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Informação de imprensa 

BASF promove 1ª Feira da Mobilidade Urbana em São 

Paulo 

 Evento promoveu debate sobre tendências de mobilidade 

urbana e soluções para melhorar o trânsito nas grandes 

cidades 

A BASF promoveu em 17 de maio de 2017 a 1ª Feira de Mobilidade 

Urbana da BASF na sede da companhia, no Morumbi, em São Paulo. 

O evento contou com a participação de especialistas no tema, como 

Pascal Vita Antonio, presidente da ALD Automotive, Maximiliano 

Fernandes, diretor de estratégia e marketing da Ticket Log, Rafael 

Taube, CEO da JoyCar, e Márcio Nigro, CEO e criador do WiiMove, 

além do piloto e apresentador do AutoEsporte e rádio CBN César 

Urnhani. Na ocasião, mais de 200 participantes de 15 empresas 

convidadas discutiram tendências sobre trânsito e soluções para o 

transporte nas grandes cidades. 

Para promover a sustentabilidade e colaborar com a mobilidade 

urbana, a BASF oferece aos seus colaboradores uma série de 

ferramentas que auxiliam na oferta e obtenção de caronas, a fim de 

oferecer maior comodidade e qualidade de vida ao colaborador, 

além de reduzir custos e burocracias. Entre os programas 

apresentados na Feira estão: 

Carona Solidária 

Para incentivar as pessoas que dão carona tanto na ida quanto na 

volta do trabalho, a unidade Morumbi oferece vagas de 
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estacionamento para colaboradores que formarem duplas ou grupos 

de três ou mais pessoas para o trajeto até o trabalho. 

CarSharing 

Nas unidades Morumbi, Demarchi, Guaratinguetá e Jacareí, há um 

sistema de compartilhamento de carros para uso no trabalho. O 

sistema é totalmente automatizado e os carros são acessados com 

o crachá da BASF. O objetivo é disponibilizar uma opção de fácil 

utilização, sem muita burocracia, dentro das localidades e que seja 

também uma alternativa ao uso de táxi e locação de veículos, além 

de permitir também o compartilhamento de caronas. A BASF é a 

primeira empresa no Brasil a instaurar o CarSharing. 

WiiMove 

Lançado na Feira, o  WiiMove é um aplicativo que oferece soluções 

em mobilidade integrada tanto para transporte particular como 

corporativo. Nele, o usuário indica qual o modo de locomoção (a pé, 

de bicicleta ou de carro) e o aplicativo mostra alternativas de 

carona, transporte público, carros corporativos, vans, veículos 

fretados ou trajetos multimodais, otimizando o aproveitamento e a 

eficiência dos recursos disponíveis. 

Aluguel de carros e desconto em táxis 

A BASF mantém parcerias com locadoras de carros e cooperativas 

de táxis para obter descontos na contratação dos serviços 

corporativos ou particulares. 

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE CARBONO 

Além de promover o uso inteligente e compartilhado dos carros 

entre seus colaboradores, a BASF participa do Programa de 

Compensação de Carbono, que promove o plantio de árvores para 

neutralizar as emissões de carbono emitidas de todos os carros da 

frota locada da BASF. Em 2016, a BASF realizou o plantio de 5.934 

árvores, o que equivale a 899 toneladas de carbono neutralizado. 

 



 

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 114 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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