
15 cases são escolhidos 
F  oram definidos os vencedores 

do Prêmio Marketing Best Sus-
tentabilidade 2012, que este ano 
chega a sua 11a edição, destacan-
do os cases que melhor exempli-
ficam ações de sustentabilidade 
promovidas por empresas, funda-
ções, institutos e associações. 

Este ano, o júri destacou um 
total de 15 trabalhos (veja ao lado) 
vindos de 13 empresas distintas 
— a Amil foi premiada com dois 
cases, "Amil Patentes" e "Digitali-
zação dos exames de imagens", as-
sim como o Bradesco, que venceu 
com Bradesco Seguros e Brades-
co Capitalização. Veja nesta e na 
página 25 as histórias dos cases. 
O prêmio faz ainda uma homena 
gem a Marina Silva, ex-ministra 
do Meio Ambiente, com o título 
de Cidadã Sustentabilidade. 

O júri teve a participação de 
Jomar Pereira da Silva, da Alap, 
Décio Clemente, da DClemente 
& Associados; Francisco Alberto 
Madia de Souza, do MadiaMun-
doMarketing; Milton Mira de 
Assumpção Filho, presidente da 
M.Books do Brasil; e prof. Fran-
cisco Gracioso, conselheiro asso-
ciado da ESPM. O Prêmio Marke-
ting Best Sustentabilidade é uma 
iniciativa da Editora Referência e 
da Madia Marketing School, com 
apoio da Academia Brasileira de 
Marketing e da J.Cocco Comuni-
cação e Marketing. A cerimônia 
de premiação das empresas acon-
tecerá na sede da ESPM em São 
Paulo, marcada para 7 de agosto. 

Contra câncer, Santa Paula 
abraça "Outubro Rosa" 

Residencial Damha tem foco 
em ações sustentáveis 

N    a intenção de contribuir com 

a formação de jovens mais 
conscientes em relação ao meio 
ambiente, a Fundação Nestlé 
Brasil levou o Programa Nestlé 
Cuidar, em setembro de 2011, a 
educadores de escolas de ensino 
da rede pública, crianças e ado-
lescentes da cidade de Muaná/ 
PA. Essa ação mobilizou a popu-
lação da região e barqueiros para 
as questões ambientais e de co-
mo evitar a poluição do rio, prin-
cipal via de transporte da cidade. 
Além disso, viabilizou a articula-
ção entre Prefeitura e escolas da 
rede municipal, o que estimulou 
a mobilização da comunidade e 
a criação de um plano de gestão 
de resíduos. 

A região também foi atendida 
pelo Nestlé Até Você a Bordo, su-
permercado flutuante, que possi-
bilita à população ribeirinha do 
estado do Pará o acesso a pro-
dutos de qualidade e com baixo 
custo. Em parceria com a ONG 
No Olhar, a Nestlé realizou ca-
pacitações sobre reciclagem para 
crianças e ofereceu orientações 
sobre coleta seletiva e reciclagem 
aos consumidores que visitaram 
o barco Nestlé Até Você a Bordo. 

O problema era que em Mua-
ná, os garis jogavam no rio o lixo 
da varrição das ruas. A lém disso, 
a coleta é difícil, porque as vias 
públicas são, em sua maior par-

te, passarelas por entre casas de 
pálafita na beira dos rios. Devi-
do à complexidade da logística, 
o cumprimento da lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
que obriga o fim dos lixões e a 
reciclagem de embalagens e ou-
tros materiais, continaua sendo 
um desafio na Amazônia. 

Desde a sua criação até de-
zembro de 2011, as ações do Pro-
grama Nestlé Cuidar beneficia-
ram cerca de 554 mil crianças e 
4.097 educadores, em 1.595 esco-
las. Por meio das capacitações re-
alizadas nas escolas de Muaná/ 
PA com educadores, crianças e 
adolescentes, a preocupação com 
o meio ambiente tornou-se parte 
do desenvolvimento local. Por 
meio da campanha de conscien-
tização "Muaná Limpa", os mora-
dores também tiveram mais in-
formações de como tratar o lixo. 

Os resultados estão expressos 
na melhor gestão dos resíduos 
sólidos; mobilização do gover-
no, empresas e população local; 
construção de galpão para tria-
gem do lixo reciclável; pontos de 
entrega voluntária; aderência da 
causa; continuidade dos proces-
sos; geração de novos empregos 
e fontes de renda; e rio preser-
vado. Em números, houve re-
ciclagem de 8ookg de resíduos 
sólidos até janeiro de 2012; 56 
escolas participantes do progra-
ma Nestlé Cuidar; 81 educadores 
capacitados e 8.623 crianças e 
adolescentes envolvidos. 

