamente o derretimento de calotas de gelo 

e elevação dos níveis oceânicos, resultando em uma grande degradação ambiental de 

ecossistemas e paisagens (OECO, 2014). 

O dióxido de enxofre (SO₂) também é um dos principais vilões da poluição atmosférica, 

causando malefícios à saúde humana, principalmente no trato respiratório.  

O mesmo acontece com as plantas, em que o dióxido de enxofre interfere diretamente 

no metabolismo das mesmas, prejudicando seu crescimento. Não obstante a isso, o dióxido de 

enxofre lançado à atmosfera pode reagir novamente com o oxigênio da atmosfera, originando 

o trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar, dá origem ao ácido sulfúrico, 

contribuindo para as chuvas ácidas que danificam os solos, os materiais, as águas, entre outros 

(OECO, 2014). 

A presença de dióxido de enxofre no etanol em média apresentou-se desprezível, 

enquanto no diesel combustível encontrou-se em alta concentração, sendo um grande agente 

poluidor do meio ambiente, como observado anteriormente. 

Alguns cientistas afirmam que, apesar de produzir efeitos mais indiretos e de longo 

prazo, as emissões de NOx são mais nocivas à saúde humana que as de SOx. No que diz respeito 

aos danos ao meio ambiente, um exemplo é a redução da permeabilidade das membranas 

celulares causada pelos óxidos de nitrogênio, que impede as trocas gasosas das folhas e 

prejudica a realização da fotossíntese (OECO, 2014).  

O ozônio e os NOx são solúveis em gordura e, por isso, provocam no ser humano 

edemas pulmonares, penetrando nos alvéolos e podendo causar morte por asfixia (Mendes, 

2004). 

Neste tipo de emissão, o gerador a etanol proporcionou um ganho substancial em relação 

aos geradores alimentados a diesel. Enquanto um gerador a etanol emitiu 15 ppm, o gerador 

diesel teve emissões na ordem de 370 ppm de NOx, ou seja, emitiu aproximadamente 25 vezes 

mais dióxido de nitrogênio que o gerador a etanol. 

Em relação ao custo de aquisição do equipamento, o modelo a diesel comparado levou 

uma ligeira vantagem, uma redução próxima a 6%; entretanto, o modelo a etanol estudado 

possuía uma capacidade de fornecimento de energia 12% maior.  

As dimensões do equipamento, no caso do gerador a etanol, apresentaram-se como um 

diferencial interessante, pois foi projetado para passar em uma porta comum, o que, dependendo 
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da situação, diminui consideravelmente o custo e instalação de cabeamento até o exato local do 

evento.  

Outro fator interesseante neste comparativo, foi em relação ao peso, o gerador a etanol 

possui algo em torno de 48% do peso do gerador a diesel. 

Utilizando-se como referência estes dois últimos parâmetros, os mesmos nos permitiram 

afirmar a existência de uma economia no transporte dos geradores até o local do evento, pois 

pelas dimensões e peso, em um mesmo transporte pode-se levar mais geradores a etanol que 

geradores a diesel. Junto com esta economia no transporte, ressalta-se uma diminuição na 

emissão de poluentes e consumo de combustíveis no deslocamento dos geradores até o local do 

evento. 

Entretanto, não se pode deixar passar desapercebido o alto consumo do gerador a etanol 

comparado com o gerador a diesel. Um gerador etanol consome cerca de duas vezes e meia 

mais que o gerador diesel.  

Outro parâmetro analisado, foi o custo do combustível. Em São Paulo em média, 

segundo a Agência Nacional de Petróleo (2016) em consulta em seu site, no período de 18 a 

24/12/2016, foi encontrado um preço médio para o consumidor final de R$ 2,682 reais para o 

litro do etanol, e de R$ 2,874 para o litro do diesel combustível. Isto representa algo em torno 

de 7% em favor do etanol. Ou seja, para uma operação de 12 horas de gerador, tem-se um custo 

de combustível, no caso do etanol, em torno de R$ 1.641,00, e de R$ 672,00 para um gerador 

alimentado por diesel combustível. 

Em relação ao custo de manutenção, não se obteve sucesso na obtenção da informação 

em relação a todos os fornecedores de geradores diesel. Segundo o fornecedor do gerador a 

etanol, o custo de manutenção anual do equipamento tem um custo de R$ 2.000,00 anuais. 

 

4.4 CENOGRAFIA 

 

Para que se possa fazer o comparativo das duas situações cenográficas, estabeleceu-se 

uma cenografia que pudesse ser replicada tanto na cenografia convencional, quanto no que 

chamamos de sustentável, claro que respeitando as limitações entre as duas situações. 

De acordo com o mencionado no início deste capítulo, a cenografia é criada e 

desenvolvida na iniciação do projeto, na qual são levantados seus custos, áreas problemáticas, 

as quais necessitam de um plano de contingência, o qual foi descrito no decorrer do estudo. 
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A sugestão cenográfica para comparação se deu da seguinte forma: foi criada uma 

cenografia de 12 metros de palco, com uma comunicação visual de igual dimensão com 3 

metros de altura. 

A seguir detalha-se cada uma das duas criações. 

 

4.4.1 Cenografia convencional 

 

Conforme mencionado, a cenografia convencional foi composta de uma comunicação 

visual de 12 m de comprimento por 3 m de altura. Esta comunicação foi produzida em lona 

impressa com a logomarca principal do evento em seu centro.  

