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Marca Gráfica
e elementos_

FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS:

BEBAS neue

Gotham Rounded
Gotham-Black
Bahnschrift
Open Sans

MARCA REGISTRADA:
COPO ECO®

Aplicação
e proibições da marca gráfica_

APLICAÇÃO DA MARCA
MUITO CONTRASTE

APLICAÇÃO DA MARCA
POUCO CONTRASTE

PROIBIÇÕES DE ALTERAÇÃO
DA MARCA GRÁFICA

A Meu Copo Eco
apresentação e dados oficiais_

Meu Copo Eco

A Meu Copo Eco é uma solução para eliminar os descartáveis em larga escala,
promovendo uma nova cultura de consumo.
500 CARACTERES:
A Meu Copo Eco é uma empresa de impacto socioambiental que tem como missão
substituir os descartáveis, criando uma nova cultura de consumo, acessível a todos.
Atuando há mais de 8 anos em todo o Brasil através de uma visão sistêmica, entendendo que negócios melhores, melhoram as cidades. É certificada Empresa B,
signatária dos ODS, do New Plastics Economy - Global Commitment | Ellen MacArthur Foundation e recentemente se tornou a primeira empresa brasileira, parceira
oficial da ONU Meio Ambiente na Campanha Mares Limpos.

Dados Oficiais

- No Brasil 720 milhões de copos descartáveis vão para o lixo todos os dias.
Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP)
(Uma pessoa consome em média 4 copos descartáveis por dia)

- Apenas 3% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil são reciclados.
PNRS - Plano Nacional de Resíduos Sólidos

- Um copo descartável pode levar até 400 anos para se decompor. Após esse tempo
ele se torna um microplástico que não se degrada.
Não
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- Em 2050 haverá mais plástico do que vida marinha nos oceanos.
Ellen Macarthur Foundation

- Copos reutilizáveis representam no mínimo 25 vezes menos impacto no meio
ambiente do que todas as opções de copos descartáveis mesmo que biodegradáveis, presentes no mercado.
www.meucopoeco.com.br/site/assets/docs/Environmental_Study.pdf

Certificações
premiações e aceleradoras_

Mares Limpos e ONU Meio Ambiente
Não podemos utilizar a Logo da ONU Meio Ambiente sem estar vinculada à logo da Mares Limpos.
Formas corretas de uso:
A Meu Copo Eco é parceira oficial da Campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente.
A MCE é a primeira empresa brasileira parceira oficial da Campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente.
A formalização da parceria entre MCE e ONU Meio Ambiente reforça a contribuição da empresa para o combate à poluição plástica.
Empresa B Certificada
O Selo Empresa B sempre deve estar vinculado a nossa logo e nas cores descritas no manual da organização.
Formas corretas de uso: Empresa B Certificada.
Ellen MacArthur Foundation
A Meu Copo Eco é signatária do pacto para uma nova economia do plástico (New Plastics Economy) da Ellen MacArthur Foundation.
Junto com outras grandes empresas, a Meu Copo Eco se compromete a trabalhar para eliminar os itens plásticos desnecessários,
fomentando a economia circular através do conceito de reuso.
ODS - Objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU
A Meu Copo Eco é signatária dos Objetivos de desenvolvimento sustentável, tendo como foco os objetivos:
12 - Produção e consumo responsáveis
13 - Ação contra a mudança global do clima
14 - Vida na água
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial, um plano de ação global adotado durante a 70º
Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015.
Instituto Lixo Zero Brasil
A Meu Copo Eco é parceira do ILZB como uma solução para eliminar o uso de copos descartáveis, principalmente em eventos, através da logística reversa.
Aceleradoras e Prêmios
Braskem Labs, Accelerate 2030, Connected Smart Cities, Scale UP Endeavor - usadas somente em material institucional.

