DEMOCRATIZANDO O CONHECIMENTO
25 A 29 DE NOVEMBRO | SÃO PAULO

O Greenbuilding Brasil Conferência
Internacional e Expo, está sempre inovando.
Inicialmente mesclamos exposição com uma
forte conferência multidisciplinar garantindo
a presença das principais lideranças do
mercado da construção. Em um segundo
momento, trouxemos atividades extras como
o Café da Manhã das Mulheres Líderes, o
almoço de CEOs, o Programa Nacional de
Voluntariado, Sessão de Abertura com grandes
personalidades, entre outros...
Este ano não será diferente. Alinhado com
as tendências de inteligência artificial, senso
de comunidade, inclusão e indústria 4.0, o
principal evento da construção sustentável
da América Latina fará parte da programação
do São Paulo Tech Week, a maior semana de
inovação e tecnologia da América Latina.

A edição Greenbuilding Brasil 2019,
“Democratizando o Conhecimento”
impulsionará nosso movimento superar a
incerteza da percepção de valor por diferentes
stakeholders, aumentando o engajamento
de profissionais e cidadãos aos ideais das
construções e cidades sustentáveis. Nesse
sentido, o GBC Brasil confirma a parceria
com o São Paulo Tech Week 2019 e cria seu
primeiro evento presencial e on line
Nossa expectativa é alcançar mais de
5.400 participantes nas sessões técnicas
educacionais, aumentando o público em 450%.
O evento também será promovido na
plataforma São Paulo Tech Week 2019, que
reuniu 160 mil pessoas na última edição.
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CTE

Fernando Medeiros
Coordenador de Operações,
BR Properties

A idéia de trazer o evento para
Curitiba foi um grandissísimo
acerto. Isto faz com que agente
consiga ampliar a comunicação
sobre os benefícios da
construção sustentável no Brasil
como um todo. Vindo para outros
lugares conseguimos maximizar o
resultado da nossa atuação com a
construção sustentável e divulgar
isto para o Brasil como um todo.

Para nós foi excelente! Nossas
operações são baseadas no eixo
SP-RJ-DF, e até o momento
não tínhamos possibilidades
de expandir o projeto BR
Properties, expandir a experiência
que tivemos com todas as
certificações que obtivemos.

Achei uma oportunidade
muito interessante. Abrimos
um espaço novo, um mercado
nov, traz gente que não tinha a
disponibilidade de ir a São Paulo
para participar de um evento que
é muito significativo.
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O evento ganhou em várias
dimensões. Uma que é
importante, é ver o envolvimento
muito firme de atores
institucionais, importantes para
toda uma economia regional.
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Rosana Corrêa

Coord. Portfólio de Energia,
Instituto Clima e Sociedade

Sócia-fundadora,
Casa do Futuro

Acho que foi muito produtivo
sair de São Paulo, não só porque
conseguimos atrair outras
empresas e outros mercados mas
para conseguirmos desenvolver
e ficar mais próximo. Vemos que
tem muita coisa boa acontecendo
no Brasil.

“Achei incrível o evento ter
saído de São Paulo. Acho que
é democrático e que dá acesso
a pessoas que não poderiam ir
para São Paulo. É muito legal esta
iniciativa de trazer para centros
menores, onde você vê iniciativas
mais efetivas acontecendo que
podem servir de exemplo para
grandes centros”
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GREENBUILDING BRASIL 2019

Cubo Itaú

25 à 29 de Novembro

Al. Vicente Pinzon, 54
Vila Olímpia, SP

25/11 - Presencial (cubo itaú)
26 à 29/11 - Online

SP TECHWEEK 2019

5.400 congressistas

Parte do maior evento de
inovação e tecnologia do
mundo

Público estimado para as
sessões técnicas

25 DE NOVEMBRO - ABERTURA
O dia de abertura contará com master sessions durante todo o dia,
com a grade composta exclusivamente por grandes nomes. A entrada
será gratuita, concedida apenas aos membros e convidados do GBC

380 lugares
reservados para membros e
convidados do GBC

Keynote speakers
Dia completo de palestras
apenas com master speakers

Cubo Itaú
Al. Vicente Pinzon, 54
Vila Olímpia, SP

26 - 29 DE NOVEMBRO
O congresso da Greenbuilding Brasil 2019 será realizado online,
também de acesso gratuito. Os congressistas terão acesso a uma
plataforma com mais de 40 sessões técnicas. Após o evento todo o
conteúdo técnico ficará disponível aos membros do GBC Brasil.

+40 sessões
com acesso gratuito ao
público durante toda semana

Master sessions
apresentadas na abertura
também disponíveis online

Congresso online
gratuito e democrático.

PACOTES DE PATROCÍNIO
Pacote Ouro

Pacote Platina

1 palestra nas sessões técnicas educacionais online

20 minutos de palestra durante a sessão de abertura
presencial

PDF ou vídeo institucional na plataforma online de sessões
técnico educacionais

+ Benefícios do pacote ouro

Logo na plataforma online de sessões técnicas
Logo em todos os materiais de divulgação do evento
Logo no auditório da sessão de abertura do evento
(presencial)

Membro
R$10.000,00

Não-membro
R$20.000,00

Membro
R$20.000,00

Não-membro
R$40.000,00
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