Nas extremidades laterais foram utilizadas duas telas no formato 16 x 9, com as 

dimensões de 2,50 m de largura x 1,40 m de altura, para que se pudesse fazer apresentações em 

ppt, transmissão simultânea e de vídeos. Toda a estruturação de telas e comunicação visual foi 

construída com sarrafos de madeira. Esta construção pode ser observada nos infográficos das 

figuras 23 e 24. 

 

 

Figura 23 – Vista 1 – Cenografia convencional (Vídeo nas telas de apoio) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 Observasse na figura 23 a cenografia convencional proposta com a exibição nas telas de 

apoio de um vídeo com a bandeira do Brasil. 

 A figura 24 a seguir, representou a mesma situação, porém com a apresentação de 

Powerpoint nas telas de apoio. 
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Figura 24 – Vista 2 – Cenografia convencional (Powerpoint nas telas laterais) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Utilizou-se para esta situação projetores com lâmpadas modelo PT-DZ6700, fabricante 

Panasonic, switcher de vídeo HD Pulse, fabricante Analogway e como player de vídeo, 

playback Pro, em plataforma Apple. Os outros equipamentos necessários não serão listados, 

pois são comuns a ambos os tipos de eventos. 

Cabe neste momento, destacar o plano de contingencia necessário para este caso.  

Como a geração de energia, a projeção é uma área crítica no evento, pois sem energia 

não há evento e sem a projeção, o conteúdo a ser disponibilizado fica comprometido. O mesmo 

ocorre com os players de vídeo e os computadores para as apresentações em Powerpoint. 

Sendo assim estes equipamentos são instalados com um backup que fica ligado em 

paralelo. A tabela 2 apresenta a lista de material para a cenografia convencional 

 

Tabela 2 – Material cenografia convencional proposta 

Material Cenográfico Quantidade   

Cenografia Convencional1 

     

Chapas de compensado (m²) 51   

Telas de Projeção 5,00 m x 2,80 m 2   

Cenografia com lona impressa (m²) 36   

  Valor Total R$ 23.296,00 

Fonte: In Cena Cenografia (2016) – Elaborado pelo autor. 

 

 

A tabela 3 apresenta a lista de equipamentos para vídeo projeção convencional. 

 

 

 

                                                 
1 Por motivos comerciais, In Cena Cenografia não fornece os custos individuais. 
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Tabela 3 – Equipamento de vídeo projeção proposto 

Equipamentos de vídeo e projeção Quantidade Valor Valor Total 

cenografia convencional   Unitário   

Projetores PT-DZ 6700 – Panasonic2 4 R$880,00  R$     3.520,00  

Switcher Pulse 300 Analogway 1 R$550,00  R$       550,00  

Video Player Playback Pro3 2 R$450,00  R$       900,00  

      R$     4.970,00  

Fonte: Tecnoponta – Elaborado pelo autor. 

 

 

  

 

 

 

4.4.2 Cenografia sustentável 

 

A proposta de cenografia sustentável foi composta por uma tela de projeção de 12 m x 

3 m e foi fixada em uma estrutura de box truss Q15, de 15 cm de largura. 

A seguir apresentam-se nos infográficos das figuras 25 e 26 as sugestões para cenografia 

sustentável. 

 

 

Figura 25 – Vista 1 – Cenografia sustentável (projeção com composição de fundo, logomarca ao centro 

e dois pip´s com vídeo nas laterais) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

                                                 
2 Devido ao plano de contingência, são utilizados projetores backup para projetores com lâmpadas. 
3 Os computadores também utilizam backup. 

Valor total cenografia e vídeo-projeção convencionais 28.266,00 R$     



93 

Na figura 25, pode-se observar uma composição de fundo projetado em tela inteira, com um 

picture in picture central com logomarca e dois picture in picture com sinais de vídeo, no caso uma 

transmissão simultânea. 

 

 

Figura 26 – Vista 2 – Cenografia sustentável (projeção tela inteira vídeo) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A figura 26, representa a mesma situação, entretanto com um vídeo em tela inteira com 

a bandeira do Brasil e dois picture in Picture laterais com apresentação em Powerpoint. 

Para projeção foram utilizados projetores laser, modelo PT-RZ670, fabricante 

Panasonic, um switcher de vídeo UHD Spyder 344, fabricante Christie e como player de vídeo, 

Millumen em plataforma Apple. 

No caso dos projetores laser, não se faz necessária a contingência devido ao fato do que 

foi apresentado em teoria. Este tipo de projetores, como visto, não necessita de tempo de 

aquecimento para operação, não corre risco de queima do dispositivo em caso de queda de 

energia, entre outras vantagens como já foi mencionado. 

Sendo assim, obedecendo às mesmas premissas da gestão de projetos, não existe a 

necessidade de se estabelecer um plano de contingência, uma vez que a projeção deixa de ser 

um setor crítico dentro do evento. 

A tabela 4 apresenta a lista de material cenográfico para cenografia sustentável proposta. 
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Material cenográfico Quantidade Valor Valor total

Cenografia sustentável Unitário

Tela de projeção (12m x 3m) 1 1.200,00R$     1.200,00R$                    

Praticável Rosco (2m x 1m) 36 120,00R$        4.320,00R$                    

Forração conza 36 100,00R$        3.600,00R$                    

9.120,00R$                    

             Cenografia Convencional Cenografia Sustentável

Custo cenográfico R$ 23.296,00 R$ 9.120,00

Custo equipamentos R$ 4.970,00 R$ 9.550,00

Geração de resíduos    Sim Não

Tipos de resíduos Madeira, lonas, pregos, grampos metálicos 
   --------

Possibilidades cenográficas 1 Infinitas

Reutilização  Chapas de compensado Total

Tabela 4 – Lista de material para cenografia sustentável proposta 

 

 
 

 

 

 

       

 

Fonte: Tecnoponta (2016) – Elaborado pelo autor. 

