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QUEM SOMOS

AMBIENTAR é um projeto contínuo do GAS atuante em São Paulo, que busca 

resolver os problemas ambientais que atingem nossa sociedade, através do 

trabalho conjunto de alunos voluntários do Insper e de outras instituições. 

O AMBIENTAR busca aplicar soluções inovadoras e simples, mas que possam fazer 

diferença e impactar, mesmo que de maneira mais conservadora, a sociedade, 

levando-a a questionar o seu papel como seres humanos, preservando nosso 

ambiente. 

VISÃO

Uma sociedade consciente e que atue na mudança, incluindo pessoas e 

empresas, para que o consumo de recursos naturais seja planejado e sem 

prejuízos à natureza. 

MISSÃO

Atuar na comunidade Insper e na região da Vila Olímpia, questionando qual é o 

nosso papel na preservação do meio ambiente e promovendo atividades e 

debates sobre o processo de administração dos nossos recursos naturais.



VALORES 

 Responsabilidade Ambiental - conjunto de atitudes, que todos do ambientar 

praticam e passam para os outros, voltado para o desenvolvimento 

sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o 

crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade 

e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. 

 Sustentabilidade – o Ambientar pretender conscientizar as pessoas a 

seguirem um princípio sustentável, segundo o qual o uso dos recursos 

naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer 

a satisfação das necessidades das gerações futuras. Assim, cada vez mais 

pessoas passam a ter a capacidade de interagir com o mundo, preservando o 

meio ambiente. 

 Persistência – todos que trabalham no projeto não desistem da ideia da 

conscientização, que é algo que a sociedade realmente precisa. Acreditamos 

na capacidade de mobilização para alcançar nossos objetivos. 

 Inovação – estamos sempre em busca de soluções inovadoras e, assim, 

alcançarmos melhores resultados. Procuramos também inovação no projeto, 

para mantê-lo atualizado e com maior credibilidade. 

 Superação de resultados – junto com os outros valores, procuramos sempre 

atingir e superar os resultados, impactando cada vez mais a sociedade. 



PROJETOS EM ANDAMENTO

1°) MELHOR AMIGO: projeto em conjunto

com ONGs e instituições que cuidam de

animais abandonados, focado em

participar ativamente no cuidado desses

animais, através de ações de arrecadação

de rações e doações para castração e

vacinação. Além disso, esse projeto visa

promover o encontro desses animais com

pessoas que podem adotá-los, reduzindo o

número de animais abandonados.

Dados: No segundo semestre de 2015, foram arrecadados mais de R$3.000,00,

superando nossa meta inicial de R$500,00, o total de dinheiro foi convertido em

ração, vacinas e castrações para a ONG Aliança com a Vida, que foi uma de nossas

parceiras nesse projeto além da ONG Desabandone. Nessa mesma ação, 6

animais foram adotados e atualmente estão vivendo em um novo lar, deixando

de passar fome e correr perigo nas ruas de São Paulo.

Parceiros no projeto: Aliança com a Vida e Desabandone



2°) CAPITALISMO CONSCIENTE: projeto que tem como objetivo promover

palestras e a divulgação dos conceitos do Capitalismo Consciente (Liderança

Consciente, Propósito Maior, Orientação para Stakeholders e Cultura Consciente)

para inspirar alunos a aplicarem esses conceitos em suas atuais ou futuras

empresas. Essas palestras são ministradas por professores do Insper ou por

líderes de organizações que aplicam o método e revelam resultados

surpreendentes, que fazem a diferença na nossa sociedade e no meio ambiente.

3°) HORTINHA: projeto em conjunto com escolas

da rede pública de ensino que visa aproximar

pessoas com realidades diferentes numa mesma

missão: plantar mudas de árvores. Esse projeto

promove a interação de alunos voluntários com o

mesmo objetivo, aumentar a área verde da cidade

de São Paulo, além da troca de experiências que

leva à uma experiência única.


