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A  FIECO é um evento internacional e multissetorial. Reúne abordagens tanto mercado-lógicas quanto políticas e 

científicas de grande relevância para o Brasil e para o mundo.

Sua missão é fortalecer a Economia Verde e disseminar a cultura da sustentabilidade, aproximando segmentos e 

interesses econômicos, governamentais e sociais.

A construção de uma ampla rede de parceiros e apoiadores desta iniciativa tem sido tratada como um importante vetor 

estratégico para seu sucesso. É um caminho para a  formação de novas conexões intersetoriais e novos elos nas cadeias 

produtivas,  com o consequente compartilhamento de experiências exitosas,  e a abertura de novos mercados.

Um encontro mundial reunindo 
os principais setores da economia.



Um ponto de convergência entre
governo, mercado e sustentabilidade.
O momento é mais do que oportuno para capitalizar a privilegiada posição do Brasil na economia mundial. O favorável 

cenário de políticas públicas e expressivos investimentos em infraestrutura e capacidade produtiva tornam o país ainda mais 

atraente para a iniciativa privada com presença global.

A FIECO vai contemplar as mais relevantes questões associadas ao desenvolvimento, como matrizes energéticas, 

infraestrutura, construção, Indústria, agronegócio, ecoturismo, biotecnologia e meio ambiente, sempre sob a ótica da 

sustentabilidade. Atenção especial também será dada à inovação tecnológica e ao empreendedorismo e seu fomento. 

Um amplo cenário de oportunidades setoriais será apresentado aos participantes da feira, incluindo importantes projetos e 

programas orientados para o desenvolvimento sustentável.

Desse modo o evento confirma-se como plataforma de visibilidade e espaço de convergência,  fomentando o crescimento 

econômico. Permite também mostrar os avanços obtidos por organizações que incluiram a responsabilidade sócio-ambiental 

em seus modelos de negócio, e que já alinharam suas estratégias aos novos paradigmas de produção e consumo. 



Líderes de mercado, Associações e Organizações Representativas estarão se posicionando em relação aos desafios do 

crescimento, e apresentando seus avanços e investimentos em sustentabilidade.

Participação de importantes organizações empresariais 
do Brasil e do mundo.

Governos estrangeiros, 
organismos internacionais e
terceiro setor também
trarão suas contribuições 
e experiências.

Ministérios, Governos Estaduais e Municipais vão compartilhar na FIECO políticas públicas, projetos e programas de 

reconhecida relevância econômica e social.

Ampla presença do Governo Brasileiro.
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Compartilhe os Valores, 
os projetos e as ações
sustentáveis de sua
organização.

O mais importante mix de
incentivos e oportunidades
da Economia Verde

A FIECO foi concebida para ser um excelente ambiente de

negócios para os agentes da Economia Verde, quer sejam 

fornecedores ou clientes.

Mas seu grande diferencial é que ela não propõe apenas a 

exposição de produtos e serviços, mas sobretudo de políticas,

práticas, competências e conquistas das empresas e organizações 

que estão liderando as mudanças em seus mercados.



Diferenciada até em sua localização, a FIECO será realizada
em uma região preservada e belíssima do Brasil:

Situada no município de Camaçari, conhecido mundialmente por sediar o Polo Petroquímico da 

Bahia, Guarajuba fica a 12 km da Praia do Forte e a 30 minutos do aeroporto de Salvador, e está 

no centro de uma das melhores infraestruturas hoteleiras do Brasil . 

Guarajuba, no litoral norte da Bahia.



20.000m² de área para exposição

Projeto Arquitetônico diferenciado, 
arrojado e sustentável

Pavilhões setoriais e espaços dedicados a
projetos especiais de alto valor agregado

Seminários Internacionais e um amplo programa 
de ações promocionais e eventos paralelos à Feira

O projeto da FIECO foi desenvolvido visando gerar o menor 

impacto ambiental possível, utilizando prioritariamente 

matérias-primas e tecnologias sustentáveis.