 

 

A tabela 5 apresenta a lista de equipamentos para cenografia sustentável proposta. 

 

Tabela 5 – Lista de equipamentos para vídeo projeção sustentável proposta 

 
 Fonte: Tecnoponta (2016) – Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

  

 

A tabela 6 apresentou um comparativo entre as duas cenografias. 

 

 

 

Tabela 6 – Cenografia Convencional x Cenografia Sustentável 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: In Cena e Tecnoponta (2016). Elaborado pelo autor. 

 

Equipamentos de vídeo projeção Quantidade Valor Valor total

Cenografia sustentável unitário

Projetores PT-RZ 670 - Panasonic* 3 1300 3.900,00R$           

Switcher  Spyder 344 - Christie 1 3850 3.850,00R$           

Video Player Millumen 2 900 1.800,00R$           

9.550,00R$           

 Valor total cenografia e vídeo-projeção  sustentáveis 18.670,00 R$     
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Observou-se na tabela 6 que, de acordo com os dados levantados, a cenografia 

sustentável se apresentou como uma solução mais econômica e ambientalmente alinhada com 

as perspectivas de um evento que busca a ecoeficiência como objetivo-fim em sua execução.

 Além do custo, como já mencionado, os dados mostraram ainda que a cenografia 

sustentável teve o potencial de não gerar resíduos cenográficos ao término do evento, sendo 

ainda totalmente reutilizável. 

As possibilidades cenográficas infinitas tornam o evento mais dinâmico e atraente, 

permitindo a criação de várias cenografias para um mesmo evento. Este fato, como já 

comentado, parece promover uma maior percepção de valor pelo cliente, pois o mesmo tem a 

possibilidade de passar sua mensagem de forma criativa, dinâmica e alinhada com os objetivos 

do evento e da empresa. 

  

4.5 PROJEÇÃO 

 

De acordo com o que se descreveu anteriormente, foram utilizados, para efeito de 

comparação, projetores similares da fabricante Panasonic, o projetor PT-DZ6700 de 6.000 

lumens, o projetor PT-DZ770 de 7.000 lumens, os quais utilizam lâmpadas como dispositivo 

reprodutor de imagens e o projetor PT-RZ670 que utiliza dispositivos laser para o mesmo fim. 

Dentre as atribuições de um gestor de projetos, o compromisso com os custos é algo que 

não pode passar desapercebido e merece amplo acompanhamento e controle durante a execução 

do projeto (PMBOK, 2013). 

Desta forma, o correto dimensionamento do projetor a ser utilizado tem impacto direto 

no orçamento do evento, pois quanto maior sua capacidade em lumens maior seu custo de 

locação. Sendo assim, o gestor precisa ter em sua equipe alguém com embasamento técnico 

para que se possa determinar qual o projetor mais indicado para determinada situação.  

Segundo o engenheiro eletricista Antonio Ferreira, sócio da empresa foco deste estudo, 

muitas vezes chegam solicitações por projetores superdimensionados para o tamanho de tela a 

ser usada no evento, o que muitas vezes acaba inviabilizando o projeto já na fase de iniciação 

do mesmo.  

Ainda de acordo com o Engenheiro Antonio Ferreira, “o fato de os projetores laser não 

precisarem de backup, colaboram para a diminuição destes custos e viabilização dos projetos”. 

Observa-se se na tabela 7 um comparativo entre os projetores mencionados. 
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Tabela 7 – Comparativo projetor laser x lâmpadas 

  
PROJETOR 

PT-DZ6700U 

PROJETOR 

PT-DZ770U 

PROJETOR 

PT-RZ670U 

Dispositivo utilizado Lâmpadas Lâmpadas Laser 

        

Quantidade de dispositivos 2 2 2 

        

Potência nominal (lumens)       
  6.000 7.000 6.500 

Dimensões (cm) a x l x p 18 x 50 x 44 18 x 50 x 46 
20 x 50 x 59 

Consumo (w) 
820 830 550 

      

Horas de uso projetor (h) 6000 1629 197 

Horas de uso dispositivo 1 (h) 534 190 197 

Horas de uso dispositivo 2 (h) 533 190 197 

Temperatura do ar interno (⁰C) 22 21 22 

Temperatura do módulo ótico (⁰C) 30 40 33 

Temperatura ao redor do dispositivo (°C) 46 55 46 
       

Temperatura do ar expelido pela 

ventoinha (⁰C) 
51 55 35,5 

Ruído gerado pela ventoinha (db) 73 67 60 

Velocidade do deslocamento de ar gerado 

pela ventoinha (km/h) 
9,3 8 5,1 

       

Peso (kg) 16 16,3 23 

Luminosidade real entregue a tela pelo 

método da média aritmética ponderada 

 (lumens= lux x m²) 

      

609 1.064 3.678 

      

      

Vida útil do dispositivo utilizado (h) 2.000 1.500 20.000 

Custo de aquisição do equipamento 

(MRSP-US$) 
18.750 17.100 24.400 

Custo unitário do filtro de ar (MRSP – 

US$) 
75,00 75,00 _______ 

Custo unitário dispositivo (MRSP – US$) 
150,00 150,00 _______ 

Pegada de carbono (t) (Emissões de CO₂ 
– 20.000h)  

11,43 11,57 7,67 

Fonte: Panasonic (2016), Instituto CO₂ (2016) e Projector Central (2016). Elaborado pelo autor. 
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Apesar de a potência nominal dos projetores não serem idênticas, foi definido para efeito 

de comparação projetores de um mesmo fabricante e que o mesmo indicasse em seu line-up de 

produtos, qual seria o projetor que estaria sendo descontinuado e substituído pelo equivalente 

a laser, daí o motivo da escolha dos modelos em questão. 

