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Há onze anos, a Unilever assumiu o compromisso 
de reportar suas informações socioambientais por 
meio do Relatório de Sustentabilidade. Nesta edição 
que retrata os resultados de 2013, damos continuida-
de a esse ciclo mostrando como temos atuado rumo 
a nossa visão de dobrar o tamanho da companhia 
sem aumentar o impacto ambiental, maximizando 
nossa contribuição social. Uma busca que requer um 
olhar abrangente para toda a cadeia de valor e parce-
rias com nossos fornecedores, clientes, consumido-
res, governo e demais públicos.

No ano de 2013, mantivemos nossa posição de 
segunda maior operação da Unilever no mundo, com 
um faturamento total de R$ 15,3 bilhões no mercado 
nacional. Isso reflete nossos investimentos em inova-
ção, na eficiência de processos, na comunicação de 
nossas marcas e na aproximação com o consumidor 
brasileiro. Paralelamente, reforçamos nossa gestão 
de custos e demos início a um novo plano de expan-
são operacional no País. Além de lançar o centro de 
distribuição em Pouso Alegre (MG), anunciamos a 
nova fábrica em Aguaí (SP), que deve ficar pronta em 
2015 e reafirma nossa posição de liderança na indús-
tria nacional.

A essa estratégia pautada por inovação, cresci-
mento e eficiência, somamos os compromissos tra-
duzidos nos pilares de nosso Plano de Sustentabili-
dade: melhorar a saúde e o bem-estar de um bilhão 
de pessoas; reduzir a pegada ambiental dos nossos 
produtos; e melhorar as condições de vida e traba-
lho de milhões de pessoas ao longo da nossa cadeia 
produtiva. A Unilever Brasil tem uma importante par-
ticipação no cumprimento das metas estabelecidas 
pela empresa globalmente e são essas iniciativas que 
apresentamos ao longo deste relatório, mostrando 
como os compromissos do Plano estão incorporados 
à nossa gestão.

Falando um pouco mais de 2013, em relação à 
saúde e bem-estar, nossas marcas Lifebuoy e Pureit 
seguiram com suas missões sociais, trabalhando 
para melhorar as condições de higiene e acesso à 
água tratada e limpa no Brasil. Lançamos a marca 
Vim, com investimentos de R$ 50 milhões, e firma-
mos uma grande parceria com o Unicef em prol do 
saneamento básico no país, no programa Vim Para 
Unicef. Paralelamente, avançamos na nossa meta de 
nutrição, adequando cerca de 70% do nosso portfólio 
aos padrões do Programa de Aprimoramento Nutri-

MeNSAGeM do 
PReSIdeNte GRI 1.1, 1.2
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cional (NeP), por meio do qual reduzimos os níveis de 
sódio, açúcar e gorduras em nossos produtos.

No pilar ambiental, seguimos registrando bons 
indicadores em relação ao consumo de água – redu-
ção total de 6% – e à geração de efluentes e emis-
sões em nossas fábricas. o grande destaque do ano 
foi encerrar o envio de resíduos para aterros sanitá-
rios em todas as plantas fabris no Brasil, por meio 
do projeto Aterro Zero. Vale destacar que o resulta-
do foi atingido dois anos antes da meta estipulada 
globalmente (2015).

em relação a nosso principal desafio de gestão (as 
emissões de gases de efeito estufa), conseguimos 
em 2013 alcançar redução de 12,5% em relação ao 
ano anterior – resultado importante considerando 
que, em 2012, não havíamos atingido nossa meta de 
encerrar o ano com nível de emissão inferior ou igual 
ao de 2008. temos confiança que nossa aposta em 
ações de eficiência logística e mudanças de proces-
sos nas fábricas nos permitirá contornar desafios 
associados ao tema e cumprir as metas de médio e 
longo prazos no tempo estipulado. 

Melhorar as condições de trabalho em nossa ca-
deia de suprimentos é outro grande compromisso do 
Plano de Sustentabilidade da Unilever. Ano após ano, 
ampliamos o percentual de matéria-prima adquiri-
da de fonte sustentável. em 2013, conseguimos que 
fornecedores brasileiros de soja não geneticamente 
modificada – os primeiros do País nessa categoria – 
obtivessem certificação da Associação Internacional 
de Soja Responsável (RtRS). também certificamos 

fornecedores de frutas e de milho no nosso Código 
de Agricultura Sustentável (SAC). Ressalto, ainda, 
o nosso trabalho iniciado com a certificação de ca-
deia de custódia (CoC) de açúcar – o que significa, 
na prática, que o consumidor tem garantia de que o 
açúcar de nossos produtos tem toda sua cadeia ras-
treada e com garantia de qualidade, da lavoura ao 
ponto de venda.

