
No banco Itaú,
as idéias e sugestões
transformam-se
em programas
sustentáveis.
"Queremos
comportamento
critico das pessoas
em relação a
esse assunto", diz
Sônia Faveretto,
superintendente de
sustentafailidade
do Itaú.

o cliente, pense em
um restaurante que
seja perto do trabalho
dos dois. Lugares
distantes dos
dois escritórios
contribuem para
piorar o trânsito
nesse horário
de pico e poluir
ainda mais o ar
nas grandes cidades.

da cidade, ou do
pais, podem ser
substituídas por
videoconferências.
Então faça isso
e espalhe a idéia.
Você economiza
dinheiro para o seu
departamento — o
que pode até valer um
bônus maior no fim do
ano! -, poupa o meio
ambiente, reduz sua
pegada de carbono
e ganha tempo para
você e para a equipe.

o seu setor ou
para os colegas
mais próximos.
Isso pode ser
replicado para mais
departamentos e
contribuir não só com
o meio ambiente, mas
com a qualidade de
vida. No fim do mês
todos podem colaborar
enchendo o tanque
de quem dirigiu mais.

ajuda a diminuir o
desperdício, como
aconteceu na TV1,
grupo de comunicação,
em São Paulo.
"Em dois meses,
conseguimos reduzir
o consumo exagerado
de copos plásticos
em 50%, que chegava
a 7 500 por dia", diz
Selam Santa Cruz,
sócia da empresa.
Na dúvida, leve
sua caneca.



de uma vida
sustentável", diz Ligia
Egger, consultora de
etiqueta corporativa.
"Muitos encaram os
projetos da empresa,
mas esquecem que
na vida precisam ter
boas relações." Isso é
ser gentil e respeitoso
com os seus colegas
no elevador, no
estacionamento
e no refeitório.

seus colegas entrarem
até ele ficar cheio. Ou
prefira pegar um que
já está razoavelmente
cheio quando você
estiver na fila, em
vez de esperar para
ir sozinho. Você chega
uns 20 segundos
depois, mas economiza
energia e esbanja
gentileza.

busque o mesmo
comportamento em
seus fornecedores e
clientes. As empresas
costumam ter projetos
sustentáveis, mas
ainda toleram de seus
executivos e líderes
práticas abusivas e
humilhantes com os
funcionários. "Podemos
aprender nesse
momento de crise",
diz o consultor de
gestão Júlio Cardozo,
de São Paulo.

regra da boa conduta
sustentável. Apague a
luz quando for embora,
desligue o computador
se for para uma reunião
externa, só imprima um
texto se realmente for
necessário guardar o
papel. Se você recebe
impressos e revistas
desnecessários,
ou que nunca lê,
avise quem está
mandando para
suspender o envio.

onde você pode
reduzir custos e
como pode poupar
os recursos naturais
nas suas atividades
diárias, desde a ida ao
trabalho até as festas
que organiza para a
empresa ou em sua
casa, para a família.
Com o tempo, as
pessoas passarão a se
inspirar em suas ações
e a fazer o mesmo.
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