Caso fosse escolhido fabricantes diferentes, poderia se correr o risco de comparar 

produtos com tecnologias diferentes que pudessem mascarar algum resultado, pois como já 

mencionamos cada fabricante utiliza circuitos e tecnologias diferentes para priorizar elementos 

diferentes, tais como contraste, colorimetria, etc. 

A primeira diferença observada foi que apesar do projetor laser ter maior intensidade 

luminosa, seu consumo é em torno de 34% menor que os projetores com lâmpadas aqui 

comparados, o que proporciona uma pegada de carbono igualmente menor em 34%. 

Este fato se deve como observado em teoria, a capacidade do dispositivo laser poder 

operar não necessariamente com 100% de sua potência durante todo o tempo, pois é uma fonte 

de luz com intensidade regulável, ou seja, ele só irá trabalhar com a potência necessária para 

reproduzir as imagens solicitadas, o que não acontece com os projetores com lâmpadas, os quais 

trabalham continuamente com sua máxima potência, sendo necessária a utilização de 

tecnologias que diminuam a intensidade luminosa na formação das imagens, como no caso de 

imagens escuras. 

O dispositivo laser possui uma vida útil de 20.000 horas, enquanto as lâmpadas possuem 

uma vida útil em torno de 1.500 horas, devendo ser trocada quando atingem metade de seu 

brilho nominal. 

Uma desvantagem do projetor laser em relação a seu equivalente com lâmpadas é o seu 

peso, o projetor laser tem um acréscimo neste quesito em torno de 29%. 

O calor expelido pelo sistema de refrigeração (ventoinhas) é bem menor nos projetores 

laser, em torno de 35 ⁰C, contra algo em torno de 50 ⁰C nos projetores com lâmpadas. 

Com um menor fluxo de ar saindo do sistema de refrigeração, tem-se uma diminuição 

de ruído nos projetores laser, causando assim menor incômodo auditivo. 

O custo de manutenção dos projetores laser é considerado free pelo fabricante, uma vez 

que não se faz necessária a troca de lâmpadas e filtros no projetor, diferentemente do que 

acontece nos projetores com lâmpadas. 

O custo sugerido de venda no lançamento dos projetores laser é algo em torno de 30% 

superior ao preço dos projetores com lâmpadas, entretanto, um ano após o lançamento do 

projetor PT-RZ670, pode-se adquirir o projetor referido nos distribuidores da Panasonic por 
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US$ 10.999,99 (Amazon, 2017). Os dois modelos com lâmpadas citados em nosso estudo foram 

descontinuados. 

Uma grande vantagem dos projetores laser é sua capacidade de entregar uma maior 

luminosidade do que seus equivalentes com lâmpadas, isto ficou muito claro no comparativo. 

Comparando o projetor PT-DZ770U de 7.000 lumens com lâmpadas, em relação ao projetor 

PT-RZ670U de 6.500 lumens o qual utiliza dispositivos laser, observou-se que o projetor laser 

entregou a tela uma luminosidade quase três vezes e meia maior que os projetores com lâmpadas 

analisados.  

Mesmo sendo um projetor com luminosidade nominal superior em 500 lumens, vale 

aqui reforçar que o tempo de utilização dos dispositivos (190 h de uso de lâmpada x 197 h do 

uso do laser), é praticamente idêntico, contrariando a afirmação do fabricante no que diz 

respeito ao laser entregar torno de 22% a mais luminosidade à tela. 

 

4.6 PAINÉIS DE LED 

 

Conforme exposto, em teoria, os painéis de led que foram comparados são do fabricante 

Absen Led. Os equipamentos em questão são os painéis de 3.9 mm denominados A3 e S3.  

Novamente neste item, vale destacar a importância da gestão de custos no projeto. 

Muitas vezes, a utilização de determinado equipamento aparentemente idêntico a outro, pode 

incorrer em custos desnecessários. 

Um bom exemplo foi o comparativo deste item, apesar de os dois modelos serem 

idênticos, a diminuição no peso do equipamento tem o potencial de reduzir drasticamente outros 

custos indiretos, como apresentado na análise da tabela 8, a seguir. 
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Tabela 8 – Comparativo painéis de led S3 e A3 

 
Fonte: Absen Led e Instituto CO₂ (2006). Elaborado pelo autor. 

 

Basicamente, observou-se que os painéis são idênticos na maioria de suas 

características, com exceção do material com que é fabricada a sua estrutura, que influencia 

diretamente no peso de cada módulo e uma pequena diferença no consumo por metro quadrado. 

Na análise desses itens, observou-se como ponto forte para o painel S3 menor peso por 

módulo, uma redução na ordem de 40%. Esta redução impacta diretamente na cenografia e 

estrutura necessária para suportar o peso dos painéis, seja em estrutura de palco ou em casos de 

fixação de forma aérea. 

