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Introdução 

 

A Unilever Brasil tem a satisfação de participar da 22ª edição do Prêmio Fiesp de 

Mérito Ambiental com o caso da categoria de sustentabilidade, no qual é possível 

divulgar nossos resultados sustentáveis nos anos de 2014 e 2015, conforme podem 

ser identificados nas próximas páginas. 

 

Fizemos um apanhado do nosso plano de sustentabilidade para esclarecer a 

importância dele para a nossa empresa e de que maneira contribuímos de forma 

positiva com a sociedade e o planeta nos anos de 2014 e 2015. 

 

Abaixo seguem os nossos dados cadastrais e a declaração de concordância, e na 

sequencia um sumario com as informações sobre a Unilever Brasil, bem como um 

sumário do projeto Ações e Resultados sustentáveis da Unilever Brasil 2014/2015 

 

Agradecemos a oportunidade em nome de todos que colaboraram com os resultados 

atingidos pela Unilever Brasil. 
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DADOS CADASTRAIS 

EMPRESA: UNILEVER BRASIL 

CNPJ: 61.068.276/0001-04 

Razão Social: Unilever Brasil Ltda. 

 

Categoria: Grande Porte 

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 

Bairro: Itaim Bibi 

CEP: 04543-011 

UF / Cidade: SP / São Paulo 

Contato  

Nome: Wagner Orlandi / Cargo: Coordenador de Relações Governamentais e Sustentabilidade  

Telefone 11 3568 89 86 (ramal 8986) \ celular (11) 97663 1945 e-mail: 

wagner.orlandi@unilever.com 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Declaramos que estamos cientes e de acordo com as condições do Regulamento do Prêmio 

Fiesp de Mérito Ambiental. 

Cumprimos as exigências de normas, padrões e legislações ambientais vigentes. 

Autorizamos a Fiesp e o Ciesp, bem como as entidades parceiras e de apoio a dar publicidade 

ao projeto e nos responsabilizamos pela veracidade das informações apresentadas.  

Juliana D. Marra 

Gerente Geral de Relações Externas e Comunicação 

mailto:wagner.orlandi@unilever.com
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Sobre a Unilever 

A Unilever é uma das maiores empresas de 

bens de consumo do mundo e a maior do 

Brasil. Fabricante de produtos de higiene 

pessoal e limpeza, alimentos e sorvetes, a 

companhia tem operações em 190 países. Todos 

os dias 2 bilhões de pessoas usam ao menos um 

produto Unilever em algum lugar do mundo. 

Presente no Brasil há 87 anos, seus produtos são encontrados em 100% dos lares brasileiros, 

e, ao longo de um ano, atingem, mensalmente, 46 milhões de domicílios. São mais de oito 

décadas de sucesso, conquistas, convívio e relacionamento com o consumidor, antecipando 

desejos, atendendo necessidades e construindo marcas consagradas como AdeS, Arisco, Axe, 

Becel, Close-Up, Comfort, Dove, Fofo, Hellmann’s, Kibon, Knorr, Lux, Maizena, OMO, 

Rexona, Seda, TRESemmé entre outras.  

A Unilever tem um propósito simples – tornar a sustentabilidade parte do dia a dia de todos. 

Por isso, em 2010 a companhia anunciou o seu Plano de Sustentabilidade da Unilever 
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(USLP) no qual tem como visão dobrar o tamanho dos negócios, enquanto reduz sua pegada 

ambiental aumentando o impacto positivo na sociedade.  

Em um mundo volátil, que está enfrentando uma mudança ambiental e o aumento 

populacional, vemos isso como a melhor maneira de crescermos em longo prazo e levarmos 

benefícios para nossos stakeholders. Para ter sucesso nessa meta, precisamos mudar a maneira 

que fazemos negócios e ampliar o impacto sobre as questões que mais importam. 

 

Sustentabilidade na Unilever 

A Unilever tem um propósito simples – 

tornar a sustentabilidade parte do dia a dia 

de todos. Em um mundo volátil, que está 

enfrentando uma mudança ambiental e o 

aumento populacional, vemos isso como a 

melhor maneira de crescermos em longo 

prazo e levarmos benefícios para a 

sociedade, consumidores e clientes. Para ter sucesso nessa meta, precisamos mudar a maneira 

que fazemos negócios e ampliar o impacto sobre as questões que mais importam. 
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No Brasil e no mundo, o Plano de Sustentabilidade da Unilever, conhecido como ULSP 

(Unilever Sustainable Living Plan) foi instituído no ano de 2010 com o propósito de 

dissociar nosso crescimento de nosso impacto ambiental, enquanto aumentamos nosso 

impacto social positivo. O USLP tem três grandes objetivos (conforme gráfico acima ilustrado) 

a atingir até 2020, apoiados em nove compromissos e metas (conforme imagem abaixo) 

abrangendo nosso desempenho social, ambiental e econômico em toda a cadeia de valor. 

 

Link para acesso ao relatório 2014: 

https://www.unilever.com.br/Images/relatorio-de-sustentabilidade-2014_tcm95-

427405_tcm1284-447851_pt.pdf 

Link do vídeo do relatório 2014:  

https://www.unilever.com.br/sustainable-living/estrategia-de-sustentabilidade/relatorio-

de-sustentabilidade/ 

Observação: Em maio de 2016 será lançado o Relatório de Sustentabilidade com os 

resultados de 2015 da Unilever Brasil. Infelizmente não foi possível trazer para este 

documento as informações já diagramadas. Porém, os resultados, indicadores, programas e 

campanhas estão descritos e mencionados ao longo do documento. 

