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EDITORIAL

Editorial
A tão falada Copa Verde
Difícil não falar de sustentabilidade vinculada a Copa neste Editorial.
Óbvio que o maior evento do esporte não escapou da responsabilidade.
Dentre as propostas as de maior relevância englobam a certificação de estádios para que tenham o reaproveitamento da chuva, aproveitamento da
energia solar, ventilação natural e acessibilidade para pessoas portadoras
de necessidades especiais. Essas, dentre outras ações é que vão garantir
que o Brasil consiga realizar a COPA VERDE.
Tudo isso requer um alto investimento financeiro que deve ser “compensado” por benefícios para todos nós por muito tempo.
Aliás esta é a resposta para a equação sobre investimentos econômicos em
sustentabilidade, o retorno vem em seguida e perdura.
Aqui no Santa Paula, não ficaremos de fora. Nossa parte será feita, como
sempre.
Além disso, nosso Bosque completa 3 anos. Mais um motivo para comemorarmos.
Vamos lá! Boa leitura!

Paula Gallo
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Não dá mais para ir de carro
nas grandes cidades

Cada vez mais cidades optam por tirar espaço dos automóveis e dar a ônibus, ciclistas e
pedestres. O EXAME Fórum Sustentabilidade discutiu essa e outras soluções para a mobilidade urbana
Por: Daniel Barros

Q

uem diria? Chicago, Las Vegas e Los Angeles, nos Estados Unidos, estão copiando cidades como Curitiba, Goiânia
e a colombiana Bogotá. Pelo menos na criação em suas ruas
de faixas especiais para ônibus, o chamado BRT (do inglês Bus
Rapid Transit), que começou a ganhar o mundo com base na
experiência latino-americana.
O conceito não é novo. É uma tentativa de emular as características boas do metrô usando ônibus — e investindo um
décimo do necessário para fazer um trem subterrâneo. A solução reúne faixas segregadas fisicamente do trânsito, estações
fixas, embarque em nível, pagamento da passagem antecipado e veículos mais longos do que o normal.
A novidade é que, nos últimos dez anos, o número de cidades que usam o BRT no mundo aumentou de 50 para 166 e
essa opção se tornou quase unanimidade entre especialistas
em transporte urbano.
“O BRT de Bogotá acabou com o mito de que o sistema
não pode ser usado como transporte de massa, pois ele movimenta mais gente do que 95% das linhas de metrô”, disse o
consultor colombiano Oscar Edmundo Diaz no EXAME Fórum
Sustentabilidade, evento que discutiu em São Paulo, no dia 19
de novembro, soluções para a melhoria da mobilidade urbana
— e, por consequência, da qualidade do meio ambiente.
Diaz é sócio da consultoria GSD Plus e colaborou na gestão de Enrique Peñalosa como prefeito de Bogotá, no fim da
década de 90, perío¬do em que o Transmilênio, o BRT local, e
dezenas de quilômetros de ciclovias foram feitos. A decisão
política de Peñalosa seguiu um raciocínio simples: priorizar o
transporte público em vez do individual, representado principalmente pelos carros.
“Hoje, não vejo muita perspectiva de melhorar o transporte individual motorizado na cidade de São Paulo”, disse Fernando Haddad, prefeito da capital paulista, no encerramento
do Fórum.
Pouco mais da metade da população mundial mora em cidades. Em 2050, a concentração será de 70%. No Brasil, a proporção de população urbana já é de 84%. Nos últimos anos,
as cidades brasileiras vêm registrando um enorme aumento
6

no número de carros. A consultoria
Ernst&Young fez um estudo que
projeta dois cenários para o transporte nas cidades até 2050.
A notícia ruim é que a mobilidade pode piorar muito. Hoje, metade
do transporte de pessoas no mundo é feita por carro. Se a evolução
se mantiver constante, em 40 anos
quase 70% dos deslocamentos
serão feitos em automóveis. O resultado seria que cada pessoa perderia, em média, 106 horas anuais
em engarrafamentos — o dobro de
hoje.
Mas, se as metrópoles usarem
os mecanismos disponíveis para incentivar alternativas ao carro, a proporção pode mudar para 40% de
pessoas se movendo com carros e
60% com transporte público, compartilhado ou a pé. O gasto com
transporte seria reduzido de 12%
do PIB global para 6% e 180 000
mortes no trânsito seriam evitadas
todos os anos — é uma Araçatuba,
do interior de São Paulo, salva por
ano.
“O mundo precisa de cidades
compactas, integradas e includentes”, disse no fórum Elkin Velasquez,
coordenador do Habitat, programa
das Nações Unidas dedicado aos
assentamentos humanos. A escolha de tirar espaço dos carros e entregar aos ônibus é um símbolo disso. Mas vai ser preciso muito mais
para dar um salto qualitativo.
Sistemas como BRT e metrô
miram atender o maior número
possível de pessoas. Quando Velasquez diz que as cidades precisam
ser compactas, refere-se ao adensamento das áreas que têm mais
acesso a esse tipo de transporte: o
de massa. É o que o Rio de Janeiro
vem tentando fazer. Parte da cidade está sendo cortada pela via
Transcarioca, um BRT que irá até
a Barra da Tijuca, bairro nobre da
zona oeste e um polo econômico
de importância crescente.
A inauguração da Transcarioca

está prevista para o início de 2014.
Em 2016, a zona norte receberá o
Transbrasil, uma ligação até o centro. Hoje, o metrô também já atravessa essa parte da cidade, onde
há um grande número de casas.
“Como a zona norte terá uma infraestrutura de transporte muito
melhor, queremos aprovar um projeto para aumentar o gabarito de
construção da região”, diz o prefeito
do Rio, Eduardo Paes. “O objetivo é
adensar ainda mais o entorno das
estações de BRT e metrô”.

“O mundo precisa
de cidades compactas,
integradas e includentes”,
diz Elkin Velasquez.
O Plano Diretor que a Câmara
Municipal de São Paulo está discutindo parte da mesma premissa e
avança em outro ponto vital para
melhorar a mobilidade no longo
prazo: o uso misto dos bairros. Melbourne, na Austrália, foi eleita pela
consultoria Economist Intelligence
Unit nos últimos três anos como a
cidade mais “habitável” do mundo.
Um dos principais quesitos é
o equilíbrio entre prédios comerciais — onde estão os empregos
— e residenciais, o que diminui a
necessidade de mover as pessoas.
“Medellín, na Colômbia, também
dá exemplo de uso variado dos
bairros”, diz Velasquez, da ONU. “O
trânsito é disperso por vias paralelas e há um número crescente de
parques e espaços públicos ao ar
livre”.