Internamente, o ano trouxe um novo olhar para as 
questões da diversidade na empresa e fortaleceu as 
ações de engajamento de nossos funcionários e co-
munidade, por meio de programas como o Agentes 
de Mudança – iniciativa para estreitar nossa relação 
com as comunidades de entorno de nossas fábri-
cas, iniciada na fábrica de Valinhos (SP). em rela-
ção aos consumidores, destaco o aumento de cinco 
pontos percentuais na satisfação do atendimento no 
SAC, alcançando 85% em 2013, e o investimento em 
pesquisas em comunidades de média e baixa ren-
da, para entender as demandas locais e promover 
o consumo consciente.

os objetivos que assumimos nos desafiam a en-
contrar novas formas de fazer negócio que nos per-
mitem desvincular o impacto ambiental do cresci-
mento e oferecer cada vez mais produtos que tragam 
qualidade de vida aos nossos consumidores. Para 
2014, vislumbramos um futuro desafiador para os 
negócios, com um cenário interno competitivo e a 
necessidade de melhorarmos, em escala contínua, 
a eficiência de nossa gestão e o controle sobre nos-
sos impactos socioambientais. também sabemos do 

desafio que enfrentamos para atingir nossa visão de 
dobrar o tamanho da companhia até 2020, e o Plano 
de Sustentabilidade continuará contribuindo para 
nosso sucesso. Neste relatório você poderá conferir 
como estamos avançando para chegar lá.

Boa leitura!

Fernando Fernandez
Presidente da Unilever Brasil

oS oBjetIVoS qUe 
ASSUMIMoS NoS 

deSAFIAM A eNCoNtRAR 
NoVAS FoRMAS de FAZeR 

NeGóCIo, qUe NoS 
PeRMItAM deSVINCULAR 

o IMPACto AMBIeNtAL 
do CReSCIMeNto e 

oFeReCeR PRodUtoS 
qUe tRAGAM 

qUALIdAde de VIdA 
AoS CoNSUMIdoReS.
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A Unilever é uma multinacional anglo-
-holandesa presente há mais de oito 
décadas no dia a dia dos brasileiros. 
Atuamos na indústria de bens de con-

sumo, nas categorias de cuidados pessoais, alimentos, limpe-
za, bebidas de soja, sorvetes e alimentação fora do lar. No Brasil, 
oferecemos um portfólio com marcas consagradas, como Omo, 
Comfort, Fofo, Seda, Lux, Kibon, Hellmann's, Arisco, Knorr, Becel, 
Maizena, AdeS, Dove, Axe, Close Up e Rexona. Por ano, lançamos 
cerca de 75 novos produtos, consumidos por 100% dos lares do País 
ao longo de um ano. Somos líderes em dez das 13 categorias em 
que atuamos. GRI 2.1, 2.2

Nossos três escritórios, nove fábricas e 28 centros de distribui-
ção estão espalhados em 12 estados brasileiros, de modo a garan-
tir atendimento a todo o mercado interno – que consome 90% de 
nossa produção. Em 2013, anunciamos a construção de uma nova 
planta industrial em Aguaí (SP), além de termos inaugurado o novo 
centro logístico de Pouso Alegre (MG). Essa iniciativa é parte de um 

›Unilever no Brasil
›Reconhecimentos

›Destaques de 2013

›Estratégia e perspectivas
› Governança, ética e integridade
›Qualidade e segurança

Neste capítulo

UNILeVeR No BRASIL
Com posição de liderança no mercado brasileiro 
de bens de consumo, somos a segunda 
maior operação da companhia no mundo

nossa 
abordagem
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modelo de negócios que valoriza o crescimento alia-
do à eficiência operacional, à inovação e à força de 
nossas marcas, operações e pessoas (leia mais em 
estratégia e Perspectivas, p.11). GRI 2.3

Com o lançamento do Plano de Sustentabilidade 
da Unilever, em 2010, reforçamos o compromis-
so de crescer reduzindo nossa pegada ambiental e 
ampliando nossos impactos positivos na sociedade. 
Nossos três grandes objetivos são melhorar a saú-
de e o bem-estar; reduzir impactos ambientais; e 
melhorar as condições de vida e trabalho em nossa 
cadeia de valor. o Plano é orientado por uma série 
de metas que têm seu progresso monitorado global-
mente e estão associadas a diversos aspectos socio-
ambientais. desse modo, garantimos que comunida-
des, clientes, fornecedores, governos, consumidores 
e demais públicos acompanhem e colaborem com 
a transformação dos negócios da companhia, valo-
rizando nossa visão de crescer reduzindo continua-
mente o impacto ambiental. GRI 4.8

leia mais Sobre a Visão da Unilever Brasil: aqui.