 

Sumário do Projeto Ações e Resultados sustentáveis da Unilever Brasil 2014/2015 

https://www.unilever.com.br/Images/relatorio-de-sustentabilidade-2014_tcm95-427405_tcm1284-447851_pt.pdf
https://www.unilever.com.br/Images/relatorio-de-sustentabilidade-2014_tcm95-427405_tcm1284-447851_pt.pdf
https://www.unilever.com.br/sustainable-living/estrategia-de-sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade/
https://www.unilever.com.br/sustainable-living/estrategia-de-sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade/
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1. Introdução 

2. Inovações e Produtos 

3. Campanhas 

4. Fábricas 

5. Ações Externas  

6. Destaque Responsabilidade Socioambiental: geração de renda e capacitação | 

público interno 

7. Conclusão 

 

1. Introdução: 

Como principais exemplos para este prêmio, elencamos abaixo algumas das principais ideias 

inovadoras e sustentáveis disponibilizadas aos nossos consumidores brasileiros, as soluções 

sustentáveis que adotamos em algumas das nossas 15 fábricas, além de campanhas e 

programas inclusivos lançadas nos anos de 2014 e 2015, que reforçam a melhoria das 

condições de vida, do planeta, do local de trabalho e dos negócios como um todo na nossa 

sociedade brasileira. 

Analisando cada uma delas é possível identificar que os objetivos do USLP vêm sendo 

conquistados pela Unilever Brasil, já que os resultados obtidos nas áreas ambiental e social 

podem ser mensurados em reduções de CO2, de uso de água, energia, na melhoria da 

condição de vida de trabalhadores, de mulheres e dos funcionários da nossa empresa. 
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2. Inovações e Produtos: 

Linha de desodorantes comprimidos – lançamento 2015  

  

Por meio do Plano conseguimos tornar realidade ideias inovadoras como os 

Antitranspirantes Comprimidos, lançados no Brasil em 2015, que trazem uma tecnologia 

que permite uma embalagem menor rendendo igual a um antitranspirante regular – porém 

com metade da quantidade de gás propelente, 30% menos material de embalagem e 39% 

menor circulação de caminhões na rua para transporte.  O resultado é a mesma eficácia, 

um design mais conveniente e portátil, e 30% menos resíduos e emissões para o meio 

ambiente. Como incentivo a adoção dos Antitranspirantes Comprimidos em toda a indústria, 

abrimos a tecnologia ao mercado. Propomos este movimento para tornar a mudança mais 

simples e transparente para os consumidores, colaborando para a redução do impacto 

ambiental causado pela indústria. 

Além disso, pelos cálculos previstos pelo Instituto Akatu, se todo o mercado brasileiro 

produzisse apenas as versões de desodorantes comprimidos teríamos as seguintes reduções: 

CO2: redução equivalente a 1 carro dando 6.000 voltas ao redor da Terra.  

Alumínio: a economia desta matéria prima seria suficiente para fabricar 1.200.000 

bicicletas, além de energia suficiente para iluminar quase 40 mil salas de aula durante 

um ano letivo, para 1.600.000 alunos. 
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Observação; A Unilever entregará à comissão organizadora do 22º Prêmio de Mérito 

Ambiental da Fiesp uma caixa que demonstra, na prática, a inovação e os ganhos 

sustentáveis dos desodorantes comprimidos, de modo que fique ainda mais ilustrativos os 

seus resultados. 

 

 

 

 

 

 

Linha de produtos de limpeza concentrados 

   

O Brasil vem enfrentando problemas com a escassez de agua nas grandes cidades, 

principalmente em São Paulo, há algum tempo. Esta realidade afeta cerca de 70 milhões de 

pessoas, principalmente na região Sudeste. A escassez de água tem obrigado as pessoas a 

mudarem seus hábitos com tarefas que envolvem água, o que afeta não só a qualidade de 

vida como também os negócios.  

Alguns países da Europa e em alguns países emergentes adotaram de maneira voluntária a 

implementação de produtos de limpeza com menor utilização de água durante o consumo, 

dentre eles a Turquia, Índia, China, África do Sul e Tailândia. A Unilever acredita que sua 

linha de produtos concentrados fabricados e vendidos no Brasil cumprem o mesmo papel e 

podem contribuir para que o setor e o país iniciem um posicionamento ambiental e 

tecnológico de ponto, a exemplo de outros países modelo.  
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Abaixo, breve estudo interno que aponta uma estimativa de economia geral de matérias 

primas caso o país adotasse soluções mais sustentáveis no setor de limpeza doméstica: 

 

Alguns dos principais benefícios ambientais previstos: 

• Economia mensal de 500 milhões/litros água = consumo diário de 4,5 milhões/hab. (Fonte: 

Relatório de água – ONU/2014);  

• Diminuição do consumo de energia (100 GJ) na produção = 30 salas de aula iluminadas todos os 

dias, durante 1 ano; 

• Economia de 12,5 mil toneladas de embalagens = a embalar 4 estátuas do cristo redentor; 

• 46.000 viagens de caminhões por ano 

 

Seda – liderando impacto sustentável no mercado de cabelos 
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O projeto de reformulação e relançamento de Seda, cuja principal mudança na linha foi a 

redução no peso das embalagens, contribuiu com a diminuição do impacto no meio 

ambiente, já que o shampoo está 9,1 gramas mais leve e o condicionador, 4,2 gramas, devido 

principalmente à redução de 50% no peso das tampas e gerando um resultado ambiental 

significativo. 