Medidas de curto prazo

Mas também há um conjunto
de medidas de curto prazo que podem melhorar o transporte público. “Eu não consigo entender por
que ainda não é difundido no Brasil
o uso da Onda Verde nos semáforos
para ajudar o fluxo dos ônibus nos
horários de pico”, diz Gilberto Peralta, presidente da GE, fabricante de

sistemas de controle e equipamentos elétricos.
Ele se refere à solução que dá
prioridade à passagem dos coletivos em cruzamentos e que é usada
corriqueiramente em cidades pequenas, médias e grandes lá fora.
Pelo mundo, costuma ser parte fundamental dos sistemas de BRT, para
garantir que os ônibus não percam
tempo nos cruzamentos. Mas a tecnologia também pode ser utilizada
em linhas de ônibus normais: um
dispositivo “avisa” quando o ônibus
está se aproximando do sinal para
que seja aberto.
Na lista de medidas simples
também estão o piso baixo, no nível das calçadas, e as portas largas
dos ônibus. Eles permitem que
mais pessoas entrem com rapidez.
“A redução do tempo de viagem
com essas melhorias pode chegar
a 30% do total”, diz Adalberto Maluf, diretor para São Paulo da Rede
C40, grupo das cidades líderes no
tema das mudanças climáticas do
mundo.
Uma contribuição igualmente valiosa que a tecnologia pode
dar está na difusão de informações. Que combinação de meios
de transporte é mais apropriada
para ir de um ponto a outro? É uma
questão frequente para quem habita os grandes centros urbanos. São,
afinal, dados que deveriam estar à
mão.
Londres, Singapura, Hong Kong
e Seul oferecem isso com eficiência
e em tempo real. Essas cidades mapeiam as opções e indicam como
o cidadão pode usar combinações
de metrô, trens urbanos, ônibus,
bicicleta, táxis, caminhada e até
estações de compartilhamento de
veículos.
“Quando as prefeituras mapeiam as opções de transporte em
detalhe, além de comunicar melhor
aos usuários quais são as rotas possíveis, elas descobrem onde estão
os pontos subatendidos”, diz Susan
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Zielinsky, diretora do centro de
pesquisa sobre mobilidade urbana Smart, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
Usar informações em tempo
real pode ser determinante para
planejar o controle do tráfego e
acionar rapidamente órgãos do
governo quando acidentes acontecem. O Centro de Operações
que a IBM montou para a prefeitura do Rio de Janeiro já é sincronizado com o aplicativo Waze, em
que usuários compartilham informações sobre o trânsito.
A ideia é que, quanto mais
informações são coletadas, mais
previsível se torna a forma como
pessoas e veículos se movem.
“Os dados coletados por GPS
anônimos em carros e celulares
permitem análises cada vez mais
profundas”, diz Ulisses Mello, diretor de operações da IBM no Brasil.
Com as tecnologias de hoje, já
é possível saber que pontos de
ônibus são mais utilizados a cada
hora e, assim, modificar o trajeto
dos coletivos.
Mas toda essa tecnologia não
resolve uma questão inerente
a qualquer rede de transporte
complexa: a capilaridade. Os sistemas de informação sofisticados
devem indicar e fomentar a integração e o uso de mais opções.
A boa e velha caminhada, por
exemplo, não deve ser subestimada.
“A cidade não pode ser feita
só para veículos motorizados”,
diz Oscar Diaz, da GSD Plus. “É
preciso estudar o pedestre.” O
prefeito de Nova York, Michael
Bloomberg, parece ter entendido
isso. Durante seu mandato de 12
anos, tomou várias medidas para
tornar mais agradável a vida de
quem anda pela cidade.
Na intervenção com melhor
custo-benefício, Bloomberg ampliou o tamanho das calçadas na
região da Times Square e melho8

rou a sinalização. Conseguiu elevar 11% o número de
pedestres da área e cortar 63% dos acidentes. Mesmo
tirando faixas do trânsito, a fluidez dos carros no bairro
aumentou 18%. O custo: 1,5 milhão de dólares.
“Se você der às pessoas um ambiente adequado
para andar, elas vão escolher andar”, diz HelleSoholt,
presidente do GehlArchitects, escritório que auxiliou a
prefeitura de Nova York na tarefa de dar mais espaço
aos pedestres. Atualmente, o Gehl está elaborando um
projeto para o centro de São Paulo com a prefeitura.
Estima-se que 25% dos deslocamentos de pessoas na
cidade são de, no máximo, 3 quilômetros. Caminhar ou
pedalar seriam saídas ideais.
A mesma lógica do espaço para caminhadas, portanto, pode se aplicar ao uso de bicicletas. Em Bogotá,
370 quilômetros de ciclovias foram construídos desde
a gestão de Enrique Peñalosa. Hoje, 5% da população
se locomove diariamente com as bicicletas. O espaço
para os ciclistas em Bogotá é mais do que o dobro do
disponível em São Paulo, onde as ciclovias são usadas
basicamente para lazer.
Se Bogotá já avançou, o que dizer de Amsterdã,
onde a proporção dos que pedalam é de 60% da população todos os dias? É a prova de que a ideia de que as
pessoas podem ir trabalhar todos os dias de bicicleta
não é utópica. “Uma forma de incentivar é garantir que
as estações de metrô, trens e BRT tenham bicicletários”,
diz Adalberto Maluf, da C40.
O sistema de aluguel de bicicletas que já funciona

em capitais brasileiras inspirou o setor automotivo, que
também não quer um cenário de imobilidade maior
ainda, mas que espera dobrar suas vendas nos próximos 30 anos. Sistemas de compartilhamento de veículos estão proliferando pela Europa e pelos Estados
Unidos.
O usuário pega um carro perto de uma estação de
transporte público e o devolve em vagas especiais perto de casa. É uma aposta de algumas montadoras. “O
aluguel de carros para trajetos curtos é uma das saídas
para completar a última milha dos trajetos, e acreditamos que essa solução pode pegar”, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz no Brasil.
A empresa alemã criou o sistema Car2go, de aluguel de carros em pequenas estações espalhadas por
pontos estratégicos e já oferece o serviço em 25 cidades — a maioria na Alemanha e nos Estados Unidos.
Cidades do mundo inteiro estão se movendo para
resolver os problemas de transporte e a ordem do dia
é conseguir o melhor custo-benefício. “As cidades vão
gastar bilhões tentando criar novos espaços públicos,
como grandes avenidas e elevados, ou vão se empenhar em usar melhor o que já existe?”, diz Paulo Custódio, consultor de transporte do Banco Mundial. A conclusão do EXAME¬ Fórum é que a segunda opção é a
que faz sentido.
Fonte: Revista Exame – Dezembro de 2013 – Pág. 60-66.

