Você já pensou na quantidade de resíduos
gerados em uma balada ou um show?
O consumo de copos descartáveis pode chegar a
quase 60.000 por ano em apenas uma casa noturna.
Pensando

nisto,

nossa

equipe

estruturou

um

infográﬁco com o intuito de auxiliar Casas Noturnas a
implementarem o conceito de Evento Limpo MCE e
suas festas.
Abaixo listamos em 4 passos os pontos mais importantes para deﬁnição estratégica de como o MCE irá
atuar em seu evento/balada e o que deve ser levado
em consideração neste processo.

pass0 1:
Pensar na arte do copo
O primeiro passo é a deﬁnição da Arte, ou layout, do Copo. Para isto, é
necessário tomar uma decisão: O copo do meu evento deverá ser
genérico ou personalizado? O importante é deﬁnir isto em função da
expectativa de público e da quantidade de eventos projetados pela
empresa ao longo do ano. Para deﬁnição da arte ideal, listamos algumas dicas:

01

É importante ter uma arte reutilizável (não
fazer um copo com data ou com patrocinador pontual), pois isto permitirá que você
possa reutilizar os copos em outros eventos.

02

Lembre-se de sempre contar com a consultoria da MCE, pois nesta etapa nossa equipe
de proﬁssionais estará sempre de prontidão
para orientar seu negócio em como utilizar
os copos da forma mais eﬁciente.

03

Pensar sempre em possibilidades de bebidas
em grandes volumes. Repensar o bar desta
forma pode reduzir em até 80% o volume
de resíduos que a festa proporciona.

pass0 2:
Comunicar o conceito
para o público.
Nesta etapa, o objetivo é garantir que as pessoas com o tempo adquiram
o hábito de trazer de casa o seu copo, ou seja, que o copo seja reutilizado
em outros eventos da casa noturna. É importante lembrar que o Meu
Copo Eco é uma solução para acabar com os descartáveis, mas além
disso, se bem usado, ele permite que o evento possa repensar o funcionamento do bar.

Mas porque o MCE é
a melhor solução
para uma festa?
Porque o conceito caução surgiu inicialmente como
uma solução sugerida principalmente para festas ou
eventos com capacidade de receber um grande número
de pessoas.
Nós entendemos que, em eventos de grande porte, o
impacto do conceito caução é reverberado e o reﬂexo
do evento limpo é percebido com a redução de um
número signiﬁcativo de descartáveis que normalmente
seriam utilizados em eventos deste porte. Abaixo listamos alguns pontos que reforçam este argumento:

a)

Quando as pessoas pagam pelo copo, assumem a responsabilidade de
guardá-lo. Ao ﬁnal do evento, elas podem devolver o MCE e receber o valor
novamente ou ﬁcar com o copo, fazendo com que a pessoa se aproprie do
copo e passa a noite inteira com o mesmo.

b)

Tendo em vista que a pessoa está de posse do seu copo, as bebidas devem
ser servidas diretamente neste mesmo copo e é neste momento que a sistemática do BAR é impactada de maneira signiﬁcativa. A maior parte dos
bares utilizam latas, que são recicláveis e, por isso, possuem valor. Contudo, acreditamos que o melhor em termos de impacto ambiental seja reduzir os resíduos antes de partir de fato para a etapa de reciclagem, ou seja,
reutilizar e depois reciclar, seguindo as diretrizes dos R´s. Reciclar é um
processo a mais (gasta energia, água, exige pessoas trabalhando, etc), por
isso a melhor forma de evitar este processo é reduzir os resíduos no início
desta cadeia produtiva. Assim, contribuímos mais com o meio ambiente.

reduzir

c)

reutilizar

reciclar

No momento em que aderimos ao conceito caução, surgem outras oportunidades, inclusive a de trabalhar com outros tipos de fornecedores, como
as cervejarias artesanais, por exemplo. Os produtos artesanais se destacam por estarem cada vez mais disponíveis no mercado, por possuírem
maior qualidade e por utilizarem garrafas retornáveis. Além desse tipo de
bebida, galões que servem reﬁs de água em copo são muito mais baratos.

galões para
bebidas

+

artesanais

d)

É importante lembrar que a MCE possui hoje copos de 400ml e 500ml.
Como os tamanhos do chopp variam, o ideal é utilizar o copo de 500ml.
Além dos copos, nossas taças de espumante são uma uma ótima solução
para a área VIP, se destacando por serem as mais reutilizáveis e duráveis
do mercado.