Por ser uma marca líder, um mês de vendas do novo Seda representa uma economia de 40 

toneladas de plástico, além de que, com as embalagens menores, também é possível acomodar 

8% a mais de caixas dentro do pallet, o que, segundo nossas estimativas, significa cerca de 

160 caminhões a menos nas estradas todos os anos. 

 

Alimentos mais nutritivos e seguros 

Nossa prioridade no eixo de nutrição é aprimorar constantemente o perfil nutricional de 

nossos produtos – o que nos impõe o desafio de manter a atratividade das marcas e linhas 

e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de gorduras, açúcares e sódio. 

A redução de sódio é um dos maiores desafios para Knorr, já que os consumidores 

frequentemente associam menos sal e menos sódio com menor sabor, e tentativas anteriores 
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de reduzi-lo levaram muitas vezes a produtos com um sabor amargo ou metálico. Para 

solucionar isto, as equipes de P&D desenvolveram uma solução vencedora de baixo sódio, 

que levou apenas sete meses do conceito ao lançamento. 

A linha Knorr Balance consiste em uma linha de caldos, com até 30% menos sódio, 

aperfeiçoada em 2015 especialmente para os consumidores que desejam ter uma alimentação 

gostosa e ao mesmo tempo buscam opções cada vez mais saudáveis, reduzindo a quantidade 

de sódio, mas mantendo todo o sabor das preparações. 

Isso só foi possível, pois paralelo à redução de sódio, houve o aumento de ervas e especiarias, 

o que possibilitou um caldo com o mesmo sabor, porém com 30% menos sódio na versão 

Galinha e redução de 25% nas versões Carne e Legumes.   

No que se refere ao açúcar, ao longo dos anos, AdeS tem investido de forma relevante em 

pesquisa e tecnologia, a fim de aprimorar sua linha e atender às necessidades de seus 

consumidores. A marca trouxe uma nova formulação, ainda mais balanceada, com redução 

de 50% de açúcares em toda a sua linha regular. 

Além disso, o diferencial de AdeS está em seu processo produtivo, que começa na seleção das 

sementes, passando pelo monitoramento dos campos até a colheita e armazenamento. Todos 

os grãos são produzidos no Brasil por agricultores parceiros da Unilever, sem modificação 

genética e que seguem nosso código de agricultura sustentável. Com isso, o Brasil foi o 

primeiro país no mundo a cumprir a meta Global de certificação de origem sustentável na 

cadeia produtiva de soja pelo RTRS (Round Table on Responsible Soy). 

A segurança do alimento é também uma prioridade para nós. Há no país uma grande 

preocupação a respeito disso: todos os anos cerca de 500 mil pessoas são hospitalizadas e 

6.300 morrem em decorrência de infecção alimentar. A Unilever Food Solutions foi a 

primeira indústria de Food Service a fornecer uma plataforma online 
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(www.ufs.com/segurancadosalimentos), única e gratuita de segurança dos alimentos para os 

trabalhadores de restaurantes de todo o Brasil. A plataforma foi desenvolvida com o apoio 

de um time de nutrição e de uma pedagoga, o que garante que o conteúdo disponibilizado 

segue toda a legislação nacional e tenha uma linguagem simples e assertiva. 

Por meio de ações de comunicação em mídia impressa, adesivos, mídia on line, site ufs.com, 

parceiros e eventos de treinamentos, superamos nosso objetivo: em 2015 a meta era impactar 

100 mil funcionários de restaurantes e treinar 2 mil. Conseguimos impactar mais de 550 

mil funcionários de restaurantes e treinar 2.100 apenas em 6 meses!  

Todas essas iniciativas são sempre voltadas para entregarmos aos consumidores produtos 

nutritivos, seguros e com o menor impacto ambiental possível. 
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3. Campanhas: 

Campanha #UmEnxagueBasta 

  

A Campanha de OMO chamada de #UmEnxagueBasta, lançada no início de 2015, momento 

delicado da escassez hídrica no Estado de São Paulo, teve como objetivo gerar discussão sobre 

hábitos mais sustentáveis na hora de cuidar das roupas. Centrada em dois pilares, um 

educacional “Economize água, Faça um enxágue” e outro de engajamento “Economize água 

e incentive outros a também economizar”, a campanha concentrou-se na versão OMO Super 

Concentrado que economiza 40% de água em seu processo de fabricação e possui o mesmo 

desempenho da versão líquida tradicional. 

Ações como diminuição do número de cargas de roupa na máquina de lavar, maior intervalo 

entre faxinas e redução no número de banhos se tornaram realidade nos lares de milhões 

de brasileiros. Estima-se que metade dos usuários de máquina de lavar possui o hábito de 

realizar dois ou mais enxágues no momento da lavagem, utilizando 60 litros de água em 

cada enxágue adicional. Se todos os usuários que fazem hoje mais de um enxágue em suas 

máquinas de lavar roupa adotarem este novo hábito, o potencial de economia seria de até 

229 bilhões de litros de água em um ano. 
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UNILEVER POR UM #FUTUROMELHOR 

Desde 2013, a Unilever trabalha com uma campanha corporativa global para incentivar os 

consumidores, comunidades e demais parceiros a agir em prol de um #futuromelhor. Com 

uma perspectiva positiva sobre o potencial transformador da sustentabilidade, a campanha 

se traduz em um movimento, com histórias e mensagens que convidam as pessoas a mudar 

sua forma de se relacionar com o mundo. No Brasil, o site www.futuromelhor.unilever.com.br 

reúne ações e práticas da Unilever que contribuem para alcance desse objetivo e convida a 

todos a fazer parte desse movimento. 