Um bom exemplo: o BRT Transmilênio, de Bogotá, na Colômbia, inspirou-se em
Curitiba e hoje é modelo para outras cidades.
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Chad Pregracke:

americano que dedica vida para tirar
lixo dos rios dos EUA vira herói nacional
Por: Débora Spitzcovsky
(Repórter do Planeta Sustentável)

P

neus, garrafas com mensagens, pianos, máquinas de lavar
roupa, banheiras de hidromassagem e, até, tratores (!) integram a
extensa lista de objetos que foram
retirados de dentro dos rios dos Estados Unidos por Chad Pregracke.
Mergulhador profissional, há 15
anos o norte-americano vive para
limpar as águas do país, que estão
cada vez mais poluídas.
Tudo começou ainda na adolescência. Pregracke nasceu às margens do Mississipi, onde deu seus
primeiros mergulhos, e ficou chocado ao perceber que o rio que havia lhe proporcionado tantos bons
momentos na infância estava se
transformando em um depósito de
resíduos – e pior: ninguém parecia
se importar.

10
10

Foi então que decidiu arregaçar as mangas e, sozinho, retirar da
água todo o lixo que conseguisse.
15 anos depois, a missão solitária
de Pregracke se transformou em
uma causa coletiva: o mergulhador
fundou a ONG Living Landsand Waters, que – com a ajuda de milhares
de voluntários – realiza mais de 70
operações de limpeza por ano, não
só no Mississipi, mas também em
outros grandes rios dos EUA.
As expedições são anunciadas,
com antecedência, no site da organização, para que qualquer interessado possa se inscrever e participar.
Até agora, a ONG já conseguiu tirar
dos rios dos EUA mais de oito milhões de quilos de sujeira, mas Pregracke não está satisfeito. Para ele,
mais importante do que limpar é

evitar que se suje. Por isso, o mergulhador realiza oficinas de conscientização nos lugares por onde
passa.
Tanta dedicação rendeu ao
norte-americano o prêmio Herói
do Ano 2013, concedido pela rede
de notícias internacionais CNN.
Aqui no Brasil, também temos nossos super-homens (talvez menos
reconhecidos): você se lembra do
mergulhador do rio Tietê? Há mais
de 20 anos, o trabalho de José Leonídio Rosendo dos Santos é mergulhar nas águas sujas do Tietê e
Pinheiros para limpá-los.
Foto: Sean Suddes/CreativeCommons
Fonte: site Planeta Sustentável

Agora as sobras são matéria-prima
A Kimberly-Clark encontrou uma maneira
de reaproveitar material descartado na produção
de fraldas e nos centros cirúrgicos dos hospitais

Por: Andrea Giardino

U

m dos grandes desafios dos fabricantes de bens
de consumo é lidar com os resíduos gerados em seu
processo de produção. Como usar as sobras dos materiais usados das fábricas? O que fazer para diminuir o
impacto ambiental dos produtos depois que são descartados pelo consumidor? Onde achar parceiros para
ajudar a solucionar esses problemas? Questões como
essas estão entre as principais preocupações do fabricante de artigos de higiene pessoal Kimberly-Clark.
Isso levou a empresa a fechar, em 2012, uma parceria
com uma cooperativa de reciclagem de Poá, na Grande
São Paulo, para reaproveitar todos os meses seis toneladas de restos de matéria-prima usada na fabricação
de fraldes descartáveis.
Os cooperadores receberam 350.000 reais captados
pela empresa em 2011 com o BNDES para investir em
projetos ambientais. Os recursos são usados para transformar sobras das linhas de produção da Kimberly-Clark em chapas de aglomerados plásticos, para fabricar
peças como tapumes e paletes (estrados para movimentação de cargas). Com a venda desses produtos, a
cooperativa terá um aumento de 20% em sua renda.
“Ao encontrar um destino para esses resíduos, reduziremos o impacto ambiental e também contribuímos
para a geração de emprego e de renda”, afirma Marco Antonio Iszlaji, diretor de assuntos corporativos da
Kimberly-Clark.
Os profissionais da área de sustentabilidade da empresa também encontraram uma forma de reaproveitar um tipo de material do qual a maioria das pessoas
prefere manter distância – o lixo produzido nos centros
cirúrgicos dos hospitais. Eles perceberam que boa parte desses resíduos – que incluem papéis, plásticos e tecidos à base de polipropileno, como mantas e aventais
cirúrgicos – não chegava a entrar em contato com os
pacientes e podia ser realizada.
Os hospitais, no entanto, costumavam classificar

tudo como lixo hospitalar – algo que só pode ser descartado em aterros sanitários depois de um caro e complexo tratamento. Em 2012, a Kimberly-Clark começou
a coletar o material não contaminado nas salas de cirurgia do Hospital Albert Einstein e enviá-lo para um
empresa de reciclagem, que o transforma em matéria-prima paraa fabricação de brinquedos. Em apenas um
ano, foram recicladas 10 toneladas de polipropileno.
A meta da Kimberly-Clark é alcançar 15 toneladas
anuais em 2013. Além do Abert Einstein, o programa
já é adotado pelo Hospital do Coração e pelo Hospital
Samaritano, ambos localizados na capital paulista.
Fonte: Revista Guia Exame – Sustentabilidade – Novembro de 2013 –
Pág.166-167.
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Cary Krosinsky: siga o dinheiro
Para o americano Cary Krosinsky, especialista em finanças sustentáveis, o levantamento de quanto uma empresa emite de CO2 ou
gasta de água não é mais suficiente. A nova tendência é fazer uma
estimativa financeira de todos os riscos ambientais da empresa
É crucial medir todos os impactos das empresas. Só assim se pode
avaliar o potencial de sobrevivência num ambiente de escassez