Todas as estruturas serão montadas especificamente para o 

evento, e removidas com máximo reaproveitamento dos 

materias utilizados. 



A FIECO é bem mais do que uma feira de econegócios. 
Eventos paralelos de grande relevância estarão acontecendo, dando-lhe maior abrangência 
temática e ampliando sua penetração em áreas científicas, mercadológicas e sociais. 

Salão Internacional de 
Empreendedorismo Sustentável

RODADA DE NEGÓCIOS

A Rodada de Negócios cria um ambiente adequado e 
propício para os contatos empresariais, promovendo o 
estreitamento de relações comerciais. Serão promovidas 
reuniões entre as empresas fornecedoras de soluções e 
quem está a procura de tecnologias, produtos e serviços.

As empresas participantes da Feira tem papel ativo no 
planejamento dessas reuniões, visando garantir o 
envolvimento e a presença de seus grupos de interesse 
e o fortalecimento de seus mercados de atuação.

Extensão da Semana Global do Empreendedorismo, que 
acontece em cerca de 120 países, o Salão vai reunir 
experiências de empreendedorismo sustentável e criar 
espaços para qualificação e adoção de melhores práticas.

Estarão participando Universidades,  Câmaras de Comércio e 
Organizações de fomento, criando um ambiente propício ao 
desenvolvimento de negócios e transferência de aprendizados.



Vai abordar  temas ligados à Energia, Tecnologia e Indústria. Também serão 
abordadas soluções e perspectivas de desenvolvimento sustentável nas 
cidades, com a apresentação e discussão de cases.

Palestras e mesas redondas sobre Agricultura Familiar, Ecoturismo, 
Comércio e Serviços, Planejamento, Gestão e Direito Ambientais.

SEMINÁRIO EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

Dois Seminários Internacionais 
fazem parte da programação de 
eventos paralelos. Vila Verde

MOSTRAS

SEMINÁRIO ECONOMIA VERDE E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

As mostras representam a inserção da FIECO  no contexto cultural, de 
forma mais contundente.

Sempre focadas nas questões ambientais e de sustentabilidade, serão 
realizadas uma Mostra de cinema e Vídeo e uma Mostra de artes 
plásticas, artesanato e fotografia.

Um espaço dedicado à responsabilidade sócioambiental e às 
Organizações Não Governamentais, que serão selecionadas e 
convidadas a participar da FIECO em função de sua credibilidade e 
relevância para a sociedade.

Também é uma área de convívio e troca de experiências, permeada 
por intervenções artísticas e culturais. 



Todas as esferas governamentais;

Segmentos da Economia Verde e organizações 
tradicionais que buscam a sustentabilidade;

Empresas que fazem parte das duas pontas dessa 
cadeia: as que produzem soluções ambientais e 

sustentáveis, e as que buscam tais soluções;

Terceiro setor;

Segmentos científicos e acadêmicos.

Públicos-alvo

Mais institucional do que comercial, a FIECO será uma 
referência no cenário internacional de eventos verdes.



Divulgação
A FIECO contará com um amplo e diversificado investimento em divulgação, dirigido e otimizado para atingir seus públicos-alvo.

O evento será divulgado prioritariamente nos Estados Unidos, BRICS (Brasil, Rússia, India, China e África do Sul), Mercosul e 

países da Europa, como Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Portugal e Países Nórdicos. Parcerias já estão consolidadas junto à 

Bases Diplomáticas, Universidades, Câmaras de Comércio, Organizações de Representação Empresarial e ONGs.

No Brasil haverá um esforço de maior abrangência, contando com maior número de ações promocionais e publicitárias.

Redes sociais, marketing viral, novas mídias e tecnologias também fazem parte do planejamento de comunicação da Feira, seus 

Seminários e eventos paralelos.



Patrocínio Global

Patrocínios Setoriais
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