Em relação ao consumo, o painel S3 tem um consumo por metro quadrado de 560W, 

contra 540W do painel A3. Esta diferença se traduz em um aumento em emissões na ordem de 

3% de CO₂. Não obstante a este fato, deve-se observar que existem outras emissões indiretas 

referentes a estes painéis, as quais são as emissões oriundas do transporte dos mesmos. 

Segundo o Departamento de Eficiência Energética dos Estados Unidos, cada 40 quilos 

de cargas extras impactam em 2% de aumento no consumo de combustível (U.S. Department 

of Energy, 2016). 

Considerando um caminhão trucado com capacidade para 23 toneladas com um 

motorista capaz de fazer 3 km/l, caso ele rode com 400 kg de excesso, sua eficiência cairá 20%, 

caso rode com uma tonelada extra, sua eficiência poderá decair até 50%, ou seja, fará 1,5 km/l 

combustível (U.S. Department of Energy, 2016). 

MODELO S3 A3

Tamanho do pixel 3.9mm 3.9mm

Tipo do led SMD 3 X 1 SMD 3 X 1

Densidade do pixel  (m²) 65536 65536

Dimensões (l x a x p) (mm) 500 x 500 x 110 500 x 500 x 110

Resolução em pixels  (l x a) 128 x 128 128 x 128

Média de potência/m²  (w) 185 180

Máxima potência/m² (w) 560 540

Material LIGA DE MAGNÉSIO ALUMINIO FUNDIDO SOB PRESSÃO

Peso cada módulo do painel (Kg) 6 10

Pegada de carbono CO₂/m² 3,37 3,25

24hs por dia -  365 dias por ano (t)
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Supondo que ele viaje mil quilômetros com a carga extra, ao invés de gastar 333 litros 

de diesel, gastará 666 litros. Com o diesel a R$ 2,60, serão R$ 866 a mais de combustível. 

A seguir apresenta-se o que isto impacta em emissões de CO₂ no transporte de cada 

modelo. Parte-se do princípio de que o mesmo caminhão transportou a mesma quantidade de 

módulos, neste estudo assumimos o transporte de 120 m² de painéis de led. 

Transporte Modelo A3 

 
Tabela 9 – Emissões do transporte de um painel A3 

 
Fonte: Absen Led, Ferramenta Auxiliar Transportes GHG Protocol (2016). Elaborado pelo autor. 

 

Transporte Modelo S3 

 
Tabela 10 – Emissões no transporte de um painel S3 

 
Fonte: Absen Led, Ferramenta Auxiliar Transportes GHG Protocol (2016). Elaborado pelo autor. 

 

As tabelas 9 e 10 simulam uma viagem de São Paulo a Ilha de Comandatuba, na Bahia, 

local frequentemente utilizado para a realização de eventos corporativos. Este transporte dos 

Óleo Diesel          Emissões fósseis totais

Tipo de caminhão Distância Carga Emissões Emissões  Emissões Emissões Emissões  Emissões 
Percorrida Transportada de de de de de de 

(Km) (tonelada) CO₂ (kg) CH₄ (kg) N₂O (kg) CO₂ (kg) CH₄ (kg) N₂O (kg)

Caminhão -  rígido

(3,5 a 7,5 toneladas) 5.500 4,8 13.784,2 0,7 0,7 13,784 0,002 0,001

TOTAL 13.784,219 0,733 0,733 13,784 0,002 0,001

Emissões totais por transporte rodoviário de carga - caminhão

Emissões totais de CO₂ equivalente (toneladas métricas) 13,784

Óleo Diesel          Emissões fósseis totais

Tipo de caminhão Distância Carga Emissões Emissões  Emissões Emissões Emissões  Emissões 

Percorrida Transportada de de de de de de 

(Km) (tonelada) CO₂ (kg) CH₄ (kg) N₂O (kg) CO₂ (kg) CH₄ (kg) N₂O (kg)

Caminhão -  rígido

(3,5 a 7,5 toneladas) 5.550 2,88 8.270,5 0,4 0,4 8.271 0,001 0,000

TOTAL 8.270,532 0,440 0,440 8.271 0,001 0,000

Emissões totais por transporte rodoviário de carga - caminhão

Emissões totais de CO₂ equivalente (toneladas métricas) 8,271
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120 m² de led neste percurso entre ida e volta, correspondem a uma distância de 

aproximadamente 5.500 km. Este evento, somente com a substituição do painel A3 pelo seu 

equivalente S3, deixaria de emitir algo em torno 5,53 toneladas métricas de CO₂, ou seja, 40% 

menos emissões de CO₂, somente no transporte deste equipamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se fala em eventos de um modo geral, a primeira coisa que geralmente nos vem 

à cabeça são os grandes eventos. Eventos esportivos como Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos, grandes espetáculos como Cirque Di Soleil, shows de grandes bandas e cantores 

como U2, entre outros. 

Um dos legados deste estudo,  foi o de provocar uma reflexão sobre algo que não aparece 

para o público, mas que influencia diretamente na qualidade de vida de todos, sejam 

participantes ou não participantes dos eventos. Os grandes eventos movimentam grandes 

estruturas, entretanto, quando se resgata a quantidade de eventos que acontecem no Brasil, 

observa-se que este mercado vai muito além dos grandes espetáculos. 

Foram realizados no Brasil mais de 590 mil eventos entre setembro de 2013 e agosto de 

2014, gerando um faturamento de mais de R$ 209,2 bilhões de reais (ABEOC, 2014). Esta 

altivez econômica carrega consigo aspectos ambientais negativos, como a geração de lixo, 

poluição dos veículos, as emissões dos equipamentos utilizados para a realização destes 

eventos, entre outros. 