P

rimeiro foi a vez da pegada de carbono - empresas de vários setores começaram a fazer cálculos meticulosos de gases
de efeito estufa jogados na atmosfera. Em seguida, veio a onda
da medição do consumo de água. Tudo isso foi importante e
continua válido, segundo o especialista em finanças sustentáveis Cary Krosinsky, responsável pela operação americana da
Trucost, consultoria britânica que tem se destacado por ajudar
empresas como Dell, 3M e Samsung a mensurar sua dependência do chamado capital natural. “Válido, mas insuficiente”. Para
Krosinsky, uma nova tendência está sendo lançada pela Puma.
A fabricante alemã de artigos esportivos listou todos os seus
impactos na área ambiental - da produção de matérias-primas,
como borracha e couro, à distribuição global dos produtos.
Nesse ponto, entraram suas emissões de carbono, sim, mas
também o fato de que parte de seus fornecedores estava desmatando áreas na região amazônica para aumentar as pastagens. A Puma, no entanto, não se contentou em fazer o mapeamento. Deu um passo a mais ao estimar um valor para cada uma
de suas vulnerabilidades e acabou com o preço de sua conta
ambiental: 145 milhões de euros. Na opinião de Krosinsky, a utilização dessa nova metodologia muda tudo. Primeiro porque
os acionistas conseguem ter um parâmetro objetivo dos riscos
que estão correndo. E também porque o cálculo financeiro coloca em evidência as limitações das políticas de compensação
para diminuir as pegadas de carbono e de água. “Em um futuro
de recursos naturais limitados, ações reparadoras não serão suficientes”, afirma Krosinsky. De Nova York, o consultor conversou
por telefone com EXAME.
Por que as empresas devem calcular o valor financeiro
de seu impacto ambiental? As metodologias usa¬das para
medir a pegada de carbono ou hídrica já não cumprem esse
papel?
Medir quanto uma empresa emite de gases de efeito estufa é um caminho necessário. Desde 2005, ajudo companhias a
fazer inventários de carbono, um tipo de informação que tem
sido cada vez mais pleiteado por investidores e bolsas de valores em várias partes do mundo. Mas isso é limitado, porque o
impacto ambiental de uma companhia não se resume às suas
12

emissões de CO2. O investidor quer conhecer
o impacto de uma empresa como um todo, os
riscos envolvidos em todas as suas operações.
Atividades que, a qualquer momento, podem
virar um grande risco para o negócio.
Como as empresas estão fazendo para
medir todos os seus riscos?
Já existem metodologias para fazer o cálculo financeiro do impacto ambiental das empresas. Ou seja, contabilizar os custos que externalidades ambientais representariam no balanço
de uma companhia se fossem computadas. A
pioneira em fazer esse tipo de análise é a Puma.
Ela mapeou toda a cadeia e colocou no papel o
valor dos impactos.
O que motivou a Puma a realizar esse cálculo do impacto ambiental?
Com base nesse levantamento, a empresa
vai refazer toda a sua estratégia de sustentabilidade. A análise deixou explícito que muitos fornecedores de couro estão desmatando
áreas da Amazônia para converter a terra em
pastagens.
Fonte: Andrea Vialli - Guia Exame de Sustentabilidade

“O déficit habitacional no Brasil é tão grande que, se quisermos pensar em casas populares, devemos
considerar a pré-fabricação como uma saída”, diz o arquiteto, Guilherme Leme.

Popular com elegância
É possível desenvolver conjuntos habitacionais mais acolhedores e com espaços comuns atraentes? Este projeto, do jovem arquiteto Guilherme Leme para
o programa Minha Casa Minha Vida, em Bragança Paulista, SP, mostra que
sim. Abaixo, trechos de sua conversa com A&C
Por que resolveu construir este conjunto?
Sempre me interessei por habitação social. A defasagem do Brasil nessa área é gigantesca, e, como
arquiteto, você tem de refletir sobre o tema. Os trabalhos do escritório chileno Elemental e os conjuntos de
Le Corbusier em Marselha, na França, me inspiravam e
serviam de referência - especialmente a forma de conseguir maximizar o lote reduzido com qualidade. Decidi, então, aplicar uma economia na construção de três
casinhas em Bragança Paulista, onde cresci. Mas meu
pai e minha irmã gostaram do projeto, e viabilizamos
12 unidades de aproximadamente 60 m² em oito terrenos de 5 x 25 m.
Que soluções diferenciam as moradas?
Ao investigar o que estava sendo feito no interior,
identifiquei uma fórmula de sobrados com quintais
minúsculos e banheiros sem janelas diretas. Aqui, ten-

tei obter três níveis de modo que não precisasse nem
aterrar, nem erguer muros de arrimo, simplesmente
aproveitando o desnível do terreno. Isso resultou na relação franca do térreo com o jardim, área verde comum
de 350 m² entre os dois conjuntos, dispostos paralelamente. É quase uma praça, lugar de convivência tão
necessário nessa região periférica. Além disso, três das
moradas de alvenaria estrutural preveem a ampliação
com um terceiro quarto.
O que aprendeu com essa experiência?
Na época da obra, também trabalhava no escritório do Isay Weinfeld, no projeto de um prédio de luxo
para a família real de Mônaco. Aquilo foi uma dualidade
enorme. Percebi como é mais difícil, e ao mesmo tempo instigante, fazer as coisas gastando pouco.
Fonte: Redação - Arquitetura & Construção – Site Planeta Sustentável
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Melhor Mobilidade traz

benefícios à economia do País e à
qualidade de vida das pessoas
A sociedade percebe com clareza que cidades com maior mobilidade permitirão sociedades mais felizes para todos. Seria bom que os governantes levassem esse fato em consideração em suas decisões. Aliás, o que mais deveriam considerar que não fosse o interesse de todos?

