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O Planeta Sustentável é um projeto de comunicação 
multiplataforma da Editora Abril, que agrega revistas, sites 
e eventos com o compromisso de produzir e difundir 
conhecimento sobre sustentabilidade à população.



Missão

Promover o diálogo permanente sobre sustentabilidade entre públicos 
diversos, propondo inovações na construção de conhecimento e se 

constituindo em uma fonte plural de informações e perspectivas.

Visão

Ser o principal canal de referência em questões de sustentabilidade no 

Brasil, capaz de influenciar a criação de novas realidades sociais.



Objetivos

• Ser a principal referência em sustentabilidade no Brasil

• Aumentar o poder de expressão do projeto em suas bases

• Produzir conteúdo inovador e plural que possa ser apropriado 
por diferentes públicos

• Desenvolver iniciativas que levem referências e desafios de 
sustentabilidade para o cidadão comum

• Aumentar a percepção do público sobre sustentabilidade
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Conselho Consultivo

Um grupo de especialistas e personalidades notáveis aconselha o comitê gestor. 

Carlos Nobre
Doutor em meteorologia pelo 

Massachussets Institute of Technology (MIT)

Fábio Feldmann
Secretário-executivo do Fórum Paulista de 

Mudanças Climáticas Globais

Araquém Alcântara
Precursor da fotografia de natureza no Brasil e um dos 

mais importantes fotógrafos em atuação no país

Jaime Lerner
O arquiteto e urbanista é consultor da Organização 

das Nações Unidas (ONU)

Roberto DaMatta
O antropólogo e professor da PUC do Rio de Janeiro

Mailson Ferreira da Nóbrega
O economista é ex-ministro da Fazenda

Maria Zulmira de Souza
Pioneira da mídia ambiental no país e uma das 

idealizadoras do Repórter Eco

Xico Graziano
Secretário de Estado do Meio Ambiente. 

Fernando Martins
Diretor-executivo responsável pela Estratégia da 

Marca e Comunicação Corporativa do Banco Real

Leandro Sarmatz
O jornalista é mestre em Teoria Literária e redator-

chefe da revista Vida Simples



Conselho Consultivo - Reuniões
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o calendário editorial envolve 36 títulos 
Abril na produção de conhecimento 

sobre sustentabilidade na linguagem de 
seus públicos, em 204 matérias durante 

o ano

*Estudos Marplan/EGM – Consolidado 2007 – Projeção Brasil

Revistas - Calendário de matérias

15 MM de 

leitores*
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Revistas - Manifestos da Sustentabilidade



Revistas - Páginas do Planeta



Revistas - Mídias da Sustentabilidade



Revistas - Manual de Etiqueta*



Revistas - Edições especiais National Geographic

Duas edições especiais trarão a autoridade do Planeta Sustentável e da 

National Geographic para retratar o aquecimento global e a atividade humana 

na Terra.

logos patrocinadores

logos patrocinadores
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Eventos - Debates e Palestras Abril
Quanto Custa o Aquecimento Global Roberto DaMatta

Brasil e o Aquecimento Global

Carbono é Dinheiro

Fábio Feldmann

Construções Sustentáveis



Eventos - Planeta no Parque ano dois

Mostrar como fazer a sua parte de forma prática é a proposta do evento. Na 

primeira edição, 900 mil paulistanos foram impactados pelo evento.

• 2.200 participantes das oficinas

• 26 mil Passaportes para 

o Conhecimento Sustentável e 

7 mil ecobags distribuídos

• evento avaliado como ótimo ou bom 

por 99% dos participantes

• fomento do diálogo entre poder público, 

iniciativa privada e terceiro setor

No ano I:



Eventos - Planeta no Parque



Eventos - Palestras com Prof. Yunus

Dois eventos trarão a experiência pioneira de Muhammad Yunus, ganhador 

do Prêmio Nobel da Paz em 2006 pela criação de uma instituição de 

microcrédito que já concedeu pequenos empréstimos sem garantias para 

mais de 7 milhões de clientes
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Internet - Site Planeta Sustentável

• mais de 2 mil matérias sobre o tema
• vídeos
• resenhas dos principais livros
• infográficos
• simuladores



Internet - Blogs

• 5 blogs regulares



Internet - Site Meu Planetinha

• site voltado ao público 
infantil

• jogos, reportagens, testes 
e enquetes



Internet - Planos de Aula

• criados a partir de matérias 
publicadas pelo Planeta 
Sustentável

• desenvolvidos com a Nova 
Escola



Internet - Concurso de fotos

• convite à reflexão e 
expressão do conceito de 
sustentabilidade

• mais de 2 mil inscrições 
recebidas



“O PS é um movimento que está conseguindo, através da 
mídia, informar e discutir sobre o que é possível fazer 
concretamente pelo nosso planeta”

Juliana Rominger de Sousa, leitora PS

“O PS é a iniciativa, o modelo, a esperança de ver grandes 
empresas aliadas a grandes indivíduos na busca da 
conscientização e mobilização das massas”

Tatiana Valent, leitora PS

“O PS é referência indispensável para as cabeças 
conscientes e prontas para agir nos dias atuais”

Lucas Pacifico, leitor PS

“O PS me ajuda a elaborar melhor os 
projetos ambientais da empresa”

Carolina Torres, leitora PS



“Nós não podemos continuar pescando 

leitores neste laguinho, se não ajudarmos 
a colocar peixinhos do outro lado”

Victor Civita – Fundador da Editora Abril



Muito já foi feito. 
Mas é preciso 

fazer mais!