Com o intuito de colaborar com a diminuição destes impactos, o estudo aqui realizado 

teve o objetivo de, por meio da aplicação dos conceitos da Gestão de Projetos Sustentáveis, 

analisar o potencial de colaboração das inovações para a ecoeficiência dos eventos, 

contribuindo assim diretamente para a sustentabilidade dos mesmos. 

Para atingir este objetivo, foi desenvolvido um estudo de caso sobre uma empresa 

prestadora de serviço na área de vídeo em eventos. A escolha da empresa se deu em razão de 

seu foco em fornecer soluções que corroborem para a sustentabilidade em eventos, permitindo 

assim analisar as soluções fornecidas pela mesma. Desta forma, com base na gestão de projetos 

sustentáveis, foram propostas soluções ecoeficientes, substituindo soluções comumente 

utilizadas. 

Foram escolhidas quatro áreas, geração de energia, cenografia, projeção e painéis de 

led. Dentro dessas quatro áreas foi proposta a substituição por soluções equivalentes e mais 

alinhadas com a sustentabilidade em eventos. O foco da pesquisa se concentrou em soluções 

ecoeficientes, não havendo o compromisso de contemplar a parte social do TBL. 

As inovações ecoeficientes possuem potencial de colaborar com a parte social do TBL, 

como, por exemplo, no caso dos projetores laser, os quais, como demonstrado, têm maior 

intensidade de brilho em relação a seu equivalente com lâmpadas, o que permitiria seu uso em 

telas de maiores dimensões, conseguindo assim atender a uma demanda maior de público. Esta 
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é uma característica importante se pensarmos, por exemplo, em uma exibição de um filme em 

uma praça para uma comunidade carente. 

Entretanto, existem outras formas mais eficientes de atender à demanda social do tripé 

da sustentabilidade, as quais não passam pelas inovações ecoeficientes apresentadas neste 

estudo. 

A análise da performance das inovações consideradas e propostas como possíveis 

fomentadoras da ecoeficiência foram realizadas sob o olhar da dimensão econômica e ambiental 

do TBL, conforme observado no quadro 13. 

 

 

  Quadro 13 – Contribuição das inovações sob o olhar do TBL 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

                                                              DIMENSÃO

INOVAÇÕES                                     +                AMBIENTAL                             -

Menor emissão de CO₂ - 6% Maior consumo de combustivel

Geração de energia Desprezível a emissão de SO₂

Mais geradores podem ser transportados

Menor emissão de gases poluentes no transporte

em um mesmo caminhão

Compensação de CO₂ no desenvolvimento da planta

25 vezes menor as emissões de NOx

Não há geração de resíduos

Cenografia sustentável

Menor consumo energético -34% Maior peso 29%

Projetores laser Menor geração de calor 35⁰C

Não há geração de resíduos oriundos de manutenção

Não há descarte de material tóxico (lâmpadas)

Maior Consumo Energético

Painéis de led  S3 Menor geração de gases poluentes no transporte

Menor consumo energético na fabricação

                                         +             ECONÔMICA                             -

Maior capacidade de geração de energia Maior custo de aquisição

Geração de energia a etanol Menor dimensão Maior consumo de combutivel 

Menor custo no transporte do gerador

Menor Peso

Menor custo cenográfico

Cenografia sustentável

Menor consumo energético -34% Maior peso 29%

Projetores laser Menor custo de manutenção Maior custo de aquisição

Menor geração de calor 35⁰C

Maior entrega de brilho a tela

Menor Peso -40% Maior consumo Energético

Painéis de led  S3 Menor custo de aquisição

Menor custo no transporte
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Geração de energia a etanol  

Os resultados obtidos mostraram menor emissão de poluentes pelo gerador alimentado 

por etanol, principalmente no caso do dióxido de enxofre e de óxido nitroso. Também foi 

constatada menor emissão de dióxido de carbono.  

Como o consumo de combustível neste tipo de gerador é algo em torno de 2,5 vezes 

maior em relação ao gerador diesel, não seria falso afirmar que suas emissões também seriam 

compatíveis com esse consumo. Dessa forma, as emissões de dióxido de carbono deixariam de 

ser menores nos geradores a etanol.  

Entretanto, pelo fato de o álcool ser produzido a partir de biomassa, o ciclo do carbono 

relativo à cadeia “produção-uso” final é praticamente neutra, podendo-se admitir que uma 

quantidade equivalente de CO₂ produzido na combustão do álcool será absorvida pela biomassa 

por meio do processo de fotossíntese (Mendes, 2004).  

Seguindo esta premissa, mesmo com maior consumo, o uso de geradores a etanol se 

mostrou menos poluente ao meio ambiente. 

O transporte dos geradores se mostrou mais econômico no caso dos geradores a etanol, 

pois, devido às dimensões do mesmo, um caminhão munck padrão com 2,10 m de largura e 10 

m de comprimento pode transportar até 8 geradores a etanol com um peso estimado de 6,8 t, 

contra apenas 3 geradores a diesel combustível com um peso estimado de 5,3 t. 

Este transporte se apresentou não só mais econômico como também ambientalmente 

menos poluente, pois para se transportar a mesma carga de geradores a diesel seriam necessários 

3 caminhões, lembrando que a capacidade de fornecimento de energia do gerador a etanol é 

maior. 