 

DIZER ADEUS ÀS NOSSAS FLORESTAS (link para vídeo) 

Em uma cidade, as árvores e as áreas verdes oferecem a paz e 

tranquilidade que tanto precisamos para fugir da agitação do 

trabalho e do trânsito. Em dias quentes de verão, todos 

gostamos de ir para perto do verde e aproveitar cada segundo 

à sombra das árvores, enquanto nossos filhos brincam na 

grama. Na cidade, não pensaríamos em derrubar uma árvore 

saudável - então, por que é diferente nas florestas tropicais? 

Nunca houve um momento em que fosse mais crítico cuidar 

de nossas árvores - mesmo aquelas que estão a milhares de 

quilômetros de distância.  

Garantir a proteção das florestas do mundo é um enorme 

desafio. A Unilever acredita que os produtos que todos apreciamos devem ser feitos de maneira 

a não prejudicar nossas florestas. Como parte de nosso Plano de Sustentabilidade da Unilever, 

queremos reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa causadas por nossos 

produtos, em todos a nossa cadeia de valor, até 2020. Já adquirimos 55% de nossas matérias-

primas agrícolas a partir de fontes sustentáveis, e nos comprometemos a eliminar o 

link:%20HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=2&V=NQJJA0XP1KW
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desmatamento de nossa cadeia de suprimentos. Esperamos dar o exemplo para outras 

empresas, mostrando que é possível atender às necessidades de uma população crescente, ao 

mesmo tempo em que protegemos nossas florestas.  

Apoiamos o trabalho do WWF, ajudando a proteger um milhão de árvores em duas das 

florestas mais ameaçadas do mundo, no Brasil e na Indonésia. O WWF e a Unilever acreditam 

que, juntos, podemos divulgar a importância de preservar e proteger as árvores do planeta. 

Estamos fazendo a nossa parte, mas não podemos fazer isto sozinhos. Por isso, 

disponibilizamos um link para que todas as pessoas que queiram contribuir para amenizar 

os impactos das mudanças climáticas possam assinar o manifesto da Unilever e do WWF para 

ajudar a proteger um milhão de árvores. Para cada assinatura que coletarmos, a Unilever e 

o WWF ajudarão a proteger uma árvore. 

  

https://futuromelhor.unilever.com.br/campaigns/476077/TOME-UMA-ATITUDE-PELO-CLIMA.aspx
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4. Fábricas: 

Aguaí: uma das nossas fábricas mais sustentáveis do mundo 

  

Com investimento de R$ 500 milhões inauguramos em 2015 a 15ª fábrica da empresa no 

Brasil. Localizada na cidade de Aguaí/ SP, a fábrica tem uma área construída de 25 mil 

m² e conta com três linhas de produção de desodorantes aerossóis. Esta será a primeira vez 

que os desodorantes aerossóis das marcas Rexona e Dove serão produzidos no país. 

Projetada conforme os critérios do nosso Plano de 

Sustentabilidade (USLP) e da certificação LEED, 

concedida pelo Green Building Council (GBC) - 

principal selo internacional para atestar construções que seguem padrões socioambientais - 

a nova planta considerou três aspectos fundamentais: eficiência energética, uso racional da 

água e gestão responsável de resíduos.  

Ela começa a operar consumindo 50% menos energia do que a média de nossas outras 

fábricas de desodorantes no mundo, o que deve reduzir em 50% a emissão de CO2. Isso foi 

possível por meio da ampla utilização de iluminação natural, e uso de produtos mais 

eficientes como lâmpadas LED, modelos de ar condicionado e maquinário e motores da linha 

de produção de última geração, além da produção de energia limpa através de painéis solares 

para a área administrativa.  
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Ademais, assim como todas as outras fábricas no Brasil, esta planta não envia resíduo para 

aterros sanitários, pois 100% dos resíduos gerados na operação são reciclados: lata, plástico 

e papelão. Àqueles que não podem ser reciclados são co-processados. 

Vinhedo - Projeto reuso de água de rejeito no processo de osmose reversa 

A Unilever Vinhedo encontrou no PROJETO REÚSO DE ÁGUA DE REJEITO – PROCESSO 

DE OSMOSE REVERSA (“Projeto de ultra-filtragem para desmineralizar a água, garantindo que 

após o processo de osmose reversa seu uso seja possível em processos produtivos de resfriamento de 

esteiras, jardins e limpeza. Alinhado ao plano global sustentabilidade da Unilever“), uma 

oportunidade para evitar o desperdício da água utilizada em seu processo produtivo de 

sistema de osmose reversa, tendo em vista que para este processo industrial era descartado 

aproximadamente 21% do volume de água em forma de rejeito.  

Assim, com base em estudos, identificou-se a oportunidade de utilizar essa água descartada 

para outros fins, como no resfriamento de esteiras, além de sanitários, jardins, limpeza e em 

proteção contra incêndios.  

Por meio de um sistema de ultra-filtragem para desmineralizar a água, foi possível 

reutilizar este volume - de até 21% de água - que seria rejeitado em descarte pluvial, para 

posteriormente ser reutilizado durante etapas do processo produtivo, como por exemplo, o 

resfriamento de esteiras. 

O projeto foi implementado em Dezembro de 2015, mas a sua concepção, discussão e 

aprovação contou com meses de alinhamento prévio com técnicos da linha de produção e do 

time de meio ambiente da fábrica. 

O custo dos investimentos em maquinários e peças necessárias para aplicação do projeto foi 

de R$ 120 mil (cento e vinte mil reais). Foi necessária a contratação de 4 executivos das 
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áreas administrativas e técnicas da empresa, além de investimentos em inteligência e mão 

de obra para tornar o projeto realidade até a sua implementação. 

