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Informação de imprensa 

 BASF debate mobilidade corporativa sustentável na 

Conferência Ethos 

 Compartilhamento de carros, incentivos à carona, horário 

flexível e home office fazem parte das atividades da 

empresa 

São Paulo, 26 de agosto de 2017 – Com o objetivo de reforçar sua 

estratégia de mobilidade corporativa sustentável e discutir melhores 

práticas, a BASF, empresa líder em inovação no setor químico, estará 

presente na edição  2017 da Conferência Ethos 360º. O evento é 

organizado pelo Instituto Ethos e tem como objetivo debater 

tendências globais de sustentabilidade.. A  edição 2017 da 

conferência  ocorre entre os dias 26 e 27 de setembro em São Paulo, 

no Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 

387, Santo Amaro).  

 

Durante o painel “Mobilidade corporativa: soluções para promover 

mobilidade sustentável nas empresas“, Léssia Raquel Ivanechtchuk, 

gestora de frota e mobilidade urbana da BASF no Brasil, irá abordar 

iniciativas como compartilhamento de carros, incentivos à carona, 

horário flexível e home office, que permitem que a empresa faça uma 

gestão mais sustentável da mobilidade de seus colaboradores e 

contribua com o seu bem estar. 

 

“A BASF foi a primeira empresa a implementar no Brasil um sistema 

de compartilhamento de carros entre colaboradores, o que mostra 

nossa estratégia em fazer uma gestão inteligente de mobilidade. 
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Participar de conferências como essa nos permite trocar informações 

e avaliar novas práticas, que podem auxiliar em nossa estratégia de 

mobilidade corporativa“, comenta Léssia. 

 

Serviço:  

Local: Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas 

Rodrigues, 387, Santo Amaro 

Painel: Mobilidade corporativa: soluções para promover mobilidade 

sustentável nas empresas 

Data: 27/09 

Horário: 9h30 – 10h30 

 

 Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

              

INFORMACÕES PARA A IMPRENSA 

 

Aline Boniolo / Bruna Marconi / Andrea Benedetti  

3147- 7231 / 7413 / 7467  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com  

 

 

http://www.basf.com.br/
mailto:basfcorp@maquinacohnwolfe.com

