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Consciência Ambiental
Como empresa, temos uma ambição e comprometimento incondicional com o desenvolvimento responsável e
sustentável de nosso negócio, desta forma procuramos criar consciência ambiental em nossos colaboradores.
Conforme os efeitos danosos das mudanças climáticas ficam mais aparentes e perceptíveis por populações ao
redor do mundo, mais necessária se torna a consciência ambiental, especialmente no meio corporativo, pois quando o
assunto é desenvolvimento sustentável, o engajamento das empresas é fundamental.
Mas, o que é essa consciência ambiental?
Uma pessoa consciente é aquela que possui capacidade de refletir sobre si mesmo, seus atos e as consequências
que eles trazem.
Ter consciência ambiental nada mais é do que compreender o meio ambiente em sua totalidade e as
consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele; é entender que a sobrevivência dos ecossistemas
depende do coletivo.
Cabe destacar que a consciência ambiental não deve ficar somente no campo das ideias, ela deve se transformar
em ações práticas para que seja possível mudar a realidade.
Para conscientizar nossos colaboradores, colocamos placas sinalizadoras com o intuito de conscientizá-los para
um consumo consciente.
Placas Sinalizadoras para consumo consciente de papel toalha.
Quando lavar as mãos, utilize apenas duas folhas de papel toalha para secá-las após lavá-las. Ao contrário do
que muitos pensam, não são necessárias muitas folhas para secar as mãos, duas são o suficiente, mais do que isso é
desperdício. O uso correto e consciente ajuda a economizar papel e a proteger o meio ambiente, pois com isso, se evita
a derrubada de centenas de árvores, assim como o consumo de água na produção de papel.

Antes

Depois
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Placas Sinalizadoras para consumo consciente de Água.
A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência do ser humano. Estima-se hoje, segundo a
Agência Nacional de Águas (ANA) que 97,5% da água do planeta seja salgada, ou seja, imprópria ou muito difícil para o
consumo humano, agricultura e outros fins.
Deve-se manter a torneira fechada ao lavar as mãos, escovar os dentes, e ao ensaboar a louça. Por exemplo, ao
escovar os dentes com a torneira aberta, gasta-se cerca de 13,5 litros de água em apenas dois minutos.

Antes

Depois

Placas Sinalizadoras para consumo consciente de Energia.
O consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento sustentável. É preciso, sempre
que possível, reduzir o consumo deste bem. Manter hábitos como apagar a luz ao sair do ambiente, e manter cortinas
abertas para maior entrada de luz solar, podem gerar economias e aumentar a conscientização dos colaboradores da
empresa.

Antes
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Depois
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