 

 

Valinhos - Projeto reuso no sistema de ar comprimido 

A Unilever Valinhos encontrou no PROJETO REUSO DE ÁGUA NO SISTEMA DE AR 

COMPRIMIDO, a fim de evitar o desperdício da água utilizada que era descartada após o 

resfriamento dos compressores de ar.  

O processo industrial escolhido, tem como objetivo reaproveitar a água já utilizada para o 

resfriamento dos compressores de ar, gerando uma economia de 1.500 m³/mês de captação 

de água do Córrego Invernada, localizado próximo ao terreno da Fábrica.  



 
 

20 
 

 
Unilever Brasil Ltda. 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n.º 1309, 13º andar 
CEP 04543-011 - São Paulo – SP 

 

O consumo específico dessa captação era de 13.000 m3/mês, e, após a implementação desta 

ação, o volume captado foi reduzido para 11.500 m3/mês, ou seja, uma redução de cerca de 

10% do volume de água captado.  

O projeto foi implementado em abril de 2015. Porém, a sua concepção, discussão e aprovação 

pelas lideranças da fábrica contou com meses de alinhamento com técnicos da linha de 

produção e com o time de meio ambiente da fábrica da Unilever, em Valinhos. 

O custo dos investimentos em maquinários e peças necessárias para aplicação do projeto foi 

da ordem de R$ 280 mil (duzentos e oitenta mil reais). Além disso, foram necessários 

Investimento de 3 executivos das áreas administrativas e técnicas da empresa em inteligência 

e mão de obra para tornar o projeto realidade até a sua implementação. 

 

 

 

 

 

5. Economia Circular 
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A economia circular consiste, resumidamente, em um ciclo de desenvolvimento positivo 

contínuo que preserva e aprimora o capital natural, otimiza a produção de recursos e 

minimiza riscos sistêmicos, administrando estoques finitos e fluxos renováveis. Ou seja, está 

totalmente alinhada ao nosso Plano de Sustentabilidade. Algumas das ações que 

exemplificam bem a economia circular dentro da Unilever são: 

Aterro Zero 

Aqui no Brasil, a implementação do “Aterro Zero” tem sido muito bem-sucedida. Além de 

nossas quinze fábricas no país e 100% de nossos Centros de Distribuição dedicados, em 2015 

o escritório JK na capital paulista também atingiu a marca. A partir do entendimento dos 

tipos de resíduos gerados definiu-se a melhor destinação para cada tipo e verificou-se o 

fornecedor mais adequado para iniciar o projeto. O grande desafio foi encontrar um 

fornecedor que nos atendesse com níveis competitivos de custo e propostas sustentáveis. O 

processo de busca de novas soluções e fornecedores foi liderado pela área de SHE, com o 

suporte da área de ETS Workplace Services e Compras.  

A principal intenção de zerar o envio de resíduo para aterros é buscar alternativas 

ambientalmente melhores, que reaproveitem ao máximo todos os materiais, de acordo com o 

conceito dos “3R” – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Com mais este feito demonstramos que 

estamos no caminho certo, seguindo nosso Plano de Sustentabilidade para crescer de forma 

sustentável. Como exemplo deste processo, podemos citar a área de SHE Manufatura, de nossa 

Fábrica de Valinhos, que encaminha os rejeitos de massa de sabonetes para a empresa IMASA, 

desde 2012. Com as sobras, são feitos sabonetes em miniaturas para fins profissionais e para 

hotéis. Já as rebarbas e sobras de embalagens são vendidas a um preço simbólico para 

reciclagem, para a fabricação de papelão.  
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Também podemos citar Kibon, que trabalha com uma empresa terceirizada que coleta os 

freezers da marca no mercado para fazer o reaproveitamento de peças e a reciclagem do 

resíduo gerado. 

A principal intenção de todas estas iniciativas é recolocar os resíduos gerados por nossas 

operações no sistema produtivo, de forma a evitar que eles sejam descartados no meio 

ambiente. 

 

 

 

Estações de Reciclagem 

Lançado em 2001, o Programa Estação de Reciclagem Pão de 

Açúcar Unilever conta com 141 estações de reciclagem 

espalhadas por 42 cidades do país. Localizadas nos 

estacionamentos das lojas do Pão de Açúcar, as estações 

recebem papel, vidro, plástico, metal e óleo de cozinha usado. Os materiais recicláveis são 

doados para as 45 cooperativas parceiras do programa gerando postos de trabalho direto e 

indireto. 

O volume de materiais arrecadados em 2015 foi de 10,6 mil toneladas, sendo que desde 

2001 já foram coletados e destinados para reciclagem mais de 95,6 mil toneladas. Neste ano 

um total de 5.834 pessoas foram beneficiadas pelo programa, sendo 3.889 cooperados e 1.944 

familiares, respectivamente. Ao longo de todo programa já foram beneficiados diretamente 

34.247 pessoas e 17.123 indiretamente. 
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Este programa, que foi o primeiro programa de reciclagem privado do Brasil, comemora 15 

anos de existência em 2016, quando pretende chegar a expressiva marca de 100 mil 

toneladas coletadas e doadas para cooperativas de reciclagem. 

 

6. Destaque Responsabilidade Socioambiental: 

- Geração de renda e capacitação: 

A Unilever Brasil acredita que a sociedade, as comunidades e o meio ambiente devem ser 

vistos com respeito e atenção, sempre incentivados por meio de parcerias e projetos que tragam 

novas oportunidades de crescimento pessoal e sustentável a todos. Para nós é um prazer contar 

com projetos que empoderam mulheres, aumentam a renda de parceiros varejistas e 

contribuem com a educação e a higiene de milhares de crianças e famílias. 