Nestlé ensina 
como tratar o lixo 
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Amil digitaliza 
exames de imagem 

P  ara resolver - problemas com 
a impressão de películas, a 

Amil deu início ao projeto de 
digitalização dos exames de 
imagem. O piloto começou em 
2006 em um dos hospitais da 
Amil para exames de tomografia 
computadorizada. Em 2008, o 
projeto estendeu-se para a resso-
nância magnética, em 2009, foi 
replicado para o Raio X e demais 
unidades do Grupo Amil. Des-
de 2011, o projeto ganhou força 
com a criação da Diretoria de 
Sustentabilidade da A m i l e da 
comprovação do retorno sobre o 

Pampili incentiva 
arborização em SP 

investimento. 
A digitalização dos exames 

também tornou mais rápida a 
entrega dos exames, tanto para 
o médico como para o paciente, 
que pode fazer a consulta via in-
ternet. A iniciativa evitou o uso 
das películas, eliminando qual-
quer geração de resíduos referen 
te aos exames. Em 2011, a Amil 
contabilizou a redução de 2,743 
milhões de películas, de 362 kg 
de prata e 9 milhões de litros de 
água. A lém do aspecto de pro-
teção ao meio ambiente, os exa-
mes digitalizados geraram uma 
economia financeira à Amil de 
R$ 4,5 milhões referentes, com 
redução de despesas com água, 
prata e película, incluindo mate-
rial para revelação. 

C om origem em Birigui, no 
 interior de São Paulo, a Pam-

pili tem 25 anos de história e é 
uma das grifes mais expressivas 
no segmento infantil feminino. 
Procurando estimular, conscien-
tizar e preservar a arborização 
da cidade de Birigui, a empresa 
iniciou um processo de cons-
cientização ambiental, com o en-
volvimento dos filhos de seus 3 
mil colaboradores. O projeto foi 
batizado de "Cuidar e plantar, é 
só começar!" 

O resultado é que diversas 
mudas de árvores nativas foram 

plantadas em latas apadrinhadas 
por crianças, filhos de colabora-
dores e membros da comunida-
de em geral. Depois, as mudas 
foram replantadas em espaços 
definitivos. As crianças que par-
ticiparam do projeto tiveram a 
oportunidade de se tornarem 
voluntariamente os "Guardiões 
da Natureza", título que lhes dá 
o dever de zelar pelo nosso am-
biente e "cobrar" atitudes res-
ponsáveis no ambiente familiar 
e escolar. Ao invés de um capelo, 
receberam um boné e fizeram 
um juramento de guardião. O 
projeto "Cuidar e Plantar, é só 
começar" começou em 2008 e, 
desde então, foi responsável pe-
lo plantio de 1.647 mudas até o 
momento. 

ESPM e Actionaid 
combatem pobreza 

F ruto da convergência das di-
mensões acadêmica e políti-' 

co-institucional da ESPM Social 
do Rio de Janeiro, o case "Spon-
sor gets sponsor" foi desenvolvi-
do pela instituição em parceria 
com a Actionaid a f im de atrair 
pessoas para apadrinhar crian-
ças da ONG e fortalecer o relacio-
namento com doadores já exis-
tentes. A organização trabalha 
em prol do combate à pobreza há 
39 anos, em mais de 40 países. 

O trabalho consistiu em apre-
sentar o desafio aos alunos do 7° 
período de Comunicação Social 
na disciplina Comunicação e 
Sustentabilidade, ministrada por 
Bernadete Almeida. Após apre-

sentado o briefing, a turma, di-
vidida em oito grupos, teve cerca 
de quatro semanas para criar 
campanhas que foram apresen-
tadas em sala de aula, seguindo 
um roteiro previamente definido 
pela professora. 

A agência vencedora foi a 
Agência Basf, formada pelos 
alunos Ana Paula Albuquerque, 
Bruna Miaragaya, Fernanda Fer-
reira, Fernanda Lema e Heloísa 
Queiroz. A campanha, intitulada 
"Amigo que é amigo comparti-
lha!", apresentou o conceito cria-
tivo "Compartilhar o bem". 

A estratégia obteve um alto 
índice de aceitação por parte dos 
doadores, que, por sua vez, indi-
caram outros amigos a participa-
rem da ação. 