A

mobilidade urbana é um dos temas prioritários
da agenda em prol de uma sociedade do bem-estar
com estilos mais sustentáveis de vida. Cidades onde o
deslocamento de seus moradores é feito por meio de
serviços de transporte e infraestrutura de má qualidade geram impactos negativos em todos os aspectos:
social, ambiental, econômico e individual.
Do ponto de vista social, impossibilita uma melhor
qualidade de vida, seja pelo enorme tempo de deslocamento, seja pela falta de conforto no transporte coletivo e de massa.
Do ponto de vista ambiental, o modelo de transportes urbanos é de baixa eficiência energética, com
alta emissão de carbono - contribuindo para as mudanças climáticas - e alta geração de poluentes, trazendo
prejuízos à saúde de todos.
Visando explorar melhor os aspectos econômicos e
individuais, o Akatu combinou os dados de sua última
pesquisa Rumo à Sociedade do Bem-Estar com dados*
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE),
chegando a impressionantes impactos negativos decorrentes da imobilidade que tomou conta dos grandes centros urbanos. Perde-se muito, com impactos
graves sobre a economia e as pessoas.
Segundo o Ipea, o tempo médio gasto em deslocamento nas nove regiões metropolitanas (Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba, Porto Alegre e Brasília) é de 82 minutos. Caso
esses 82 minutos diários fossem zerados e convertidos
em horas trabalhadas, teríamos um ganho de produção de R$ 300 bilhões ao ano, o que representa 7,3%
do PIB brasileiro.
Obviamente, o deslocamento zero não é viável.
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Considerando como razoável um gasto de até 30 minutos por dia para ir e voltar do trabalho, apenas 26%
da população, segundo a pesquisa do Akatu, tem este
privilégio. Se a totalidade dos trabalhadores nas regiões metropolitanas tivesse o tempo médio de deslocamento reduzido de 82 para 30 minutos, e se os 52
minutos economizados fossem convertidos em horas
trabalhadas, teríamos um ganho de produção de R$
200 bilhões ao ano, equivalentes a mais de 5% do PIB
brasileiro.
O mais provável, no entanto, é que os 52 minutos
economizados não sejam convertidos em horas trabalhadas, mas sim em horas de lazer, com a família, com
os amigos, com o desenvolvimento pessoal, o que aumentaria muitíssimo a qualidade de vida dos trabalhadores.
De outro lado, um cidadão desgastado pelo longo
deslocamento em sistemas de transporte com má qualidade chega ao trabalho já cansado e, por isso, acaba
produzindo menos. Um gasto menor de tempo de deslocamento não significa mais horas de produção, mas
certamente significa maior produção nas horas trabalhadas.
O Akatu usou a hipótese de que uma pessoa que
gasta de 30 a 60 minutos por dia para ir e voltar do trabalho teria uma perda de produtividade de 2,5% em
relação a pessoas que gastam menos de 30 minutos.
E usou uma segunda hipótese para o tempo gasto no
deslocamento de mais de 60 minutos, em que considerou uma perda de 5% na produtividade. Com essas
hipóteses, a perda estimada de produção chega a R$
90 bilhões ao ano, nas nove regiões metropolitanas estudadas, chegando a 5% do PIB dessas regiões e a 2,5%
do PIB brasileiro.

O tempo “economizado” com
uma melhor mobilidade urbana
poderá retornar em qualidade de
vida para cada cidadão. Pode ser
convertido em práticas de cuidado
consigo próprio, pelo maior tempo para praticar exercícios, para
dormir, para o lazer, e para atividades de desenvolvimento pessoal e
profissional. A pesquisa do Akatu
mostra que a felicidade para o brasileiro envolve, prioritariamente,
saúde (66%), convívio social (60%),
qualidade de vida (36%) e profissão e estudos (27%). Frente a esses
dados, quanto mais tempo houver
disponível para si mesmo e menos
estressante for a ida e volta do trabalho, mais feliz o brasileiro será.
Um cálculo adicional pode ser
feito usando outro dado da pesquisa 2012 do Akatu, que mostra
que 10% da população das regiões
metropolitanas pesquisadas passam mais de duas horas por dia no
transporte de casa para o trabalho
e vice-versa. Isso significa que, em
35 anos, nove anos seriam gastos
em deslocamento para o trabalho.
Nove anos é o tempo de todo o Ensino Fundamental.
E considerando o tempo médio
de deslocamento levantado pelo
Ipea, os 82 minutos diários equivalem a quase 6 anos de uma vida
produtiva, tempo suficiente para
cursar uma faculdade inteira em
período integral. Caso o tempo médio fosse reduzido de 82 minutos
para 30 minutos, a economia seria então de 1 mês e 1 semana em
um ano, ou 3,5 anos em 35 anos.
Já imaginou o que significaria para
uma mãe ou um pai poder acompanhar em casa os primeiros 3,5
anos de seu filho? Ou acompanhar
em meio período os primeiros sete
anos de seu filho?
Se, do ponto de vista ambiental,
a questão central da mobilidade é
a eficiência energética, do ponto de
vista econômico refere-se à perda
de produção. Se, do ponto de vista

social, salta aos olhos a perda de qualidade de vida da população em geral, do ponto de vista individual há uma perda de autonomia na definição
de como usar o tempo, talvez o bem mais precioso para um indivíduo. O
tempo é totalmente perecível, no sentido que só pode ser usado uma única vez, sendo uma verdadeira tragédia não poder escolher como usar o
próprio tempo. Se os governos investirem em modelos eficazes e eficientes
de mobilidade urbana, todos ganham em qualidade de vida e em produtividade econômica. É urgente que isso seja feito com coragem política para
tomar as decisões necessárias, buscando soluções que permitam maior
qualidade de vida a todos.
Os resultados da pesquisa 2012 do Akatu mostram que a população das
regiões urbanas preferem com nota 8, em uma escala de 0 a 10, a mobilidade com rapidez, conforto e segurança, em relação a ter um carro próprio,
que recebeu nota 4. É isso mesmo: 8 a 4 em favor da mobilidade ao invés do
carro próprio! A sociedade, portanto, percebe com clareza que cidades com
maior mobilidade permitirão sociedades mais felizes para todos. Seria bom
que os governantes levassem esse fato em consideração em suas decisões.
Aliás, o que mais deveriam considerar que não fosse o interesse de todos?
* Dados que consideram nove regiões metropolitanas no Brasil: Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Fontes: Pesquisa Akatu 2012: Rumo à
Sociedade do Bem-Estar; IBGE – PIB dos Municípios, 2011; IBGE – Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílios, 2011; IPEA – PNAD 2012.
Fonte: Helio Mattar é Diretor-Presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e conselheiro do
Planeta Sustentável–site Planeta Sustentável.
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Responsabilidade Social
Explicitada do Nosso Credo, a atenção permanente aos funcionários e à comunidade
integra a estratégia de sustentabilidade da Johnson & Johnson do Brasil