Além disso, nossos funcionários também fazem parte deste ambiente no qual nos esforçamos 

para atingir a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e no mundo, 

com programas internos e com parcerias externas. Todas estas ações aqui citadas podem ser 

conferidas nas próximas páginas, incluindo resultados já obtidos entre os anos de 2014 e 

2015, além das metas a serem cumpridas pela Unilever Brasil: 

Projeto Ciclo Brilhante (Mulheres Brilhantes) 

O mundo das mulheres mudou. Elas estão mais independentes, muitas tornaram-se chefes 

de família e se sentem cada vez mais responsáveis pelas mudanças na sociedade e por causar 

um impacto positivo na vida pessoas à sua volta. Além disso, a maioria delas sonha em 

iniciar seu próprio negócio. Segundo uma pesquisa feita pelo IBOPE, 75% das mulheres 

brasileiras querem empreender, porém, apenas 7% delas é dona do próprio negócio.  

Lançado em maio de 2015 com o objetivo de empoderar mulheres e incentivá-las a abrirem 

e/ou aperfeiçoarem seus próprios negócios, o Ciclo Brilhante obteve resultados expressivos em 
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seu primeiro ano. O programa impactou diretamente mais de 50 mil brasileiras por meio 

das iniciativas Escola de Você e Escola Brilhante, cursos de capacitação online com foco em 

desenvolvimento pessoal e empreendedorismo.  

A terceira e última fase do Ciclo Brilhante, denominada Hora de Brilhar, selecionou 10 

mulheres de todo o país para participarem de um treinamento com a Aliança 

Empreendedora onde aprenderão a investir efetivamente no desenvolvimento de seu negócio. 

Esta etapa do projeto foi iniciada junto à Semana do Empreendedorismo, trazendo as 

mulheres selecionadas para participar de palestras e do TEDx São Paulo Ideias 

Empreendedoras. As três mulheres que se destacaram nesta fase receberam R$ 7 mil para a 

compra de equipamento do seu negócio. 

Brilhante estabelece assim seu compromisso de inspirar e empoderar mulheres para que elas 

brilhem cada vez mais, oferecendo para isso ferramentas importantes para o progresso pessoal 

e profissional das mulheres brasileiras por um futuro melhor. 

 

Projeto VIM para UNICEF 

Parceria leva água de qualidade e saneamento à região do Semiárido brasileiro 

De acordo com estatísticas, uma em cada três pessoas no mundo não tem acesso a um banheiro 

limpo e seguro, apesar de o saneamento ser um direito básico do ser humano e estar 

diretamente ligado à saúde e ao desenvolvimento. Na região do Semiárido brasileiro, são 

mais de 450 mil crianças que não têm banheiro ou acesso à água de qualidade nas escolas 

de educação básica. Além da questão da saúde agravada pelo risco de contrair doenças, a 

falta de água de qualidade e de banheiro também diminui as chances de as crianças irem 

à escola e de aprenderem. 

Trabalhamos com o UNICEF, e, por meio do engajamento de milhares de pessoas e de centenas 

de municípios e autoridades locais, essa realidade começa a mudar. Escolas foram 

reformadas com a construção de banheiros, acesso à água de qualidade e saneamento 
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adequado, mudando a vida de crianças que vivem na região. Além disso, os municípios 

participantes têm um melhor diagnóstico da situação das escolas, podendo planejar a 

melhoria da estrutura e envolver a comunidade para o uso mais consciente da água.  

Em 2015, mais de 30 mil alunos de 500 escolas em 250 municípios foram impactados com 

uma mudança significativa em suas condições de aprendizado e saúde, como podemos ver 

nos depoimentos de algumas crianças no vídeo 

https://www.youtube.com/user/vimparaunicef. 

Além disso, tendo como missão social a luta para que todos tenham acesso ao saneamento 

básico, VIM se juntou ao UNICEF para criar a campanha #JuntosPeloSaneamento e apoiou 

à divulgação Dia Mundial do Banheiro, ou World Toilet Day, celebrado em 19 de novembro. 

 

Fornecimento sustentável para um mundo melhor e mais justo 

 O fornecimento sustentável é parte fundamental de 

duas de nossas metas do plano de sustentabilidade: 

reduzir o impacto ambiental à metade e melhorar de 

vida de milhões.   

Com o objetivo de tornar a agricultura sustentável o novo padrão e, consequentemente, 

melhorar as condições de vida e trabalho de pequenos agricultores, a Unilever estabeleceu 

um novo modelo para formar suas parcerias. A primeira mudança é só comprar ingredientes 

certificados, como, por exemplo, as frutas usadas na produção de Fruttare, da Kibon.  

A certificação das frutas é cedida pelo Código de Agricultura Sustentável da Unilever, criado 

com a colaboração de agrônomos do mundo todo, conselho consultivo de agricultura 

sustentável da Unilever, ONGs e especialistas em agricultura. Para receber o certificador, são 

11 indicadores pelos quais os produtores são avaliados: agroquímicos e combustíveis; solo; 

https://www.youtube.com/user/vimparaunicef
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água; biodiversidade; resíduos; emissões; gestão de pessoas; cadeia de valor e economia local; 

cuidados com animais; treinamento e desenvolvimento contínuo.  

Ainda em sorvetes, o fornecimento do cacau utilizado em Magnum também é sustentável com 

certificação RFA. O amido e o açúcar usados na Unilever Brasil também têm procedência 

conhecida. Nas nossas plantas de Valinhos e Goiânia, o açúcar utilizado tem certificado 

BONSUCRO e, para a planta de Pouso Alegre, o amido é nativo sem modificação genética 

(Non-GM). 