ONde estaMOs
GRI 2.5, 2.7, 2.8

•Em 190 países

•Mais de 400 marcas 

• 14 marcas com vendas superiores 
a 1 bilhão de euros/ano

• 2 bilhões de produtos 
consumidos diariamente

•173 mil funcionários

•252 fábricas

• 49,8 bilhões de euros de 
receita líquida em 2013

•Cerca de 200 produtos consumidos por segundo

•25 marcas e 700 produtos

•75 novos produtos lançados por ano

• Presença em 100% dos lares brasileiros, com 
46 milhões de domicílios alcançados por mês

•13 mil funcionários

•5,1 mil fornecedores

• Nove fábricas, em quatro estados 
(SP, MG, Go e Pe)

•28 centros de distribuição

• Líder de mercado em dez das 13 
categorias em que atua

• R$ 15,3 bilhões em faturamento bruto 
em 2013, com crescimento de 12%

NO MuNdO NO bRasIl

http://http://www.unilever.com.br/aboutus/aboutunilever/nossavisao/
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RefReshment (sORvetes e bebIdas)

lIMPeza

*

alIMeNtOs

CuIdadOs PessOaIs

* A linha Lipton é comercializada no Brasil em parceria com a Pepsico

MaRCas e CateGORIas GRI 2.2
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escritórios 
e centros de 
inovação
São Paulo (SP) – jK1 e 
Rochaverá
São Paulo (SP) – Centro de 
inovações ao cliente (CiiC)

Centros de 
distribuição
28, em 12 estados brasileiros: 
Ce, RN, PB, Pe, Se, BA, MG, 
Go, Rj, SP, PR e RS

Fábricas
1 ViNhEDo – SP
início das operações 1978
Produtos fabricados 
amaciantes (Comfort e Fofo), 
xampus e condicionadores 
(Seda, Suave, dimension, 
dove, tReSemmé e Clear), 
desodorante roll-on (dove, 
Rexona e Axe), sabonetes 
líquidos (Lux, Lifebuoy e dove), 
loções hidratantes (dove e 
Vasenol), detergente líquido
Funcionários 650
Produção (em t) 265 mil
região distrito Industrial
Certificações ISo 9001 (desde 
1999), ISo 14001 (desde 1999) 
e tPM*

2 VALiNhoS – SP 
(SoRVEtES)
início das operações 1970
Produtos fabricados sorvete 
take home (potes Kibon) e 

Impulso (picolés Kibon)
Funcionários 417
Produção (em t) 200 mil 
(sorvetes + cuidados pessoais)
região Urbana
Certificações em processo de 
migração de tPM* para WCM**

3 VALiNhoS – SP 
(CUiDADoS PESSoAiS)
início das operações 1895
Produtos fabricados sabonete 
em barra (dove, Lux, Vinólia, 
Lifebuoy e Fofo)
Funcionários 408
Produção (em t) 200 mil 
(sorvetes + cuidados pessoais)
região Urbana
Certificações em processo de 
migração de tPM* para WCM**

4 iNDAiAtUBA – SP
início das operações 1982
Produtos fabricados 
detergente em pó (Brilhante, 
omo e Surf)
Funcionários 694
Produção (em t) 700 mil
região distrito Industrial
Certificações ISo 9001 (desde 
2001), ISo 14001 (desde 2001) 
e oHSAS (desde 2001). em 
processo de migração de tPM* 
para WCM**

5 PoUSo ALEGRE – MG
início das operações 1975
Produtos fabricados bebida à 
base de soja
(AdeS), caldos (Arisco e Knorr), 
sopas (Arisco e Knorr), tempero 
em pó (Knorr)
Funcionários 1.050
Produção (em t) 250 mil
região distrito Industrial
Certificações tPM*

6 GoiâNiA – Go
início das operações 1969
Produtos fabricados maionese 
(Arisco e Hellmann's), molho 
de salada (Hellmann's), 
mostarda (Arisco e Hellmann's), 
temperos em pó e pasta (Arisco 
e Knorr), catchup (Arisco e 
Hellmann's), sobremesas Carte 
d'or, food solutions (Knorr 
Caldos, Arisco Caldos, Knorr 
temperos, molhos quentes e 
Knorr Preparados) e geleia 
Funcionários 908 (sem 
afastados ou aposentados)
Produção (em t) 145 mil
região distrito Industrial
Certificações em processo de 
migração de tPM* para WCM** 

7 iPojUCA – PE
início das operações 2005
Produtos fabricados amaciante 
(Comfort e Fofo), creme 
dental Close Up e Pepsodent 
(exclusivo para exportação), 
desodorante spray (Rexona), 
xampu, condicionador, creme 
para pentear (Seda), creme 
para tratamento (Seda), linha 
tReSemmé e detergente 
líquido (omo e Brilhante). 
Funcionários 476
Produção (em t) 55 mil
região distrito Industrial
Certificações ISo 9001 (desde 
2003) e tPM*