Para divulgar o Residencial 
Damha Golf I, localizado 

em São Carlos, interior de São 
Paulo, e criar um produto com 
maior valor agregado, a Damha 
Urbanizadora decidiu buscar a 
aprovação do projeto por meio 
da obtenção do selo Aqua, que 
garante a alta qualidade am-
biental do empreendimento. Pa-
ra tanto, contratou a Fundação 
Vanzolini, instituição sem fins 
lucrativos, criada e gerida pelos 
professores da Departamento de 

Engenharia de Produção da Es-
cola Politécnica da Universidade 
de São Paulo. 

A certificação Aqua baseia-
se em 14 critérios de desempe-

nho sustentável, divididos em 
quatro grupos: eco-construção, 
eco-gestão, conforto e saúde. 
O Damha Golf I foi o primeiro 
residencial horizontal a passar 
por essa certificação: das 17 ca-
tegorias avaliadas, oito foram 
consideradas no nível excelente, 
quatro atingiram o nível supe-
rior e cinco foram avaliadas em 

nível bom. Todo o processo foi 
realizado com apoio da consul-
toria Inovatech. 

A conquista do certificado foi 
usada para chamar a atenção do 
público e divulgada nacional-
mente. Segundo a companhia, o 
diferencial atenderia as expecta-
tivas do público-alvo (em geral, 
de classe A), dos futuros fun-
cionários do empreendimento, 
dos funcionários das obras de 
infraestrutura e da comunidade 
local. Após a certificação, houve 
aumento na procura por lotes. 

T radicional instituição mé-
dica paulistana, o Hospital 

Santa Paula deu exemplo ao 
apoiar a campanha "Outubro 
Rosa", contra o câncer de ma-
ma. Após constatar que este é o 
segundo tipo mais comum, e o 
mais frequente entre as mulhe-
res, a instituição aderiu ao mo-
vimento, tornando-se pioneira 

a abraçar a causa simbolizada 
pelo laço rosa. 

Para conscientizar as pessoas 
sobre o diagnóstico e o trata-
mento a esta doença, o hospital 
decidiu investir R$ 15 mil na 
divulgação da conscientização 
sobre a doença. 

Envolvendo peças para mí-
dia, tradicional e online, além 
de ações de educação e endo-
marketing, o trabalho contou 
com o apoio de diversas estrelas 

como o ator Malvino Salvador, 
o músico Rogério Flausino, o 
ex-jogador Cafu e as apresen-
tadoras Sabrina Sato e Luciana 
Gimenez, entre outros, que não 
cobraram para divulgar a cam-
panha por ela ser pro bono. A 
criatividade e a boa execução 
resultaram no engajamento de 
14 mil pessoas, com 70 matérias 
publicadas e um significativo 
buzz nas redes sociais, especial 
mente no Twitter. 
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Bradesco Capitalização apoia 
proteção da Mata Atlântica 

Ocase vencedor "Bradesco 
Capitalização: Restaura-

ção Florestal da Mata Atlântica 
com Foco na Sustentabilidade" 
destaca como a instituição, em 
parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, apoiou ações de 
restauração florestal da área. 

A região é considerada uma 
- entre as 34 regiões do plane-
ta - a receber prioridade para a 
preservação ambiental e abriga 
cerca de 70% dos animais brasi-
leiros ameaçados de extinção e 
uma imensa biodiversidade. 

A parceria entre o Bradesco e 
a Fundação começou em 2004, 
quando a instituição bancária 
criou um título de capitalização 
específico para apoiar o projeto 
socioambiental, o "Pé Quente 
Bradesco SOS Mata Atlântica". 

De acordo com o projeto, para 
cada título adquirido pelo públi-
co, parte da renda é transferida 
para dar suporte financeiro a 
ações de restauração florestal. 

Além da aquisição de títu-
los, é possível também auxiliar 
na recuperação do bioma pela 
internet. Por meio do portal 
"Clickarvore", da Fundação SOS 
Mata Atlântica (www. clickarvo-

re.com.br), é possível a qualquer 
pessoa "plantar" uma nova mu-
da de árvore nativa por dia. 

A estratégia de ativação tem 
sido a comunicação interna nas 
agências Bradesco, com car-
tazes, folhetos e banners. De 
acordo com o case, entre o pú-
blico impactado destacam-se os 
proprietários rurais, a sociedade 
em geral e jovens estudantes. 