Ambos os geradores têm um custo de aquisição bem próximos, não sendo uma 

característica impeditiva para aquisição de um gerador a etanol, principalmente pensando em 

meio ambiente. 

Conforme visto, a diferença de custos em 12 h de operação entre ambos os geradores, 

ficou em torno de R$ 1.000,00. Em um evento social, por exemplo estimado em R$ 50.000,00, 

substituindo se o gerador a diesel, pelo similar a etanol, este custo iria para R$ 51.000,00, ou 

seja, 2% de incremento no custo final ao cliente. Pensando em um evento corporativo, este 

custo tende a ter menos representatividade ainda, pois os valores para execução do evento 

tendem a ser ainda maiores.  

Conclui-se desta forma que, de acordo com os dados levantados neste estudo, a 

substituição de geradores a etanol em eventos apresentou-se como alternativa viável do ponto 

de vista econômico e ambiental.  
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Recomenda-se, porém, que sejam realizados testes em campo a fim de comprovar a 

performance do equipamento em eventos, uma vez que o gerador referido tem sua principal 

aplicação como back up em condomínios, não sendo utilizado de forma contínua e sim durante 

o período de falta de energia. Outra recomendação, a qual inclusive foi repassada ao fabricante 

é que desenvolva geradores de maior capacidade, para que o mesmo possa atender a eventos de 

porte maiores.  

Durante a pesquisa constatou-se que a Iveco caminhões, juntamente com a Powertrain, 

fabricante de motores, ambas do grupo Fiat, desenvolveram um caminhão flex de grande porte, 

o Trakker Bi-Fuel que utiliza um motor Cursor de 9 ciclo diesel Iveco-FPT, seis cilindros, 9.0, 

com sistema de injeção Common Rail, que entrega 360 cv e 153 kgfm de torque. Esse motor 

foi projetado para funcionar com uma proporção de 60% diesel e 40% etanol. Esse protótipo 

foi criado com o intuito de atender a indústria canavieira, justamente para ajudar na dissolução 

de um problema, que é o abastecimento dos caminhões que são a diesel e transportam etanol. 

Só este mercado garantiria a Iveco uma venda de 5.000 caminhões anuais (Iveco, 2016). 

 Foi sugerido então à Geraflex que fizesse contato com a Powertrain, fabricante dos 

motores de seus geradores com o intuito de analisar a viabilidade de utilizar este motor para 

fabricação de geradores de grande porte.  

Outra observação pertinente é que durante o desenvolvimento da pesquisa, nas 

observações e contatos realizados, não foi encontrado nenhum gestor que soubesse da 

existência de geradores alimentados a etanol, o que deve ser trabalhado e divulgado pela 

empresa fabricante e por todos que desenvolvem trabalhos junto ao setor. 

 

Cenografia sustentável 

A cenografia sustentável se apresentou como solução capaz de impactar positivamente 

nas duas dimensões em que foi proposta. A eliminação de resíduos cenográficos e menor custo 

de execução se apresentaram de forma harmoniosa com o que prega a ecoeficiência. 

Além desses ganhos, os quais puderam ser mensurados de forma imediata, não devem 

passar desapercebidos ganhos como a percepção de valor pelo cliente devido ao ganho visual e 

de recursos nas apresentações. Em consequência desses ganhos, o público expectador se sente 

envolvido na apresentação, fixando melhor a mensagem a ser passada (retorno sobre o 

investimento). 

A pesquisa constante por materiais cenográficos que possam ser reutilizados se faz 

necessária para atender às demandas sustentáveis dos eventos. 
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Maior capacitação e conscientização dos responsáveis pela gestão dos projetos nas 

agências e o envolvimento do departamento de criação das mesmas em relação à 

sustentabilidade dos eventos são essenciais para o desenvolvimento e aplicação de eventos 

sustentáveis, pois no departamento de criação é onde o evento nasce, e o mesmo já deve nascer 

sustentável e o gestor do evento é o responsável por garantir que o evento seja desenvolvido e 

finalizado da mesma forma. 

Reforça-se a necessidade de capacitação, pois muitas vezes o departamento de criação, 

também o gestor, não conhece os benefícios de utilizar soluções como as que foram 

apresentadas neste estudo.  

Sugerem-se estudos envolvendo cenografias mais complexas, com o intuito de analisar 

a performance das mesmas. 

 

Projetores laser 

Os projetores laser neste estudo apresentaram-se como na cenografia sustentável 

capazes de contemplar o TBL em duas das suas dimensões, atendendo à dimensão ambiental 

com menor consumo energético, com menor pegada de carbono, menor geração de resíduos 

durante sua vida útil, principalmente no que se refere às lâmpadas de mercúrio, altamente 

poluentes ao meio ambiente como exposto durante o estudo.  

Uma das observações realizadas neste estudo que mais chamaram a atenção juntamente 

com o menor custo do cenário sustentável para a situação aqui criada, foi durante as medições 

a obtenção de um resultado de luminosidade na tela superior a três vezes com um projetor laser 

de 6.500 lumens em relação a um projetor com lâmpadas de 7.000 lumens, quando a fabricante 

defendia um ganho em torno de 22% de luminosidade. 

Parece ser não por acaso a Panasonic afirmar que a partir de 2018 abandonará a 

produção de projetores que utilizam lâmpadas.  

Como toda tecnologia nova, seu custo inicial pode ser muitas vezes bem mais 

dispendioso, entretanto, neste caso, rapidamente os custos de aquisição caíram para os 

patamares encontrados na aquisição de projetores com lâmpadas. 

