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Sobre a Questão Urbana
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O Metrô em números:
• Empresa pública, constituída no dia 24 de abril de 1968

A cidade de São Paulo, maior metrópole do país, tem 11,89 milhões de habitantes. A capital 
do estado mais populoso do país concentra cerca de 6% da população brasileira (IBGE) ago
de 2014
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Fonte: google
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Conceituação de Impacto Social

Não há consenso nem entre os principais envolvidos no setor sobre uma 
definição exata do termo negócios sociais. Existe um grupo que se inspira 
no Nobel da Paz Muhammad Yunus, vinculado a ESPM-SP que se 
dedicado ao tema. 
Eles acreditam que negócios sociais são empresas que tentam resolver 
um problema social desenvolvendo produtos e serviços para a base da 
pirâmide, fazem dinheiro com isso, mas reinvestem todo o lucro obtido no 
próprio negócio.

= Não ter como meta só o lucro
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http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/05/Info_Neg%C3%B3ciosSociais_Adap01-01.jpg
http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/05/Info_Neg%C3%B3ciosSociais_Adap01-01.jpg
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Uma visão de ecossistema para o Metrô
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Outros Diferenciais a consolidar e propagar:

• Benefícios ambientais, saúde, economia e qualidade de vida na cidade
• Responsividade (por meio das novas mídias) com caráter colaborativo
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Ferramentas de comunicação:

• Jornal Mural

• Revista Metropolis

• Intranet MetrôClick

• E-mail Metrotodos

• Estação Conhecimento

• SMS GRH Informa
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PÚBLICO EXTERNO

Em parceria com outras instituições, o METRÔ participa 

de diversas campanhas de SER, como: 

Campanha de Combate à Dengue, 

Campanha de Combate ao Tireoidismo, 

Campanha do Agasalho, 

Campanha do Dia Mundial do Diabetes, 

Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, 

Campanha Saúde da Mulher 

Campanha do Dia Mundial Sem Tabaco.
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Site Metrô

EMAIL

Celular - WAP + SMS

Mídias Off line
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Matriz impacto social gov x gov

sabesp Secret saude metro FDE

sabesp

Secret saude

metro

FDE

agua gripe gratuidade cursos



Obrigado
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