Nossos copos de 500ml

500ml

são ideais também para o
uso de latões de cerveja
de 473ml.

473ml

Os copos de 400ml
são

400ml

perfeitos

para

latas de 350ml e long
necks de 355ml.
350ml

355ml

Os porta copos são imprescindíveis
para que as pessoas não percam o
copo ao longo da balada!

As taças de espumante são uma uma ótima solução
para a área VIP, se destacando por serem as mais reutilizáveis e duráveis do mercado.

pass0 3:
Repensar o modelo do negócio
a partir de um novo planejamento
Aderir ao conceito caução e trabalhar um evento limpo signiﬁca repensar o modelo do negócio, desde a logística do bar até a projeção de
faturamento do negócio. É importante destacar que o conceito não é
apenas sustentável para o meio ambiente, mas também para o
negócio, pois ele cria uma nova alternativa de consumo consciente
para o cliente, gerando novas fontes de receita para o evento. Ou seja:

O evento consegue reduzir os resíduos
tendo uma gestão muito mais eﬁcaz, pois
mesmo gerando alguns resíduos, a possibilidade de reter e separar os mesmos no
bar gera outra organização;

MENOS RESÍDUOS

O processo torna o ambiente um espaço
com menos lixo, com melhor organização.
E o valor que antes era investido em copos
descartáveis se torna uma nova receita
para o evento;

NOVA RECEITA PARA O EVENTO

O copo traz uma nova forma de consumo
para o público que está na festa. Estes,
são impactados ao perceber que se trata
não apenas de um copo, mas que está
tudo limpo ao seu redor.

CRIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA

O copo reduz o custo, permite lucratividade,
e ainda gera um evento limpo. É economicamente viável, socialmente responsável e
ecologicamente correto;
Festa X

CONSUMIDOR

pass0 4:
Como o evento acaba depois
de implementar este novo modelo?
O resultado obtido após a implementação deste novo modelo, além da
signiﬁcativa redução dos resíduos, é um incremento real nas receitas
e a construção de uma imagem para o evento muito mais consciente
e sustentável. Isto é consequência dos seguintes fatores:

Não é possível observar mais lixo, pois
evento começou limpo e terminou
limpo.

Esta é uma solução sustentável que se
dá através de um produto que o evento
está colocando a disposição do consumidor. Sendo assim, o evento adquire uma
nova fonte de receita.

O bar se torna mais funcional porque
serve todas as bebidas diretamente no
copo, não necessitando de copos descartáveis. Mesmo optando por servir
latas

eventualmente,

o

processo

também é otimizado, pois o descarte é
retido no próprio bar.

Em torno de 80% a 90% das pessoas que
estão na festa vão acabar consumindo e
necessitando do copo.

Realidade da lata: quando a lata é liberada para o público, apenas 30% opta pelo
copo. As outras 70% escolhem a lata,
pois é mais simples. Seja para economizar, o fato é que as pessoas optam
normalmente por facilidades.

case de sucesso:
Casa de Noca e Meu Copo Eco
Uma ideia que deu certo
A Casa de Noca é um espaço localizado na Lagoa da Conceição, em
Florianópolis. A ideia é prezar pela qualidade artística e musical, proporcionando eventos com experiência única e que, segundo Rafael
Rodrigues, um dos fundadores, é “que as festas fossem aquelas que
gostaríamos de frequentar”.
Partindo do conceito de evento limpo, a MCE foi inserida na Casa de
Noca como não apenas uma forma de gerar economia no orçamento
da casa, mas também agregar ao valor inovador e catalisador de
boas relações e práticas no ambiente cultural e social. Assim, há aproximadamente um ano, a MCE também faz parte desse espaço disseminador de arte e cultura.

O PROCESSO

CASA DE NOCA

USO CONTÍNUO
DE COPOS REUTILIZÁVEIS

R$

CONCEITO CAUÇÃO

TRAZER COPO DE CASA

RESULTADOS EM 2016

Que tal implementar Meu Copo Eco na sua casa noturna e dessa
forma agir sustentavelmente e evitar o desperdício ﬁnanceiro?

Fale com a gente :)
Matriz: Servidão Waldomiro Torquato Vigânico, 305
Bairro Rio Tavares - Florianópolis - SC
CEP: 88048-350 - (48) 3232-0845
Filial Rio de Janeiro: (21) 3085 4224
www.meucopoeco.com.br