Assim com as frutas, a maior parte dos vegetais utilizados pela companhia no Brasil são 

produzidos de forma sustentável. Eles são desidratados e vêm principalmente da América 

Latina, China e Europa, e mais de 90% já são produzidos de forma sustentável. 

Já no quesito azeites, a Unilever assinou um convênio com o Greenpeace, em que também se 

compromete a somente comprar a matéria-prima de fazendas com certificado. Em especial, 

o óleo de palma. Todo o óleo de palma comprado pela companhia tem o selo RSPO (Round 

Susteinable Palm Oil).  

Programa Tamo Junto 

Em um país com as dimensões territoriais como o Brasil é um enorme desafio se aproximar, 

construir um relacionamento e desenvolver os pequenos varejos independentes. Nossos 

distribuidores atendem aproximadamente 133.000 pontos de venda espalhados por todo o 

país. Por meio do Programa Tamo Junto, estimulamos o crescimento rentável de nossos 

parceiros varejistas e encontramos uma maneira de nos aproximar destes lojistas levando 

conteúdo relevante, incentivando a execução de Loja Perfeita e capacitando cada um destes 

pequenos empreendedores a desenvolverem seu negócio. 
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Em 2015 mais de 30.000 lojistas foram impactados pelo programa Tamo Junto com 

resultados extremamente positivos. Com o engajamento de nossos parceiros distribuidores, as 

lojas potenciais são prospectadas e o lojista interessado é apresentado às metas e pacotes de 

recompensa deste programa de fidelização. Quando se torna um cliente fidelidade, o lojista 

passa a receber visitas semanais da equipe de promotores de merchandising, tem acesso a um 

portal exclusivo on-line em que pode consultar resultados e materiais de capacitação, e 

passa a ter a acompanhamento próximo de uma equipe especializada liderada pela Unilever. 

Além disso, uma iniciativa chave do programa voltada ao consumidor é a “refeição 

inspiradora’, cuja ideia é educar a comunidade em alimentação saudável utilizando 

receitas rápidas e fáceis. 

Os resultados para o lojista são muito positivos: as lojas que estão no programa desde 2010 

aumentaram seu faturamento Unilever em 104% versus um crescimento de 57% do canal no 

mesmo período. Por outro lado, as lojas que deixaram o programa em 2014 tiveram um 

desempenho 18% menor se comparadas ao seu desempenho no ano anterior, este comparativo 

é feito analisando os índices do compra de lojas durante a participação e após deixarem o 

programa. Adicionalmente, no primeiro ano como participantes do programa as lojas crescem 

em média 24% seu faturamento Unilever. 

O Tamo Junto é a concretização do objetivo da Unilever em desenvolver o pequeno lojista 

incentivando-os a se tornarem melhores gestores e alcançarem melhores resultados, 

oferecendo aos clientes uma melhor experiência de compra e produtos que inspiram um 

estilo de vida mais saudável. Um projeto 100% alinhado com os conceitos de construção de 

um Perfect Neighborhood, com benefícios claros para a comunidade, o desenvolvimento de 

mercados Unilever e a execução no ponto de venda! 

 

Lifebuoy – evitando doenças por meio da lavagem das mãos 
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Uma ação importante de nossa marca Lifebuoy em 2015 foi a implementação do Programa 

de Mudança de Hábito na região de Brasilândia, zona norte de São Paulo, no âmbito do 

PAVS - Programação de Ações de Vigilância em Saúde junto à ESF - Estratégia Saúde da 

Família.  

O objetivo foi realizar a prevenção e a promoção da saúde, conciliando a importância da 

economia da água com uma ação fundamental do dia a dia que é a lavagem das mãos, pois 

com este hábito evitam-se diversas doenças. A perspectiva é despertar um olhar cidadão mais 

ativo e plenamente consciente da condição de agente transformador que é necessário para a 

criação de uma cultura de sustentabilidade e saúde. 

Por meio de atividades lúdicas e educativas que envolveram os professores, os alunos e as 

famílias de seis escolas municipais, as ONGs Arte na Rua e Espaço Cultural e uma APAE, 

mais de 3.300 crianças de 0 a 15 anos foram instruídas e receberam kits para a lavagem 

das mãos e 4.100 Kits foram doados para as entidades. 

Ações como esta contribuem para alcançarmos nossa meta de melhorar a saúde e a higiene 

das pessoas, ajudando a reduzir a incidência de doenças como a diarreia, de forma simples 

e eficaz. 

 

- Público Interno:  

Eles por elas – a nova face da liderança  

A igualdade de gêneros e a diversidade são temas primordiais para nós. Nossa política de 

inclusão não tem poupado esforços para sermos um lugar onde todos são bem-vindos e 

tenham espaço e chances iguais. Para entender o cenário de diversidade dentro da 

companhia realizamos uma extensiva pesquisa com nossos funcionários. Os resultados 

confirmaram que o quadro já era bastante diverso, contando com homens e mulheres de 

diferentes idades, raças, e níveis sociais e econômicos. Por exemplo, nos últimos anos 
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alcançamos um maior equilíbrio na relação homens e mulheres entre nossos funcionários: 

a diferença passou, respectivamente, de 57% por 43% em 2011 para 51% por 49% em 2015.  