Em relação ao aumento de peso do projetor, não chega a ser empecilho ou aumento de 

custo para sua instalação, pois as estruturas de box truss utilizadas normalmente já suportavam 

pesos bem mais superiores. 
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 Painéis de Led S3 

De acordo com o que foi desenvolvido durante o estudo, observou-se que o grande 

diferencial que proporciona um ganho ambiental e econômico é o peso do módulo do painel 

S3. Na pesquisa notou-se um fato interessante: as pessoas percebem o valor de utilizar este 

painel de led apenas por ser menor gasto na estruturação de palco, o que é uma verdade é um 

ganho econômico e também ambiental. Mas não percebem o enorme ganho ambiental e 

econômico em transportar a mesma quantidade de painéis, economizando combustível e 

emitindo menor quantidade de gases no transporte. Como demonstrado, 40% menos CO₂, além 

da diminuição em outros gases. 

Não se deve esquecer do alto custo para se obter o alumínio, o qual é base para se fazer 

a estrutura do painel A3. 

No decorrer deste estudo ficou latente a importante colaboração que a gestão de projetos 

sustentáveis pode proporcionar à gestão de eventos. Cada etapa do ciclo de vida do projeto, se 

for pensada e preparada para a execução de um evento sustentável, sob orientação do TBL, tem 

total condição de proporcionar um resultado satisfatório para a sustentabilidade do evento.  

Como os eventos são criados e realizados por pessoas, o treinamento e o conhecimento 

das normas e da gestão de um projeto sustentável são fundamentais para uma boa execução dos 

mesmos. O conhecimento torna se peça fundamental para que os envolvidos possam criar e 

desenvolver eventos que atendam aos pilares da sustentabilidade. 

Este estudo, por ter sido focado nas inovações ecoeficientes, não se preocupou em 

atender à dimensão social, a qual pode e deve ser contemplada sempre em qualquer evento. 

Estudos que contemplem esta dimensão também devem ser desenvolvidos para atender esta 

demanda, colaborando assim para o equilíbrio do tripé, como, por exemplo, a doação de 

computadores utilizados nos eventos para escolas locais, contratação de mão de obra local, 

qualificação de mão de obra local com cursos, entre outras ações. 

Estudos de outras alternativas energéticas e novos materiais e formas de produção de 

cenários são importantes para a ecoeficiência dos eventos. 

As inovações ecoeficientes se mostraram com grande potencial de colaborar para a 

manutenção da sustentabilidade nos eventos, contemplando de forma positiva as duas 

dimensões que abrangem a ecoeficiência. 

A contribuição deste estudo para a ecoeficiência em eventos, e de forma direta para a 

sustentabilidade dos mesmos, é de grande importância, uma vez que pouco se estudou sobre o 

potencial colaborativo das inovações ecoeficientes como instrumentos auxiliares para o 

desenvolvimento da sustentabilidade no setor. 
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Resgatando o título desta dissertação, se faz necessário que a visão além do espetáculo 

seja uma visão por trás dos bastidores, observando-se o potencial de desenvolvimento de cada 

área para colaborar com a sustentabilidade nos eventos. 

De forma prática este estudo mostrou um horizonte mais sustentável para os eventos, 

sem honerar a produção dos mesmos. Aliás muito pelo contrário, o paradigma de que ser 

sustentável é sempre mais honeroso, cai por terra neste estudo, uma vez que todas as inovações 

ecoeficientes aqui apresentadas se mostraram mais receptivas e colaborativas as dimensões 

social e econômica do tripé da sustentabilidade.  

Apesar do TBL possuir três dimensões, a dimensão que compreende as pessoas, é a base 

para que as outras dimensões possam estar em equilíbrio. Pessoas são responsáveis pelo 

consumo de recursos, por gerar e desenvolver economias. Mais do que pessoas comprometidas 

em desenvolver equipamentos e a integração dos mesmos para minimizar os impactos em 

eventos, são necessárias pessoas comprometidas com pessoas. No momento em que pessoas 

realmente pensarem o que são coisas importantes para pessoas, teremos um círculo virtuoso no 

qual pessoas e meio ambiente irão interagir de forma harmoniosa e eficiente, promovendo bem-

estar econômico e social para todos. 

 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Dentre as limitações desta pesquisa, a geração de energia foi analisada por meio de 

dados fornecidos pelos fabricantes dos geradores. Informações como custo de manutenção dos 

geradores não foi apresentada pelos mesmos. 

Considera-se que a metodologia adotada foi de estudo de caso único, os resultados 

obtidos na pesquisa não podem ser generalizados, pois a performance de outros tipos de 

inovações e equipamentos podem não ser as mesmas.  

 Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se  pesquisas com outras alternativas 

energéticas, como por exemplo a geração de energia a hidrogenio e solar. 

Estudos com materias cenográficos reutilizáveis, como estruturas modulares e tecidos, 

são importantes aliados no combate ao desperdício e descarte de materiais cenográficos em 

eventos, diminuindo assim a geração de resíduos.  

O acompanhamento constante das inovações promovidas pelos fabricantes de 

equipamentos  são de suma importância, devendo-se observar a melhor forma de utiliza-las com 
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o intuito de diminuir os impactos indesejáveis nos eventos , sejam estes de ordem ambiental, 

social ou econômica. 

A abordagem social em estudos sobre eventos, também são importantes para 

manutenção do equilíbrio do tripé da sustentabilidade.  
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