AACD une visibilidade 
com prestação de contas 

C om mais de dois mil colabo-
 radores, 15 unidades (duas 

em construção) e um orçamen-
to que próximo aos R$ 280 mi-
lhões, a A A C D (Associação de 
Assistência à Criança Deficien-
te) precisava gerar mais visibili-
dade para o Teleton, exibido em 
parceria com o SBT, programa 
com a maior captação de re-
cursos da TV brasileira e que 
representa um grande ponto 
de apoio para as arrecadações 

da entidade. Para alcançar os 
objetivos, tanto em visibilidade 
para a ação quanto em prestação 
de contas aos doadores de anos 
anteriores, a entidade optou por 
uma grande história de um dos 
seus pacientes como o fio con-
dutor para todas as outras que 
seriam veiculadas na edição do 
Teleton. O projeto foi ancorado 
em um forte plano de marke-
ting, criado pela agência Z+, e 
de PR, com o forte apoio dos 
veículos de comunicação. Com 
isso, a entidade conseguiu supe-
rar as metas que havia traçado. 

A arrecadação total chegou a R$ 
26,8 milhões, ante expectativas 
de R$ 24 milhões, e o número 
de atendimentos cresceu 11%, 
ficando próximo a 1,5 milhão. 
O programa repercutiu em 11 
mil blogs e em mais de 1,1 mil 
reportagens, ao passo que 38 
mil pessoas curtiram postagens 
sobre o Teleton no Facebook. 
O sucesso da edição do Teleton 
também impulsionou em 15% 
entre 2010 e 2011 a chegada de 
novos mantedores da A A C D e 
um crescimento de 12% com o 
retorno de mantedores. 

Circuito da Longevidade 
dissemina atividade física 

E m razão do cenário de en-
 velhecimento da população 

brasileira, a Bradesco Seguros 
decidiu criar o Circuito da Lon-
gevidade, uma corrida de rua 
aberta a toda a sociedade, e cujo 
objetivo é disseminar a práti-
ca do exercício físico como um 
aliado para prevenir doenças e 
garantir uma longevidade com 
mais saúde. 

O circuito teve início no Rio 
de Janeiro, no trecho de praia 
que vai do Leme a Copacabana. 
A estreia reuniu 4 mil inscritos, 
sob o slogan "O tempo passa rá-
pido, então corra". Apesar do pú-
blico heterogêneo que freqüenta 
o circuito, a principal meta é a 
inclusão de pessoas acima de 60 
anos. 

A cada ano cresce o número 
de pessoas interessadas em par-
ticipar, assim como de municí-
pios interessados em receber o 
Circuito da Longevidade. A Bra-

desco Seguros espera encerrar 
2012 com mais de 200 mil parti-
cipantes, contabilizados desde o 
início do circuito, em 2006. Os 
resultados obtidos pela Brades-
co Seguros superam as expec-
tativas. Segundo a coordenação 
do evento, a expectativa inicial 
era de que menos de 5% dos 
participantes tivessem idade su-
perior a 60 anos. De acordo com 
o levantamento de participantes 
em 2011, já supera a marca de 
12% o número de participantes 
acima dessa faixa de idade. 

Agência-barco da Caixa tem 
repercussão internacional 

Afim de criar uma estrutu-
 ra bancária às populações 

das cidades ribeirinhas da re-
gião Amazônica, a Caixa criou 
a agência-barco, case de reper-
cussão internacional - venceu o 
beyondBank Awards 2011, do 
BID. O canal atende 152,6 mil 
ribeirinhos que vivem em se-
te municípios, localizados nas 
margens do Rio Solimões, na 
Amazônia. A primeira agência-
barco é a do Chico Mendes, em 

operação desde janeiro de 2011. 
Em uma viagem de 23 dias, 

a embarcação percorreu os sete 
municípios ribeirinhos, em uma 
distância de 850 quilômetros 
entre Manaus e Coari, oferecen 
do à população serviços como 
abertura de contas-correntes e 
poupança, Caixa Fácil e empre-
sarial, crédito habitacional de 
interesse social, microcrédito 
produtivo, crédito consigna-
do, cartão de crédito e seguros, 
além dos pagamentos de benefí-
cios sociais, como PIS, FGTS e 
Bolsa Família. 

A agência-barco Chico Men-

des realizou, desde de janeiro de 
2011 ,17 viagens completas, com 
mais de 27 mil atendimentos à 
população do Rio Solimões. De 
acordo com a instituição, foram 
abertas 5.703 contas nas moda-
lidades Caixa Fácil, poupança e 
corrente de pessoa física e jurí-
dica, e operações de crédito de 
aproximadamente R$ 2,1 mi-
lhões até maio deste ano. 