8 GARANhUNS – PE
início das operações 1991
Produtos fabricados amido 
de milho (Maizena), farinha 
de milho com farinha de arroz 
para o preparo de mingaus 
(Arrozina), mistura à base de 
amido de milho para o preparo 

de mingaus (Cremogema) e 
xarope de glucose (Karo) 
Funcionários 193
Produção (em t) 34 mil
região distrito Industrial

9 jABoAtão DoS 
GUARARAPES – PE
início das operações 1999
Produtos fabricados sorvete 
take home (potes Kibon e 
Sorvane) e Impulso (picolés 
Kibon) e copos (Kibon)
Funcionários 1.100
Produção (em t) Até 100 
milhões de litros/ano
região distrito Industrial

10 iGARASSU – PE
início das operações 1997
Produtos fabricados 
detergente em pó (Ala e omo) 
Funcionários 375
Produção (em t) 180 mil
região distrito Industrial
Certificações ISo 9001 (desde 
2004)

*Total Productive Manufacturing 
(TPM).

**World Class Manufacturing (WCM).

OPeRações
GRI 2.3, 2.4, 2.8

São Paulo
1 Vinhedo

2 Valinhos Sorvetes
3 Valinhos Cuidados Pessoais

4 indaiatuba

minaS geRaiS
5 Pouso Alegre

PeRnambuco
7 ipojuca
8 Garanhuns
9  jaboatão dos 

Guararapes
10 igarassu

goiáS
6 Goiânia

 FáBRiCAS E ESCRitóRioS
 FáBRiCAS
 CENtRoS DE DiStRiBUição
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PRêmio PoSição entidade

Guia exame de 
Sustentabilidade 

Unilever vencedora na categoria Governança 
em Sustentabilidade e reconhecida como uma 
das 61 empresas mais sustentáveis do Brasil 

Revista Exame

As Mais Admiradas do 
Brasil 

Unilever na lista de dez empresas mais 
admiradas e vencedora da categoria Higiene e 
Limpeza 

Revista Carta Capital

AoN Hewitt top Companies 
for Leaders

Liderança na América Latina AoN Hewitt 

Melhores empresas para 
trabalhar

Unilever na lista de 150 companhias Revista Você S/A

top of Mind oMo (pela 21ª vez a marca mais lembrada) e 
marcas Rexona, Lux, Kibon, Seda e Hellmann’s 
no ranking

datafolha

empresas que Melhor 
se Comunicam com 
jornalistas 

Unilever vencedora Revista Negócios da 
Comunicação

top of Mind estadão de RH Vencedora na categoria Retenção de talentos Grupo estado

Prêmio Atualidade 
Cosmética

Unilever vencedora na categoria Beleza – 
empresa do Ano

Atualidade Cosmética

Companhia mais Relevante 
para Ações de Marketing

Unilever vencedora Fórum de Marketing 
empresarial

empresa dos Sonhos dos 
executivos 2013

4ª empresa (2ª FMCG – Fast Moving Consumer 
Goods)

dM

Best Companies for 
Leadership 2013

1o lugar Haygroup

Universum top 100 
empregador Ideal

---- Universum

empresa dos Sonhos dos 
jovens 2013

Unilever Brasil no ranking há 11 anos Cia de talentos

ReCONheCIMeNtOs GRI 2.10

em 2013, a Unilever Brasil voltou a ser 
eleita uma das empresas com melho-
res práticas socioambientais no País, 
figurando pela sétima vez no Guia 
exame de Sustentabilidade, promovido 
pela revista Exame. A companhia foi 
a vencedora na categoria Governança 
em Sustentabilidade. os destaques 
foram a existência, na alta gestão, de 
um comitê próprio para o tema, com-
posto de diversas lideranças corpora-
tivas (leia mais em Governança, Ética e 
Integridade, p.13), e o trabalho em prol 
do engajamento do público interno em 
todos os pilares e aspectos de sus-
tentabilidade. A publicação ressaltou, 
ainda, a preocupação da empresa com 
o uso responsável de recursos natu-
rais, destacando a redução de 12% no 
consumo de água nas fábricas. 

Confira, ao lado, outros reconheci-
mentos relevantes em 2013.
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deStAqUeS de 2013
Confira nossos principais resultados nos eixos 
de estratégia, gestão e negócios e em relação 
aos pilares do Plano de Sustentabilidade

estRatéGIa, GestãO, NeGóCIOs 
e RelaCIONaMeNtO

• R$ 15,3 bilhões em faturamento, cres-
cimento de 12% em relação a 2012

• Anúncio da construção da nova fá-
brica em Aguaí (SP), que deve gerar 
cerca de mil postos de trabalho

• Inauguração do Centro de distribui-
ção de Pouso Alegre (MG), com inves-
timento de R$ 200 milhões

• Participação de Hellmann's no pro-
grama Sustentabilidade de Ponta a 
Ponta, do Walmart

