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O Banco Mundial tem atual-
mente R$ 1 bilhão em emprésti-
mos para expansão das linhas
de trem e metrô da capital. Mas
a instituição resolveu ir além
de seu papel de financiador e
percebeu que poderia fazer al-
go para contribuir com a mobili-
dade na cidade. Assim, criou o
Projeto Piloto de Mobilidade
Corporativa, o qual prevê, en-
tre outras coisas, que as empre-
sas adotem o home office.

A instituição encomendou
um estudo de uma consultoria o
qual chegou a conclusão que a
região da Av. Engenheiro Luís
Carlos Berrini, conhecida pela
grande concentração de empre-
sas, é uma das mais complica-
das em relação ao trânsito. Para
se ter uma ideia, no horário de
pico mais de 50% dos automó-
veis que circulam na região têm
apenas uma pessoa em seu inte-
rior. Considerando-se toda a ci-
dade são 31% de carros circulan-
do nestas condições.

Com base em dados como es-
te, o Banco Mundial convidou
as empresas instaladas no con-
domínio comercial WTC, locali-
zado na região, para participar
de seu projeto de mobilidade. O
conjunto de edifícios conta com
8 mil trabalhadores. A ideia é
que estas companhias adotem
ações que facilitem o desloca-
mento de seus funcionários.

Além do home office, outra
sugestão é adotar horários flexí-
veis de trabalho. “A empresa po-
de permitir que o funcionário
trabalhe em um horário alterna-
tivo e consiga escapar do trânsi-
to”, afirma Andrea Leal, coorde-
nadora do projeto.

Outra proposta seria a chama-
da semana de trabalho compri-
mida, na qual o funcionário tra-
balha duas horas a mais todos
os dias da semana para folgar
em um deles. O projeto tam-
bém sugere que as empresas fa-
cilitem a interação entre os seus
funcionários para que eles fa-
çam amizades com quem possa
oferecer carona. “Outra solu-
ção é que as empresas se organi-
zem para contratar ônibus freta-
do para o deslocamento dos fun-
cionários”, afirma Andrea.

Todas estas sugestões são to-
cadas pelas empresas com o
apoio do Banco Mundial, que

contratou uma consultoria pa-
ra ajudar na empreitada. O pro-
jeto foi iniciado no segundo se-
mestre do ano passado e no
próximo mês de junho deste a
instituição pretende apresen-
tar os resultados ao governo
do estado. “A ideia é que esta
iniciativa, de incentivar a mo-
bilidade na cidade, venha do
setor público”, afirma Andrea.
Apesar das bons intenções do
projeto, poucas empresas aderi-
ram a ele. Das 80 companhias
instaladas no WTC, apenas 20
aceitaram participar.

O Banco Mundial é uma orga-
nização formada por 187 países
membros. Sua missão é dimi-
nuir a pobreza no mundo, atra-
vés do financiamento de proje-
tos e de assistência técnica para
países pobres e em desenvolvi-
mento, sendo que sustentabili-
dade é um de seus pilares.

Em São Paulo, por exem-
plo,o Banco Mundial financia a
expansão das linhas 4 e 5 do
metrô, além de melhorias no
sistema da CPTM. Mas como es-
tes projetos são de longo prazo
e demoram para surtir efeito
na cidade, a insituição resol-
veu fazer algo mais pela mobili-
dade na cidade. ■

Predicta anuncia novo vice-presidente

A Predicta, especializada em marketing digital, anunciou Marcos Garcia

como vice-presidente de vendas e marketing da empresa. “A companhia

está em um ótimo momento, expandindo suas ações, diversificando o

portfólio e buscando aumentar ainda mais sua carteira de clientes”. Com

mais de 15 anos de experiência no mercado digital, Marcos atuou como

diretor comercial de banda larga no iG e no Terra. No iG, destacou-se

pela ampliação da base de assinantes banda larga do SuperiG.

Horário flexível faz parte de projeto
apoiado pelo Banco Mundial

Reprodução

A cidade de São Paulo é conhecida pelos seus congestionamentos. O metrô é uma
das alternativas de locomoção. Porém, durante os horários de pico, até mesmo
a utilização deste transporte é complicada, devido a grande quantidade de pessoas
que circulam por suas dependências. A região da Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini,
escolhida pelo Banco Mundial para implantar seu projeto de mobilidade corporativa,
não possui metrô. Mas em suas proximidades, algumas estações de trem estão
entre as opções de transporte público para os trabalhadores que circulam por ali.

Proposta elaborada pela
instituição é adotada por
empresas da capital paulista
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Fonte: Business School São Paulo    *Pesquisa feita com 150 empresas 
em que 75 delas são de profissionais que aderem à modalidade  
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