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A POINT Comunicação e Marketing foi criada em 1991 com o objetivo de atender às Entidades de Classe e Instituições 
sem Fins Lucrativos e empresas em geral que, interessadas em desenvolver os seus respectivos negócios, buscam a 

terceirização em Marketing e de Ações de Relacionamento. 

Dirigida por Eduardo de Alcantara Machado, em seus 30 anos a empresa atua fortemente no desenvolvimento de 
Publicações Setoriais Customizadas, na comercialização de Patrocínios e Espaços Publicitários e

na Organização de Eventos. 

Quem somos



CADERNOS TEMÁTICOS

Há 20 anos, a POINT desenvolve publicações setoriais customizadas 
fortalecendo importantes empresas e setores da economia. 

Os Cadernos Especiais são publicados na FOLHA DE S.PAULO e principais 
jornais do país.

Conheça nossos cadernos especiais nas versões online e em PDF clique aqui.

Quem somos

http://www.pointcm.com.br/publicacoes.html


Alguns dos anunciantes de nossos cadernos:

Nossos Clientes



Apoio Institucional

Algumas associações que já apoiaram nossos cadernos:



Perfil dos Leitores

Fonte: Target Group Index – Ibope – BR TG 2021 – Ago20-Mar21 – Leram os títulos impressos ou online nos últimos 7 dias. 

O jornal de maior circulação do Brasil



Perfil dos Leitores

Aplicativo FOLHA DE S.PAULO Impressa
Leitores mais engajados

Tempo de permanência na Folha Digital



CADERNO ESPECIAL CORAÇÃO

O assunto Sustentabilidade está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, das 
empresas e nos objetivos dos países, no sentido de gerar o desenvolvimento, sem 
comprometer a qualidade de vida das próximas gerações

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a Point Comunicação e 
Marketing publicará em 01 de maio - o “Caderno Especial Sustentabilidade”, em 
circulação nacional no jornal FOLHA DE S.PAULO.

A publicação apresentará o conceito de Sustentabilidade com as pessoas e empresas; 
benefícios na redução de consumo de recursos naturais, eliminação de desperdício, 
gerenciamento de resíduos; investimentos em campanhas assistenciais e de 
infraestrutura; além de resultado de pesquisa: 85% dos brasileiros se sentem melhor 
comprando produtos sustentáveis.  

Apoio Institucional: 

Caderno Especial – SUSTENTABILIDADE
CADERNO ESPECIAL 
SUSTENTABILIDADE

Veículo:

Data de Circulação: 01/05/2022



 O que é Sustentabilidade, qual a relação do conceito com as 

pessoas e as empresas, e quais as práticas que podem ser 
adotadas para contemplá-lo, tanto por parte das pessoas 

(redução de consumo, reaproveitamento e reciclagem, 

atuação voluntária, etc.) como das empresas (promoção da 
diversidade, investimento em ações sociais, redução dos 

impactos ambientais das atividades, contratação de mão de 

obra local, etc.)    

 ODS, Pacto Global e outros compromissos, como o Pacto na 

Mão Certa ou o ONU Mulheres - o que são, status do Brasil e 

vantagens para as organizações que aderem aos 
compromissos. 
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Compromisso com a perenidade 



 É cada vez maior o empenho das empresas para reduzir o 

consumo de recursos naturais, eliminar o desperdício e 
preservar o meio ambiente, o que se traduz em ações –

muitas das quais também podem ser adotadas pelas 

pessoas – como:

• Coleta seletiva;

• Proteção de matas ciliares, nascentes e cursos d’água;

• Investimento em infraestrutura para salvaguardar os 
animais silvestres do entorno das instalações;

• Captação de água da chuva, reuso de água na limpeza 

de pátios, lavagem a seco de veículos da frota;

• Gerenciamento de resíduos.
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Ganhos ambientais 



 As empresas também já perceberam as vantagens de 

manter o bom relacionamento com seus profissionais e as 
comunidades do entorno de suas operações. Para isso, 

desenvolvem ações como:

• Campanhas assistenciais;

• Estímulo ao aperfeiçoamento de mão de obra local 

por meio de cursos e manutenção de escolas 

técnicas;

• Investimento na melhoria da infraestrutura do 

entorno (praças, escolas, centros comunitários, etc.).

• Apoio técnico para o aperfeiçoamento de gestão de 
prefeituras, escolas e oras organizações. 
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Benefícios sociais 



 Sustentabilidade já é fator que pesa na decisão de compra 

dos consumidores, segundo pesquisa da consultoria 

Mckinsey, segundo a qual 85% dos brasileiros dizem que 

se sentem melhor comprando produtos sustentáveis. 

 Vários cursos de aperfeiçoamento sobre o tema estão 

disponíveis no mercado, entre eles o de Pós-Graduação 

em Meio Ambiente e Sustentabilidade, da FGV e os 

módulos ofertados pelo Instituto Brasileiro de 

Sustentabilidade. 
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Valorização crescente 



+ 350.000

Exemplares

Abrangência nacional

+ 3.500.000
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Acesse nosso site: www.pointcm.com.br
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