• Revisão da estratégia da empresa em 
relação à diversidade e início da reali-
zação do primeiro censo sobre o tema

• Aumentamos em 228% o número 
de mulheres contratadas na área 
de vendas nos últimos quatro anos, 
como parte de nosso programa de 
promoção da diversidade 

• Inclusão da companhia no Guia exame 
de Sustentabilidade, com destaque 
para sua governança sobre o tema

• Relatório de sustentabilidade em 
sintonia com o Relatório de Progres-
so do Plano de Sustentabilidade e, 
também, integrado ao conteúdo do 
site corporativo

• R$ 22,7 milhões de investimen-
to social, impactando 2,3 milhões 
de pessoas

• Implantação do Programa Agentes de 
Mudança em Valinhos (SP), com cer-
ca de 30 voluntários e participantes 
da comunidade

• Lançamento da plataforma Volunta-
riado Unilever Brasil, com inscrição 
de 650 funcionários

• Índice de satisfação do consumidor 
no SAC alcançou média de 85%

MelhORaNdO a saúde 
e O beM-estaR

• 294 mil crianças alcançadas por ações 
da Pastoral da Criança focadas na 
lavagem de mãos com Lifebuoy

• 134 mil pessoas impactadas pelas 
ações de Pureit em prol da água tra-
tada, limpa e segura

• 69,7% do portfólio de varejo adequado 
às diretrizes do Programa de Aprimo-
ramento Nutricional (NeP)

• Lançamento do programa Vim para 
Unicef, focado na promoção do aces-
so à água e ao saneamento básico no 
semiárido brasileiro

• 70% dos produtos da categoria de ali-
mentação fora do lar (Food Solutions) 
adequados ao NeP.

• 35,6% dos sorvetes alinhados às 
nossas metas de aprimoramento 
nutricional

• 17,7% de produtos de varejo fortifica-
dos, com destaques para cremes vege-
tais e iogurtes (100%) e bebidas (100%)

• Mais de 1 milhão de pessoas impacta-
das diretamente pelo movimento Ame 
o Coração, patrocinado por Becel, via 
parceria com o Incor e o HCor, e 8 mi-
lhões alcançadas por campanhas de 
comunicação da marca

ReduzINdO O IMPaCtO 
aMbIeNtal

• 100% das fábricas com zero envio de 
resíduos para aterros sanitários (pro-
jeto Aterro Zero), além de 66% das 
operações de distribuição

• 7% de diminuição na geração de resí-
duos não perigosos nas manufaturas, 
em comparação com 2012

• Redução de 8% nas emissões de ga-
ses de efeito estufa na logística, em 
relação a 2012

• 3.616 toneladas de Co2e economiza-
das nos projetos de eficiência logística

• Mais de 10,9 mil toneladas de resídu-
os coletadas nas estações de Reci-
clagem Pão de Açúcar Unilever

• 61% dos funcionários elegíveis ade-
riram ao modelo de home office em 
nosso principal escritório, evitando 
150 toneladas de emissões de Co2e 
em deslocamentos

• Redução de 14% no total de energia 
indireta (não manufaturas), como 
resultado dos programas de trabalho 
flexível e da unificação de escritórios

• 82% de uso de etanol por nossa frota 
de veículos, deixando de emitir cerca 
de 7,3 mil toneladas de Co2e

MelhORaNdO as CONdIções 
de vIda e tRabalhO

• 89% de nossos gastos com itens pro-
dutivos direcionados a fornecedores 
localizados no Brasil

• dois produtores de soja que fornecem 
para a Unilever no Brasil certificados 
pela Associação Internacional de Soja 
Responsável (RtRS) – os primeiros no 
segmento de soja não transgênica

• 25% do volume de açúcar que usa-
mos foi proveniente de fonte susten-
tável e certificada (Bonsucro)

• Certificação de cadeia de custó-
dia (CoC) obtida para o açúcar uti-
lizado em uma de nossas plantas 
de sorvetes

• dois fornecedores de frutas e um de 
amido de milho certificados no Códi-
go de Agricultura Sustentável (SAC)

• R$ 8,9 milhões negociados com for-
necedores do Programa Integrare

• taxa de dias perdidos ficou em 
3,40, redução de mais de 50% em 
relação a 2012

http://www.unilever.com.br
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eStRAtÉGIA e 
PeRSPeCtIVAS

Crescimento aliado à redução de impactos 
é o princípio que orienta o modelo de 
negócios da Unilever ao redor do mundo

Com faturamento bruto de R$ 15,3 bilhões em 2013, 
a Unilever Brasil é peça essencial para o cumprimen-
to dos objetivos globais da companhia. tendo como 
base o crescimento aliado à redução de impactos em 
toda a cadeia, atuamos para reforçar nossa presença 
em mercados estratégicos, impactar positivamente 
as vidas de comunidades, aumentar a competitivida-
de de nossos produtos e trazer inovações que facili-
tem a vida de nossos consumidores e levem nossas 
marcas à liderança.

