Informação de imprensa
BASF participa da Virada da Mobilidade

Setembro de 2017

 Empresa é palco de painéis sobre alternativas de transporte

Rosa Bafile
Telefone: 11 2039-2962
Celular: 11 96383-2729
rosa.bafile@basf.com

corporativo
 Iniciativas como car sharing, horário flexível e incentivo à
carona fazem parte da cultura organizacional da BASF
São Paulo, 20 de agosto de 2017 – A BASF, empresa química líder
mundial em inovação, faz parte da Virada da Mobilidade, uma
iniciativa que busca sensibilizar a população brasileira em relação à
mobilidade em grandes centros urbanos. A quinta edição do evento
ocorre entre os dias 17 e 23 de setembro em São Paulo, e atividades
lúdicas, exposições e palestras farão parte da programação.

A BASF foi a empresa escolhida para receber, no dia 20/05 entre 15h
e 18h, em seu auditório na capital paulista, dois painéis, são eles:
“Mobilidade urbana – aspectos transversais” e “Empresas 2.0 em
mobilidade”.
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link:

https://viradadamobilidade.com.br/mobilidade-corporativa-da-teoria-apratica/.
“A BASF é uma empresa referência em mobilidade corporativa, uma
vez que oferece políticas voltadas para horário flexível, incentivo à
carona e home office, além de car sharing. A participação em uma
inicitativa como a Virada da Mobilidade é muito importante para
fomentar discuções de alternativas de transporte que podem contribuir
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com o bem estar dos nossos colaboradores“, comenta Eduardo
Canas, analista de administração de veículos.

Confira abaixo a programação detalhada dos painéis:
15:40 h – Painel 1 – Mobilidade Urbana – Aspectos Transversais
A Mobilidade urbana tem impactos na empresa que vão muito além
do custo e do trânsito. Quanto às empresas gastam com mobilidade?
Quais os impactos reais que a mobilidade tem no desempenho e
saúde dos colaboradores? E a sustentabilidade da empresa? Neste
painel, abordaremos os diversos aspectos da mobilidade urbana e
provocaremos especialmente ao público corporativo a tomar decisões
considerando esses inputs.


Mediadora: Fabíola Cidral (CBN)



Janaina de Mendonça Fernandes – FGV



Hagop

Armenio

Barsoumian

–

Instituto

Saúde

e

Sustentabilidade


Ricardo Haag – Michael Page



Flavia Resende – Instituto Ethos

16:30 h – 17:40 h Empresas 2.0 em Mobilidade
Empresas apresentam cases reais e novas soluções em mobilidade
alinhadas com as novas tendências em mobilidade e os resultados
nas pessoas, cidades e na vida das próprias empresas.


Mediador: Marcelo Moura – Ed Globo




Lessia Ivanechtchuk – Carsharing BASF
Roberta Ferreira – Bikesharing – ALD



Erika Laun – Furnas



Larissa Faresin – EY



Homero Neves da Silva

Serviço:
Local: Auditório BASF - Av. Nações Unidas, 14.171

Horário: 15h – 17h40
Inscrições: https://viradadamobilidade.com.br/mobilidade-corporativada-teoria-a-pratica/.

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.
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