Os resultados positivos leva-
ram a Caixa a licitar uma nova 
agência-barco, que quando en-
trar em operação vai atender as 
populações entre o Rio Pará e a 
Bacia do Marajó. 

Amil quer se transformar em 
uma empresa paperless 
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Festival SWU torna-se o maior 
movimento de conscientização 

Divulgação 

C om o objetivo de fazer as pes-
 soas repensarem suas atitu 

des e mostrar como as escolhas 
diárias podem contribuir para 
um mundo mais equilibrado e 
sustentável, o Grupo Totalcom, 
fundado por Eduardo Fischer, 
criou o movimento S W U (Starts 
W i t h You) - Começa com Você, 
em junho de 2010. 

O movimento conta com 
uma agenda anual de atividades 
que inclui um festival de música 
e artes, Fórum Global de Sus-
tentabilidade, gincana univer-
sitária, debates e pocket shows 
em faculdades, além de oficinas 
e ações em parceria com ONGs. 

Em apenas 24 meses, se-
gundo a companhia, o S W U 
tornou-se o maior movimento 
de consciência em prol da sus-
tentabilidade da América Lati-
na. Desde seu lançamento, soma 
mais de 500 mil fãs nas redes 
sociais. Em seu website são 13 
milhões de visitantes únicos. O 
S W U Music and Arts Festival 
reuniu em duas edições 350 mil 
pessoas e apresentou mais de 
140 atrações. O Fórum Global 
de Sustentabilidade promoveu, 

também em duas edições (2010 
e 2011) seis dias de debates en-
tre alguns dos maiores especia-
listas e ativistas da sustentabi 
lidade, tendo impactado mais 
de 3 milhões de pessoas. Em 
2012, a programação do S W U 

a partir do segundo semestre 
continua mais forte, ampliando 
o diálogo com o público jovem 
em torno de uma nova atitude 
sustentável, por meio da música 
e consciêncientização do públi-
co presente. 

CIEE cria programa para 
alfabetização de jovens 
O CIEE (Centro de Integração 

 Empresa Escola), organi-
zação não governamental, que 
desenvolve ação social, com fo-
co na educação e no desenvol-
vimento de pessoas, implantou 
no início de 1997, o "Programa 
CIEE de Alfabetização e Suplên 
cia Gratuita para Adultos". 

A ação, que tem como foco 
maiores de 15 anos, analfabetos 
e semi-alfabetizados, tem como 
meta agregar à leitura e à escri-
ta, resgatando a autoestima de 
cada aluno e fortalecendo sua ci-

dadania, enquanto se desenvol-
ve o processo dê escolarização. 

Desde que foi criado, o pro-
grama já atendeu mais de 50 
mil pessoas, por meio de núcle-
os, que funcionam nas unidades 
do CIEE, empresas parceiras, 
instituições de ensino, centros 
comunitários e paróquias. Os 
alunos recebem, sem nenhum 
custo, um kit com material esco-
lar, uniforme, vale-transporte e 
lanche. 

A iniciativa funciona tam-
bém como uma oficina multipli-
cadora para a fqrmação de edu-

cadores, que são os estudantes 
de Letras Pedagogia e Matemáti-
ca. Eles são capacitados e acom-
panhados pedagogicamente 
pela equipe de profissionais do 
CIEE, Pedagogas e Psicólogas. 

Para divulgar o programa, a 
organização realiza boletins bi-
mestrais, possui a Revista Agi-
tação, ministra palestras sema-
nais com apresentação de vídeo 
institucional, faz campanhas e 
prospecções envolvendo as Ins-
tituições de Ensino e empresas 
que se interessam na escolariza-
ção de seus funcionários. 

D esde outubro de 2010, a 
 Amil Assistência Médica 

está com o posicionamento 
"Não há homem saudável em 
um planeta doente." A partir de 
um estudo em todas as áreas, a 
empresa percebeu que poderia 
minimizar os impactos ambien-
tais e gerar redução de custos 
ao informatizar alguns de seus 
processos. O objetivo é transfor 
mar a Amil em uma empresa 
paperless (sem papel, em uma 
tradução livre). 

De acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela área de sus-
tentabilidade da empresa, a me-
ta é informatizar e digitalizar os 
processos e pontos de contato 
com os stakeholders, principal 
mente colaboradores e clientes. 