esses temas são descritos detalhadamente no 
modelo de negócios da Unilever (veja gráfico), que 
representa nosso modo de atuar positivamente na 
indústria de bens de consumo diante de uma série de 
desafios – como a escassez de recursos naturais, a 
alta de preços de determinadas matérias-primas, os 
problemas de saneamento e alimentação em algu-
mas regiões e as mudanças climáticas. GRI eC2, 1.2

Acreditamos que a força de nossas pessoas, mar-
cas e operações contribui para transformar esse 
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cenário, promovendo inovação e desenvolvimento por 
meio de ações em três grandes pilares de atuação. 
Para isso, contamos com o Plano de Sustentabilidade 
da Unilever, o direcionador estratégico para nossas 
atividades, e elaboramos metas específicas para as 
marcas e os segmentos de negócio.

No Brasil, onde temos liderança em diversas ca-
tegorias de produtos, como detergentes em pó e 
bebidas de soja, essa proposta se reflete no investi-
mento em produtos como os detergentes e amacian-
tes líquidos concentrados, que ajudamos a trazer ao 
mercado do País em 2010 e nos ajudaram a reduzir 
impactos ambientais relevantes. Hoje, temos 27% de 
participação nesse segmento, apoiados pela força 
das marcas Surf, Fofo, Comfort e oMo. 

em 2011 e 2012, investimos na renovação de 70% 
de nosso portfólio brasileiro, com o intuito de ex-
pandir a participação de nossas marcas em diversos 
segmentos, como os de produtos para pele e cabelos. 
em nível global, pretendemos dobrar nossa força no 
segmento de limpeza doméstica até 2016. Paralela-
mente, temos o objetivo de expandir operações, cons-
truindo 30 novas fábricas em mercados-chave para 
ampliar a oferta de produtos e suportar os planos de 
crescimento locais; no Brasil, anunciamos em 2013 a 
construção de uma unidade em Aguaí (SP), com pre-
visão de inauguração em 2015. Somente no País, são 
esperados investimentos de 500 milhões de euros 
nos próximos três anos. 

em 2013, a Unilever Brasil foi o maior anunciante 
do mercado nacional, com R$ 4,5 bilhões aplicados 

em ações de comunicação relacionadas às suas mar-
cas e aos seus produtos – aumento de 50% em rela-
ção a 2012. durante o ano, lançamos nacionalmente 
a marca de cloro em gel Vim, com investimento de R$ 
50 milhões, além de renovar a linha de produtos Cif e 
lançar diversas inovações no segmento de cuidados 
pessoais, com destaque para as linhas de desodo-
rantes e produtos para cabelos. 

A alimentação fora do lar é foco de atenção por 
meio da Unilever Food Solutions, operação que for-
nece ingredientes e serviços para a elaboração de 
refeições saudáveis e seguras para quem se alimenta 
fora de casa, eficientes para quem as prepara e sus-
tentáveis para o meio ambiente. A operação do sul 
da América Latina, que inclui o Brasil, teve cresci-
mentos anuais acima de 15% nos últimos três anos. 
esse resultado é consequência do entendimento das 
necessidades de cozinheiros, executivos e proprietá-
rios de operações de alimentação fora do lar – como 
restaurantes, hotéis e catering – e do suporte global 
oferecido a 500 chefs para o desenvolvimento de so-
luções. A companhia realiza pesquisas como o World 
Menu Report (clique aqui para acessá-la), que sinaliza 
tendências e comportamentos a respeito da alimen-
tação fora do lar. A última edição do estudo, com 
mais de 5 mil pessoas consultadas, contemplou oito 
países ao redor do mundo, incluindo estados Unidos, 
Reino Unido, China, Indonésia e Brasil. entre os pon-
tos destacados na pesquisa está a preocupação de 
consumidores brasileiros a respeito do desperdício 
de alimentos e da geração de resíduos sólidos.

Para os próximos anos, a Unilever Brasil apostará 
no investimento em mercados que estão em pleno 
crescimento – caso da Região Nordeste, onde temos 
oportunidades relevantes de aproximação com o 
consumidor local. outra frente são as comunidades 
de média e baixa renda: por meio de estudos de nos-
sa área de pesquisas com o consumidor (leia mais 
na pg. 42), temos buscado entender as necessidades 
desse público e propor inovações que atendam às 
suas expectativas. 