O desafio agora é desbloquear todo esse potencial de diversidade. Um ponto chave para atingir 

esse objetivo é a inclusão, questão na qual também nos sobressaímos. O país é um dos 

mercados mais ativos na campanha The New Face of Leadership, com mais de 140 

indicações. Também conhecida como “líder inclusivo”, a campanha tem como principal 

mensagem o reconhecimento, respeito e valorização de diferentes estilos de liderança. 

Realizamos o workshop “The Inclusive Leader” com a participação de mais de 70 

funcionários com cargos de liderança, uma peça essencial para a conscientização e um 

momento em que os líderes puderam refletir sobre suas próprias ações a respeito do tema. 

O alto engajamento em torno da consciência de gênero na empresa também chama atenção. 

As ações foram desde o lançamento de marcas como Dove Men até a participação na 

campanha #ElesporElas, liderada pela ONU. Nesta campanha nosso presidente pediu aos 

funcionários que se comprometessem a promover a igualdade de gênero e desde então mais 

de 600 homens aderiram a ela. Além disso, reforçamos nosso comprometimento com a causa 

por meio da assinatura do termo de compromisso e adesão ao Comitê Nacional da campanha 

#ElesPorElas.  

Essas ações são centradas não apenas na construção de uma organização mais equilibrada, 

mas também num local de trabalho mais inclusivo, onde todos possam libertar o seu 

potencial para alcançarmos resultados de negócios completos. Uma cultura diversa e 

inclusiva é uma vantagem competitiva chave para continuarmos a ganhar no mercado. 

Dia Unilever Futuro Melhor 

Realizado no vão livre do Masp, o Dia Unilever Futuro Melhor representou, na prática, a 

nossa estratégia de sustentabilidade e celebrou as 17 metas globais da ONU para um 
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desenvolvimento sustentável, reafirmando o nosso compromisso global para a construção de 

um futuro melhor. 

De forma coletiva, voluntária e centralizada, os funcionários da Unilever desenvolveram 

atividades lúdicas e informativas, tais como oficina de reaproveitamento de alimentos, 

contação de histórias, teatro educativo, brincadeiras para crianças, mutirão de limpeza, 

coleta seletiva, atividades físicas e mensagens de saúde, oficina de horta urbana, palestra 

sobre empreendedorismo feminino e workshop sobre autoestima. Este conjunto de atividades 

reproduziu de maneira unificada a missão das nossas marcas. Hellmann’s, Knorr, OMO, 

Vim, Becel, Brilhante, Dove e Kibon apresentaram através de ações práticas como é possível 

colaborar de forma positiva com as correntes demandas sociais. 

O evento, aberto para toda sociedade, contou com um público de mais de 1.000 pessoas, além 

de 60 voluntários da Unilever. 

O Dia Unilever Futuro Melhor foi uma oportunidade de interagir com os consumidores, 

divulgar nossa missão e contribuir para a conscientização das pessoas sobre a necessidade 

de cuidarmos melhor do nosso planeta. Tudo isso realizado com muita alegria, entusiasmo 

e interação, agregando valor para a sociedade e reforçando o impacto social. 
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7. Conclusão e Resultados obtidos 

Com todas as iniciativas e projetos que a Unilever Brasil vem trabalhando ao longo dos 

últimos anos, com destaque para 2014 e 2015, nos orgulha atingir resultados significativos 

(conforme tabela abaixo) na melhoria da saúde e bem-estar das pessoas, na redução do 

impacto ambiental, e na melhoria das condições de vida de milhões de pessoas, fixados no 

plano de sustentabilidade. 

 

Saúde e Higiene 

Projeto VIM para UNICEF: mais de 30 mil alunos de 500 escolas em 250 municípios foram impactados positivamente 

com o programa. 

Becel: em 2015 impactamos mais de 550 mil funcionários de restaurantes e treinar 2100 em 6 meses. 

Nutrição 

Knorr Balance: 30% menos sódio na versão Galinha e redução de 25% nas versões Carne e Legumes.   

AdeS: redução de 50% de açúcares em toda a sua linha regular. 

Efeito Estufa 

Desodorantes comprimidos (Phantom): 30% menos resíduos e emissões.  

Fábrica de Aguaí: 50% menos energia do que a média de nossas fábricas de desodorantes, potencial de reduzir em 

50% a emissão de CO2.  

Água 

Produtos Concentrados (Limpeza doméstica): potencial de economia de até 229 bilhões de litros de água em um 

ano. 

Fábricas: redução de 10% do volume de água captado (Valinhos) e reutilização de até 21% de água (Vinhedo) 

Resíduos 

Linha Seda de cuidados com os cabelos: 50% menos no peso das tampas de plástico. 

Estações de Reciclagem: 10,6 mil toneladas de resíduos coletadas em 2015. 

Fornecimento Sustentável 

Frutas, vegetais e fornecedores certificados, desenvolvimento de fornecedores, Fruttare com update até 2015. 

Melhoria da condição de vida 

Dia Unilever: público de mais de 1.000 pessoas, além de 60 voluntários da Unilever. 

Programa Ciclo Brilhante impactou diretamente mais de 50 mil brasileiras. 

Igualdade no local de trabalho 
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Projeto Eles por Elas: equilíbrio na relação homens e mulheres entre nossos funcionários participação das mulheres 

de 57% por 43% em 2011 para 51% por 49% em 2015.  

Negócios Inclusivos 

Projeto Tamo Junto: mais de 30.000 lojistas impactados pelo programa.  

A Unilever Brasil se orgulha em trabalhar para tornar a Sustentabilidade parte do dia-a-

dia de todos, por meio de um plano robusto que estimula continuamente a alta direção e 

seus funcionários a acreditarem genuinamente que a sustentabilidade leva ao crescimento 

do mundo e da sociedade.  