O projeto Paperless teve iní-
cio em janeiro de 2011 com re-
dução dos custos operacionais, 
diminuição da impressão e eli-
minação da circulação de papel 
entre as áreas. 

Segundo a Amil , com a ado-
ção das práticas sustentáveis em 
2011, foram evitados 8.732 cor-
tes de árvores e também o uso 

de 72,9 milhões de folhas. Além 
disso, a empresa economizou 
34.112 metros cúbicos de água e 
3.411.167 kw de energia. Ainda 
de acordo com cálculos da Amil, 
a economia gerada pelo projeto 
equivaleu a 5 7 % do Parque do 
Ibirapuera. 

Até o final de 2012, a perspec-
tiva é que 31.307 cortes de árvo-
res sejam evitados, assim como 
o uso de 261,4 milhões de folhas 
de papel. A Amil afirma que a 
economia gerada este ano com 
água e energia será de 105.459 
metros cúbicos e 10.545.898 kw, 
respectivamente. 

Projeto Tekobé promove 
saúde entre criancas carentes 

0 projeto Tekobé foi cria-
 do pela Associação Viva e 

Deixe Viver com o objetivo de 
transformar a internação hospi-
talar de crianças e adolescentes 
carentes em um momento mais 
alegre e terapêutico. De acordo 
com o case, o projeto tem como 
metas, entre outras, conhecer o 
que ocorre em áreas isoladas e 
reduzir as distâncias entre os 
profissionais da saúde e os jo-
vens hospitalizados. 

Para atingir os objetivos 

propostos, foram criados três 
fóruns Teboké, com encontros, 
debates e atividades criativas, 
entre fevereiro e maio de 2010. 
O primeiro encontro contou 
com a presença de Ione Mendes, 
diretora de pesquisa da MTV, 
com a apresentação do "Dossiê 
M T V 4" e discussão dos temas 
"humanização da saúde, educa-
ção, socialização, inserção do jo-
vem na sociedade e futuro". 

O segundo fórum foi realiza-
do em abril com a presença da 
revista Atrevida, com a discus-
são dos temas "preconceito, va-
lorização pessoal e auto-estima, 

informação/comunicação e cul-
tura e política pública". O tercei-
ro encontro abordou os temas 
"descoberta e convivência com 
a doença, adesão ao tratamento, 
família e convivência e sexuali-
dade". 

Nos três fóruns Tekobé cerca 
de 300 pessoas foram impacta-
das. De acordo com o case, "com 
esses encontros foi possível per-
ceber que suas perspectivas de 
vida melhoraram" e foi possível 
para os adolescentes "sentirem-
se parte de um grupo, apren-

dendo a sonhar sem medo do 
futuro". 

Instituto Triângulo mobiliza 
Metrô de SP com gincana 
Apesar de transportar 3,7 mi-

lhões de pessoas diariamen-
te em São Paulo e ser bem-vista 
por seus usuários, o Metrô de 
São Paulo ainda não se via com 
uma cara sustentável, tanto para 
o público quanto internamente. 
Para mudar este panorama, a 
estatal fechou uma parceria 
com o Instituto Triângulo para 
a criação de uma imensa ação 
de marketing: a gincana sus-
tentável Interação. A iniciativa 
durou nove meses e mobilizou 
os 9 mil colaboradores e 1,2 mil 
funcionários do Metrô. 

A lém de estimular a susten-
tabilidade, a gincana alimen-
tava também o gosto pelo tra-
balho em grupo, uma vez que 
foram formadas 15 equipes de 
80 integrantes, oito deles com 
poder de liderança, para cum-
prir as tarefas, todas elas ligadas 
ao meio ambiente. Para se divul-
gar a idéia e facilitar o acesso, 
foi criado também um site ofi-
cial que continha informações 
e espaço para a organização de 
cada equipe. Ao todo, foram seis 
etapas realizadas nos nove me-
ses de Gincana, com 15 tarefas 

no total, abrangendo os temas 
pilares da sustentabilidade: am-
biental, social e econômico. 

Ações de e-mail marketing 
e endomarketing divulgaram 
a causa para o público interno 
e externo, e a campanha deu 
resultado: 10% dos voluntários 
participaram ativamente das 
ações que foram impactados, 
com adesão constante de 34% 
destes. Ainda foram revitaliza-
dos 62 mil m de espaço público, 
e foram doadas diversas emba-
lagens recicláveis a nada menos 
que 180 instituições. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 jul. 2012, p. 24-25. 