NOssO CIClO vIRtuOsO de CResCIMeNtO

http://www.ufs.com/company/media-center/world-menu-report
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GoVeRNANçA, ÉtICA 
e INteGRIdAde

Práticas da companhia preconizam a 
transparência, a conduta adequada 
e o engajamento de funcionários 
e parceiros de negócio

No Brasil, a Unilever é uma empresa de capital fe-
chado cuja estrutura obedece às diretrizes da matriz. 
temos o compromisso de garantir que todos os nos-
sos processos estejam em sintonia com as políticas 
globais, especialmente no que concerne aos aspec-
tos de conduta, ética e respeito à integridade. Anu-
almente, revisamos nossos controles internos com 
avaliação de uma auditoria independente, em linha 
com as diretrizes de ética, conduta e gestão de riscos 
previstas na Lei Sarbanes-oxley (Sox). GRI 4.1, 2.6

Nossos processos de decisão são realizados em 
três instâncias, conforme a natureza do assunto: 
global, regional (América Latina) ou local (Brasil). As 
questões de cadeia de suprimentos e operações de 
manufatura, por exemplo, são geridas pelos níveis 
global e regional, enquanto assuntos de natureza 
corporativa competem à Unilever Brasil.

A estrutura de governança local é composta de 
Conselho executivo, formado pela presidência e por 

oito vice-presidentes, e pelos comitês de Crise e de 
Sustentabilidade. este último reúne lideranças de 
áreas como Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SHe, 
na sigla em inglês), Sustentabilidade, Finanças e 
Recursos Humanos para acompanhar as metas do 
Plano de Sustentabilidade, definir prioridades e atuar 
como canal de comunicação interna e externa sobre o 
tema. em 2013, o comitê se reuniu mensalmente para 
discutir os temas prioritários da companhia. GRI 4.1

Para orientar nossos funcionários sobre diversos 
temas, como prevenção à corrupção, direitos hu-
manos e desvios éticos e de conduta, dispomos do 
Código de Princípios de Negócios (acesse aqui). esse 
documento, disponível e entregue a todos os colabo-
radores, também é apresentado a fornecedores – que 
devem concordar com suas diretrizes no processo de 
contratação – e tem sua aplicação avaliada por um 
comitê, coordenado pela presidência da Unilever Bra-
sil e por três vice-presidências, que também analisa 
denúncias de violação. GRI 4.8

Anualmente, aplicamos treinamentos anticorrup-
ção e sobre respeito, dignidade e tratamento justo, 
tendo como base o Código de Princípios de Negócios 
e aspectos específicos de áreas como Suprimentos 
e Vendas – consideradas críticas por lidarem com 
maior frequência com o público externo. em 2013, 
98% dos gestores e 21% dos funcionários de cargos 
abaixo do nível gerencial realizaram esse treina-
mento novamente. Não realizamos treinamentos 
anticorrupção com nossos fornecedores, mas todos 
eles recebem um documento com nossas práticas 

uM OlhaR PaRa a CadeIa 
de suPRIMeNtOs

Garantir que todos os nossos 
fornecedores obedeçam às 
normas de ética e conduta da 
companhia é uma prioridade. 
Por isso, além do Código de 
Princípios de Negócios, dispo-
mos do Código de Fornecedo-
res (acesse aqui), que aborda 
diversos temas de saúde e 
segurança, direitos humanos e 
condições trabalhistas. GRI 4.8

e políticas, incluindo temas relativos à corrupção, e 
assinam esse documento no ato de fechamento do 
contrato. Com foco em direitos humanos, foram apli-
cadas 3.458 horas de capacitação (veja mais em Ane-
xos, pg 71). GRI hR3, sO3 

em 2013, recebemos 43 denúncias relacionadas 
a possíveis casos de discriminação, assédio (racial, 
idade etc.) e bullying envolvendo nossas equipes, 
além de 117 denúncias ligadas ao Código de Princí-
pios de Negócios. Nenhum caso de discriminação foi 
comprovado. Sobre o código, cinco casos foram com-
provados e resultaram em sanções administrativas. 
Uma das denúncias abordava o tema corrupção. o 
caso foi investigado e identificou-se a participação do 
colaborador, que foi desligado da empresa. GRI hR4, sO4

leia mais Sobre nossa estrutura de governança: aqui.
Sobre princípios, compromissos, pactos e 
iniciativas: aqui.

http://www.unilever.com.br/aboutus/missao_e_principios/nossos_principios/
http://www.unilever.com/sustainable-living/customers-suppliers/suppliers/partner-code
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/principiosecompromissos/


nossa abordagem unilever brasil relatório de sustentabilidade 2013 sumário 14

qUALIdAde e 
SeGURANçA

Investimos continuamente na verificação 
dos processos para garantir a qualidade dos 
produtos e o respeito aos consumidores

 Por meio de marcas e produtos de diferentes cate-
gorias, estamos presentes na vida de todos os bra-
sileiros ao longo de um ano. Isso impõe à Unilever a 
responsabilidade de zelar pela qualidade e pela se-
gurança ao longo de todas as etapas do ciclo de vida 
dos produtos – o que envolve práticas no desenvol-
vimento, na fabricação, no transporte, na venda e no 
pós-consumo.

desde o processo de inovação, quando um novo 
produto ou linha é elaborado, pensamos nos im-
pactos que envolvem sua comercialização, conside-
rando questões como segurança, alinhamento às 
diretrizes do Plano de Sustentabilidade, durabilida-
de e resistência. 