Diversidade

A empresa conquistou avanços importantes nos últimos anos no tema diversidade, mas ainda há pontos a
serem melhorados. Atualmente, cerca de 60% dos funcionários da Consumo são mulheres, e a presidência é,
pela segunda vez consecutiva, exercida por uma mulher. Na Medical, também comandada por uma mulher,
elas representam 46% da força de trabalho e 41% dos
cargos de liderança.
No quadro geral, há mais mulheres que homens trabalhando na área administrativa, mas, no complexo industrial, ainda é um desafio para a empresa aumentar o
contingente feminino – atualmente, em 25%. Para reter
e fomentar o talento feminino, há oito anos acontece
reuniões trimestrais com os profissionais em cargos
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de liderança do parque industrial. A gerente de Planta,
Thais Figueiredo, é uma das cerca de 100 participantes
e reconhece o papel que o programa tem em seu desenvolvimento profissional.
“O diferencial da Johnson & Johnson é o respeito pela mulher, principalmente pelas mães. Em troca,
ela se compromete ainda mais com a empresa”, conta
Thais.

Johnson & Johnson para Todos

Iniciado em 2006, a partir da lei de cotas para pessoas com deficiência, o programa Johnson e Johnson
Para Todos também evoluiu em 2010 e 2011. Na Janssen, a parceria firmada com o Lar Escola São Francisco,
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), capa-

citou deficientes físicos e visuais,
que, posteriormente, tornaram-se
funcionários da empresa. Em uma
segunda etapa, buscou-se encontrar no mercado profissionais com
alguma experiência. Com os 5%
exigidos pela lei superados, a meta
agora é melhorar o nível de formação desse público.
No parque fabril, a empresa
mantem a parceria com o SENAI,
que disponibiliza cursos de formação para o público. Com a cota
também cumprida, hoje há 106
pessoas contratadas. Nos últimos
anos, o trabalho focou a inserção
dos portadores de deficiência em
atividades administrativas, não os
restringindo às funções operacionais.

Remuneração e Benefícios

Desenvolvimento de Pessoas

Saúde e Segurança em
Casa

Existente desde 2000 na Consumo, o programa de trainee passou
a incorporar, também, a Janssen e a
Medical. “O coaching, os treinamentos e a visão do todo atestam a qualidade do programa, que é muito
desafiador e enriquecedor”, relata a
trainee Thaissa Sá. Com duração de
dois anos, o programa permite que
os jovens mudem de área de atuação ao menos duas vezes.
A Universidade Johnson & Johnson oferece treinamentos técnicos, focados das operações da fábrica, e sobre temas relacionados à
saúde, segurança e meio ambiente
aos funcionários de três setores do
parque industrial.
Para avaliar o desempenho dos
funcionários, existem programas
específicos, como o Ciclo de Cinco
Conversas, em toda a organização,
que promove encontros entre o
gestor e seus funcionários ao longo
do ano para definir os objetivos individuais e as metas de desenvolvimento profissional.

Anualmente, a Johnson & Johnson do Brasil realiza pesquisas de
mercado para se certificar de que
os salários oferecidos equivalem
aos praticados por grandes empresas do país. Além dos benefícios estabelecidos por lei, são oferecidas
iniciativas como o “Summer Friday”,
que encerra o expediente às 14 horas nas sextas-feiras entre outubro
e março, durante o horário de verão.
Em fevereiro de 2011, a Johnson
& Johnson aderiu – voluntariamente – ao programa Empresa Cidadã,
do Governo Federal. Desde então,
104 funcionários já utilizavam a licença estendida.

Com programas eficazes de prevenção, a Medical está há 10 anos,
e a Janssen, há mais de seis, sem
ocorrência de acidente considerados graves (fraturas, amputação,
morte e hospitalização para tratamento). Nas operações industriais
da Consumo, a taxa vem mantendo

a média de um acidente por ano,
porém as ações preventivas e corretivas têm aumentado.
No programa Safe Fleet (Direção Segura), todos os profissionais
de vendas, gerentes e diretores que
utilizam carro da empresa participam de cursos práticos de direção
defensiva na fase de integração.
Esses profissionais também passam
por atualizações a cada dois anos e
em casos de autuações de trânsito.
Com a maior frota de carros fora
dos Estados Unidos, o Brasil, anualmente, cumpre as matas e matem
baixos índices de acidentes – o
objetivo global é a taxa de 4,60 acidentes por milhão de milhas percorridas (APMM).
Estruturado a mais de 30 anos, o
Programa de Assistência ao Empregado (PAE) oferece apoio de psicólogos e assistentes sociais em situações diversas, como dependência
química e aconselhamento sobre
HIV, para funcionários e familiares
e, em alguns programas, também
aos profissionais terceirizados. No
período de 2010/2011, foram ampliadas as ações do PAE da sede administrativa.
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Global Health 2012

A Global Health 2012 nasceu para criar uma cultura
de saúde entre os funcionários, reduzir fatores de riscos de saúde ocupacional. A companhia estabeleceu,
então, 13 serviços relacionados que deveriam ser implantados até 2012. Com uma gestão de saúde e segurança bastante avançada, a Johnson & Johnson do
Brasil cumpriu todas as metas, tendo trabalhado mais
fortemente, nos dois últimos anos, a educação, a conscientização e a prevenção ao câncer e a realização do
perfil de saúde dos funcionários.
O primeiro perfil de saúde, por exemplo, teve início em 2010, e, com base nos dados coletados (exames
de sangue e biométricos), algumas prioridades foram
apontadas: Alimentação, prática de atividades físicas
e cuidado com o estresse. Agora, a meta é incluir 80%
dos funcionários no perfil de saúde em 2015.

Atenção à Comunidade

A Johnson & Johnson direciona seus investimentos
sociais por meio do Comitê de Contribuições, iniciativa
global de investimento social privado. Formalizado no
Brasil em 2004, as ações já beneficiaram, diretamente,
1,4 milhão e, indiretamente, mais de 14 milhões de pessoas, em 14 estados brasileiros. No total, foram repassa-
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dos cerca de US$ 13,9 milhões de instituições sem fins
lucrativos de todo o Brasil com foco em projetos para
capacitar profissionais de saúde, salvar e melhorar vidas prevenir doenças.

