
 

As Olimpíadas Rio 2016 evidenciam a necessidade de ações para 
mudanças climáticas 
A South Pole Group apresenta uma série de soluções sustentáveis em eventos 
na cidade olímpica 
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Rio de Janeiro, Brasil, 17 de Agosto de 2016 - Os Jogos Olímpicos Rio 2016 focam a 
atenção do mundo na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro. A Cerimônia de Abertura 
apresentou uma ênfase até então sem precedentes na questão das mudanças climáticas, 
desmatamento e a necessidade de regeneração do ecossistema planetário. O maior evento 
esportivo do mundo transmitiu uma mensagem política e científica sobre as mudanças 
climáticas e clamou por maiores ações por parte da comunidade global de atletas, cidadãos e 
tomadores de decisão. 
 
O convite à ação vem em uma hora em que tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto o Brasil 
enfrentam enormes desafios em sustentabilidade, com muitos dos objetivos ambientais 
delimitados para o Jogos Olímpicos 2016 ainda não alcançados. 
  
“Apesar do Brasil e o Rio de Janeiro ostentarem grande potencial, desde recursos naturais 
abundantes até comunidades vibrantes, o rápido crescimento das áreas urbanas junto a 



 

restrições orçamentárias não deixam muito espaço para planejamento sustentável de longo 
prazo” afirmou Florian Reimer, Gerente Nacional da South Pole Group no Brasil, em um 
evento de alto nível ocorrido na Swiss House no último 5 de Agosto. “Nós estamos 
orgulhosos de ter uma equipe presente aqui no Rio de Janeiro e de representar um papel 
fundamental ao possibilitar mudanças positivas, através das soluções sustentáveis de ponta 
que oferecemos. 
  
O evento, organizado pela Swiss Business Hub & Swissnex, incluiu um discurso principal do 
Presidente Suíço, Johan Schneider-Ammann, e confirmou o positivo panorama do Brasil 
como eixo reemergente para troca e cooperação. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Suíço, Johan Schneider-Ammann e Florian Reimer, Gerente Nacional da South Pole Group 
no Brasil. Creditos das fotos: Swissando Brand Assets 

 
 
À luz dos contínuos esforços locais e globais com o intuito de movimentar o mundo em direção 
a um aquecimento global inferior a 2 graus, a oferta da South Pole Group no Brasil considera 
ambos os setores públicos e privados e, atualmente, cobre as principais áreas de 
sustentabilidade, notadamente: 
  

● Soluções sustentáveis e livres de risco para cadeias de suprimentos; 
● Ações climáticas e mensuração e redução de Gases Efeito Estufa; 
● Green Finance e ações de mitigação urbana; 



 

● Avaliação de investimentos de impacto climático; 
● Soluções em energia renovável. 

  
A South Pole Group está comprometida em ajudar o setor público e privado a transformar o 
Acordo de Paris em ambiciosas ações climáticas e apoiar os países na implementação de 
novos mecanismos de mercado, contando com sua experiência no desenvolvimento de mais 
de 500 projetos favoráveis ao clima no mercado de carbono global. 
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Sobre a South Pole Group 
 
A South Pole Group (SPG) é provedora líder de serviços e soluções sustentáveis. Desde sua 
criação, em 2005, a empresa com base em Zurique tem apresentado soluções comprovadas 
para comunidades, entidades públicas e companhias. Com 15 escritórios em 6 continentes, a 
equipe da SPG consiste em mais de 150 apaixonados profissionais, representando 20 
diferentes países e culturas. A SPG é hoje um dos maiores provedores de soluções climáticas, 
auxiliando clientes do setor público e privado a desenvolver políticas e estratégias climáticas. 
Nossas áreas de especialidade cobrem cada campo de sustentabilidade em mudanças 
climáticas, incluindo, mas não se limitando a:  florestas e Uso da Terra, águas, cidades e 
construções sustentáveis assim como energia renovável e eficiência em energia. A South Pole 
Group está determinada a ajudar clientes no crescimento de seus negócios através de 
soluções inovadoras que impactam positivamente o meio ambiente e abordam as 
necessidades da sociedade. 
 
 
 


