INOVADORAS ideias

comunicação&sustentabilidade

as melhores SOLUÇÕES

Serviços Envolverde

a envolverde
QUEM SOMOS
Uma organização que produz conteúdos sobre sustentabilidade

MISSÃO
Ampliar o conhecimento social da
sustentabilidade através do
jornalismo e da comunicação.

VISÃO
Ser parte do processo transformador
da sociedade em direção à uma
economia sustentável.

ATUAÇÃO
Construir parcerias e redes sólidas
com os mais diversos atores da
sociedade, de forma a impactar a
todos os públicos.

Produção de conteúdo

Reportagens,
Matérias, Cases

Relatórios de
Sustentabilidade

Conteúdo
Posts para Sites
e Blogs

Cobertura
jornalística de
eventos

DESCRIÇÃO
Reportagens, Matérias, Cases
Transforme uma história/projeto legal em uma reportagem e distribua em suas
redes sociais, para assessorias de imprensa ou para seus colaboradores

Relatórios de Sustentabilidade
Criamos e desenvolvermos todo o conteúdo, lay out, diagramação do seu
relatório, se necessário com metodologia GRI

Posts para Sites e Blogs
Atualizamos seu site semanalmente com conteúdo customizado e linguagem
de internet

Cobertura jornalística de eventos
Este é um serviço exclusivo Envolverde. Enviamos repórteres no seu evento para
fazerem reportagens, vídeos, textos e distribuímos em nossas redes e mídias
parcerias

Nosso Portfólio

http://www.envolverde.com.br/212468-2/

Serviços

Consultoria

Assessoria de
Comunicação

Serviços

Assessoria de
Imprensa

Prêmios e
Concursos

DESCRIÇÃO


Consultoria
Atendimento de empresas e organizações sociais para trabalhos de consultoria,
diagnósticos de situação e diplomacia social para redução/solução de conflitos
não jurídicos;

Assessoria de Comunicação
Elaboração de planos de comunicação para projetos de empresas e
organizações sociais com estruturação de ações e capacitação de atores;

Assessoria de Imprensa
Estruturação de plano de assessoria de imprensa, produção de conteúdos para
a mídia e redes sociais, produção de conteúdos para gerenciamento de crises
na área socioambiental

Prêmios e Concursos
Criação de prêmios, concursos e estruturação de objetivos e equipes

SOBRE
a envolverde
A Envolverde foi criada em 1995 para gerenciar no Brasil o Projeto Terramérica, realizado em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
Em janeiro de 1998 entrou no ar o site www.envolverde.com.br, que se tornou uma das principais
referências em jornalismo sobre meio ambiente e sustentabilidade da internet brasileira.
Em 2006 e 2008 recebeu o Prêmio Ethos de Jornalismo, oferecido pelo Instituto Ethos.
Em 2007 recebeu o título Jornalismo Amigo da Infância, da Agência Nacional dos Direitos da Infância.

Em 2009 recebeu o Prêmio Ponto de Mídia Livre do Ministério da Cultura.
Integra o Conselho de Ética do Fórum Amazônia Sustentável, composto por grandes empresas e ONGs pelo
desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
Entre clientes e parceiros destacam-se:
Banco Itaú - Unilever Brasil – Avon Brasil – Banco Santander – Minerva Foods, - Walmart Brasil – Fundo
Vale – SEBRAE – SENAC - Tetra Pak - AES Eletropaulo - Bayer - Fundação Banco do Brasil - Instituto Ethos –
Agência Estado – Mercado Ético – Carta Capital – PNUMA – Agência IPS– Fundação Amazonas
Sustentável – Fórum Amazônia Sustentável.

EQUIPE
envolverde
DAL MARCONDES – Editor Senior
Jornalista, diretor da Envolverde, passou por diversas redações da grande mídia
paulista, como Agência Estado, Gazeta Mercantil, Revistas Isto É e Exame. Desde
1998 dedica-se a cobertura de temas relacionados ao meio ambiente, educação,
desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental empresarial.
Recebeu por duas vezes o Prêmio Ethos de Jornalismo e é reconhecido como um
"Jornalista Amigo da Infância" pela agência ANDI.

FABIO SALAMA - Coordenador do Projeto
Administrador de empresas pela FGV de São Paulo é o gestor de todos os projetos do
Instituto Envolverde desde 2003, especialista em gestão de projetos e
acompanhamento de produção.

CONTATO
envolverde
INSTITUTO ENVOLVERDE
Rua Simpatia, 179
CEP: 05436-020 - São Paulo – SP
CNPJ: 08.694.758/0001-89

CCM: 3.613.395-7
Inscrição estadual – Isento

Endereço:
Rua Simpatia, 179 – Vila Madalena – São Paulo
Telefone:
+55 11 3034 4887

Fábio Salama 11 9 9942-4319
fabio@envolverde.com.br