Projeto Phoenix

Em 2008, a Johnson & Johnson do Brasil deu início
ao projeto Phoenix, para melhorar as condições de trabalho dos cerca de 40 integrantes da cooperativa de
catadores Futura, de São José dos Campos (SP). Em
2011, a Futura recebeu a certificação AS 8000, criada na
Europa para garantir que as empresas certificadas ofereçam condições adequadas de trabalho e atuem com
responsabilidade social.
Primeira cooperativa no mundo a obter o selo, a Futura aprimorou as práticas diárias de trabalho e melhorou a remuneração, a saúde, a segurança e a qualidade
de vida dos cooperados. Também cresceu o volume de
negócios da cooperativa, que passou a abastecer outras empresas da região de Vale do Paraíba (SP), sendo
um exemplo de atuação sob os três aspectos da sustentabilidade: ambiental, social e econômico.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2010/2011 – Johnson & Jonhson
– Pág. 10-13.

Governo lança
Campanha

Brasil
Orgânico e
Sustentável
voltada para
a Copa
C

om o objetivo de incentivar o consumo de produtos orgânicos e sustentáveis e aumentar o nível de
conhecimento da população para um consumo saudável, o governo federal está lançando a Campanha
Brasil Orgânico e Sustentável para a Copa do Mundo
Fifa 2014. Os ministérios do Desenvolvimento Agrário
(MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) publicaram portaria sobre o assunto no Diário
Oficial da União do dia 16 de janeiro.
A campanha busca ampliar e diversificar os canais
de comercialização dos produtos orgânicos e sustentáveis. Os ministérios querem aproveitar a visibilidade
que o país está tendo em função dos megaeventos
para reforçar a abertura de novos mercados de comercialização e incentivar o consumo de alimentos saudáveis. A intenção é deixar como legado uma cadeia
estruturada de alimentos orgânicos, agroecológicos e
sustentáveis que envolva desde os consumidores até
os agentes dos meios produtivos deste setor, tanto da
produção quanto da comercialização.
A execução da proposta ocorrerá em ação entre
os dois ministérios, sendo o do Desenvolvimento Social responsável por desenvolver o planejamento das
ações e os meios necessários para a sua execução e o
do Desenvolvimento Agrário designado a participar

Os ministérios querem aproveitar a visibilidade que o
país está tendo em função
dos megaeventos para reforçar a abertura de novos
mercados de comercialização e incentivar o consumo
de alimentos saudáveis
das ações de promoção da campanha.
Encontro
Em dezembro, Brasília foi sede do seminário “Brasil
Orgânico e Sustentável – Oportunidades para 2014”
voltado às instituições parceiras mobilizadas nas 12
cidades-sede da Copa do Mundo. Na oportunidade,
foi discutido o conjunto de estratégias de promoção,
produção e consumo de produtos sustentáveis, agroecológicos e orgânicos, com foco em grandes eventos
internacionais.
Fonte: Portal Brasil
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Certificados

Destinação adequada de
1560 Lâmpadas

Destinação adequada de
9 Kg de Pilhas e Baterias

Destinação adequada de
50 Kg de Lixo Eletrônico
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Certificados

Certificação
Processo AQUA
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Dia Mundial
da Saúde
7ª edição
N

o dia 5 de abril realizamos no Parque do Povo
mais um evento em Comemoração ao Dia Mundial da
Saúde (7 de abril de 2014). Em sua 7ª edição, o evento
do programa de qualidade de vida do hospital Santa
Paula “Cuide-se, Viva a Vida Melhor” foi um sucesso! Na
nossa mega tenda foram realizados os exames habituais para avaliação de risco cardiovascular, aferição de
pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, orientação farmacêutica e nutricional e postural, avaliação de
massa corpórea – IMC e o exame de Bioimpedância.
Neste ano tivemos uma programação especial com
a participação da nutricionista Gabriela Kapim, apresentadora do programa “Socorro! Meu filho come mal”,
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do GNT, no Espaço Gourmet trazendo receitas práticas
e criativas. E o Circuito de Exercícios funcionais com a
personal Cau Saad, que ensinou e conquistou a todos
os participantes com atividades dinâmicas, divertidas
e envolventes. No local, também tivemos um ponto de
arrecadação para Campanha do Agasalho.
O Evento teve o apoio das empresas: Sodexo, Editora Abril, BebaRio, Glambox, Abbott, Unifir, GaoSeg e
TMS.
A todos os colaboradores e equipe médica que trabalhou no local, nosso “Muito obrigado!” e parabéns
por mais este sucesso que só foi obtido com a ajuda de
todos vocês.

O

Dia Mundial da Água, comemorado
anualmente no dia22 de Março, visa alertar a
todos para a urgente necessidade de preservação e melhor uso deste recurso natural tão
precioso.
A data surgiu na Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento e Ambiente no
Rio de Janeiro, em 1992. Os países foram convidados a celebrar o Dia Mundial da Água e a
implementar medidas para economizar e preservar este recurso e promover a sua sustentabilidade.
O departamento de marketing, do Hospital
Santa Paula, apresenta a campanha “Água é tão
preciosa que sua embalagem é de ouro” para
comemorar no dia 22 de março o Dia Mundial
da água. Como parte do programa de responsabilidade ambiental “Menos é Mais”, visa conscientizar as pessoas quanto à importância do
uso consciente, além do comprometimento
com uma atitude sustentável no consumo deste recurso para o planeta.
A campanha é composta por uma cartilha
com dicas de práticas sustentáveis que podem
ser facilmente aplicadas no dia a dia em rotinas
no trabalho ou em casa, além de mudanças nas
atividades na instituição que impactam na economia deste recurso. Como exemplo, o serviço
de lavagem de carros, localizado na garagem
do prédio, atende 20 veículos por dia e no dia
22 de março serão suspensas as lavagens.
Conta também com apoio de empresas
parceiras na distribuição de caixinhas de água
Tetra Pak, case Embalagem Sustentável premiado em 2012 pelo Best Marketing Sustentabilidade, com a substituição da garrafa de água
na embalagem Pet pelas caixinhas de água na
embalagem Tetra Pak.
Além da Sodexo, parceira na distribuição
das caixinhas, a empresa BDO também, mais
uma vez apoiará uma iniciativa sustentável do
Santa Paula distribuindo aos seus colaboradores uma caixinha de água e uma cartilha com
dicas sustentáveis conscientizando-os a evitar
o desperdício no consumo da água.
Algumas práticas já estabelecidas no hospital:
- Sistema de captação de água de chuva
para reuso em áreas de jardim e bacias sanitárias;
- Sistemas redutores de vazão nos pontos
de consumo;
- Sistemas de duplo acionamento para bacias sanitárias;
- Substituição de equipamentos consumidores de água por equipamentos de alto desempenho.

Dia Mundial da Água

Conteúdo CARTILHA
Dicas de como economizar e fazer o
consumo consciente de água
- Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada;
- Fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres;
- Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima;
- Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro desligado e procurar tomar banho rápido;
- Não jogar óleo de fritura pelo ralo da pia. Além de correr o risco de entupir o encanamento da residência, esta prática polui
os rios e dificulta o tratamento da água;
- Não deixar que ocorram vazamentos em encanamentos dentro da residência;
- Entrar em contato com a companhia de água ao verificar vazamentos de água na rede externa;
- Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Manter
a válvula sempre regulada;
- Reutilizar a água sempre que possível;
- Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas;
- Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira;
- Lavar o carro com balde ao invés de mangueira;
- Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usada
para lavar carros, quintais e regar plantas;
- Tratar a água de piscinas para não precisar trocar com frequência. Outra dica é cobrir a piscina com lona, enquanto não
ocorre o uso, para evitar a evaporação;
- Colocar sistemas de controle de fluxo de água (aeradores) no
bico das torneiras.
Fonte: ecologia e saúde
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Hora do Planeta
A Hora do Planeta, em seu sexto ano consecu-

tivo, é um ato simbólico, promovido no mundo
todo pela Rede WWF, no qual governos, empresas e a população demonstram a sua preocupação com o meio ambiente, apagando as
suas luzes durante sessenta minutos (uma hora)
.
Lançada mundialmente no dia 13 de Fevereiro, a
Hora do Planeta 2014 aconteceu no sábado, 29 de
março, entre 20h30 e 21h30. Com o slogan “Use
seu poder para salvar o planeta”, o movimento
aposta no poder de cada um para a mudança, seja
o cidadão brasileiro ou o Homem-Aranha, primeiro embaixador global do movimento.
A participação do Homem-Aranha foi possível graças a uma parceria entre a Rede WWF e a Sony Pictures Entertainement. Os atores Andrew Garfield,
Emma Stone e Jamie Foxx, que respectivamente
atuam como Peter Parker/Homem-Aranha, Gwen
Stacy e Max Dillon/Electro no filme O Espetacular
Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro, juntamente com o diretor Marc Webb, também apoiaram efetivamente a campanha 2014.
E nós do Hospital Santa Paula também aderimos
ao movimento.
Hora do Planeta Santa Paula
As luzes externas do Hospital foram apagadas na
Hora do Planeta, dia 29 de março, sábado. E no dia
28, sexta-feira, dia que antecedeu a ação oficial da
WWF, pensando no slogan oficial da ação, “Use seu
poder para salvar o planeta”, o Santa Paula desligou o ar condicionado nos setores administrativos
durante todo o dia, fazendo sua parte para salvar
o planeta.
Para os colaboradores foi entregue uma cartilha
informativa sobre o uso consciente de energia,
acompanhado de uma “vela” com uma tag sugerindo que a conscientização e a ação fossem estendidas para sua casa e seus familiares.
Todas estas ações fazem parte do Projeto “Menos
é Mais” existente no Hospital há mais de sete anos,
que visa educar e conscientizar seus colaboradores, médicos, pacientes e acompanhantes sobre o
consumo adequado, sem desperdício de água e
energia.
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A EXECPLAN, empresa de inteligência analítica, em parceria
com a Microsoft nos enviou esta carta, parabenizando o
Hospital Santa Paula por suas ações sustentáveis.
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Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

Dica para descartar seus resíduos corretamente
www.ecycle.com.br/

Fake Shower está disponível para baixar!
Aplicativo do Akatu simula barulho de chuveiro e torneira, “abafa” outros sons do banheiro e
ainda calcula o volume de água economizado

O

Fake Shower, aplicativo para iPhone criado em
parceria pelo Instituto Akatu e pela Leo Burnett TailorMade, está disponível na Apple Store para ser baixado
gratuitamente. O aplicativo simula a vazão e o barulho
de um chuveiro ou torneira e informa a quantidade de
água desperdiçada quando são abertos sem necessidade. O filme promocional do Fake Shower foi apresentado pela parceria no dia 22 de março, em comemoração
ao Dia Mundial da Água.
Para ver o filme e baixar o Fake Shower, acesse:
www.akatu.org.br/mobile/fakeshower.
O Fake Shower é uma ferramenta de conscientização do Akatu que, de forma muito bem humorada e
moderna, permite manter a privacidade entre casais
evitando o desperdício de água. Por quê? Porque muita
gente liga o chuveiro ou a torneira somente para evitar
que o outro não ouça os “sons da natureza” no banheiro. Haja água desperdiçada – água limpa, tratada, cara
e escassa.
Pronto, com o Fake Shower a intimidade dos casais
está salva e a água também, porque o aplicativo simula no iPhone o barulho do chuveiro aberto ou da torneira. E a pessoa ainda pode escolher o nível de vazão
de um chuveiro ou de uma torneira. Ao “fechar” o Fake
Shower, o aplicativo informa quantos litros de água
foram poupados naquela operação. E já traduz para o
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consumidor a dimensão daquele volume economizado comparando a objetos e referências do cotidiano,
como um galão d’água, uma banheira, uma piscina, um
caminhão-pipa até a Lagoa Rodrigo de Freitas.
A quantidade de água virtual poupada vira um score pessoal, que pode ser compartilhado com todos os
usuários do aplicativo no Facebook e no Twitter. Assim
é possível saber quanto você economizou e o impacto
da economia de todos os usuários. Quanto mais pessoas usarem o Fake Shower, maior será o volume de água
poupado.
Divulgue nas suas redes e participe dessa brincadeira em favor da sustentabilidade da vida no planeta!
Fonte: www.akatu.org.br
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A REVISTA DE SUSTENTABILIDADE DO
HOSPITAL SANTA PAULA

www.santapaula.com.br