A fabricação é outro ponto essencial. Para garan-
tir uma produção eficiente, realizamos verificações 
de rotina com base em uma metodologia global da 
Unilever, além de aplicarmos dois procedimentos-pa-
drão específicos de qualidade e segurança alimentar 
em 100% das fábricas: o Programa de Verificação da 

qualidade (qVP, na sigla em inglês) e a Revisão ope-
racional da qualidade (oqR). os co-makers, fornece-
dores responsáveis por parte do processo produtivo, 
passam por auditorias periódicas, garantindo que 
100% tenham planos de ação e melhoria baseados 
nessas análises. GRI PR1, FP5

Nas fases de distribuição e venda, o foco é garantir 
que o acondicionamento, o transporte e a apresen-
tação dos produtos em pontos de venda não alterem 
suas características de segurança e qualidade – 
destacam-se, nesse aspecto, nossas auditorias em 
clientes e a aplicação do protocolo de paletização, 
que considera formas de manuseio e armazenamen-
to ideais para cada tipo de produto. GRI PR1

A fase de pós-consumo envolve a conscientização 
permanente dos nossos consumidores sobre aspec-
tos como descarte responsável e a realização de me-
lhorias em nossos processos e produtos, de acordo 
com suas demandas. Sempre que recebemos dúvi-
das ou reclamações nos canais de atendimento, uma 
equipe é organizada para atender nossos consumido-
res, de segunda a segunda, 24 horas. o atendimento 
é regular das 8h às 20h, mas fora desse horário há 
um plantão de emergências. GRI PR1 

em março de 2013, identificamos uma falha na 
produção de AdeS, lote AGB25, sabor maçã 1,5 l. A 
empresa tomou medidas para que o problema não 
se repetisse, reteve as unidades que ainda se encon-
travam em seus centros de distribuição e retirou do 
mercado os produtos existentes nos pontos de venda.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

reiterou, à época, que a falha na produção de AdeS 
foi pontual e restrita às 96 unidades do lote AGB25, 
sabor maçã 1,5 l. Com exceção do lote mencionado, 
AdeS, em todos os seus sabores e formatos, estava 
liberado para produção, comercialização e consumo. 
de todo modo, em 2013 não houve registro formal de 
caso significativo de não conformidade com regula-
mentos e códigos voluntários relacionados aos im-
pactos causados por produtos e serviços na saúde e 
segurança. GRI PR2

seGuRaNça Na 
alIMeNtaçãO 
FORa dO laR

Para estreitar o relacionamen-
to com parceiros de negócios 
e garantir a segurança dos 
consumidores, nossa divisão de 
Food Solutions mantém um ca-
lendário anual de treinamentos 
sobre segurança alimentar. As 
capacitações, que impactaram 
cerca de 1,4 mil operadores 
de estabelecimentos em 2013, 
abordam normas técnicas da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para o ma-
nuseio de alimentos, além de 
práticas de gestão de riscos 
adotadas por restaurantes de 
todo o mundo.
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Neste capítulo

›Melhorando a Saúde e o Bem-Estar
› Melhorar a saúde e a higiene
› Melhorar a nutrição

›Reduzindo o Impacto Ambiental
›Uso de água
›Gases de efeito estufa
›Resíduos
›Materiais, insumos e embalagens

›Efluentes 
›Energia e ecoeficiência 
›Biodiversidade 

› Melhorando as Condições de Vida 
e Trabalho
›Gestão de fornecedores
›Certificação de matéria-prima
›Engajamento e diálogo

No Brasil e ao redor do mundo, a Uni-
lever caminha para o cumprimento dos 
compromissos estabelecidos no Plano 
de Sustentabilidade. divididos em três 
eixos – Melhorando a Saúde e o Bem-

-estar, Reduzindo o Impacto Ambiental e Melhorando as Condições de 
Vida e trabalho –, eles abordam temas como melhoria de hábitos de 
higiene, redução de embalagens, emissões de gases de efeito estufa, 
consumo consciente, compra de matéria-prima de fontes certificadas, 
engajamento de fornecedores e aprimoramento nutricional.

Nos últimos três anos, temos convivido com o desafio de envolver 
diferentes marcas e categorias nesses objetivos. Para isso, investimos 
em inovações que estejam cada vez mais em sintonia com o Plano, bem 
como em parcerias e projetos que abordem nossas grandes metas. 
outros eixos importantes são a eficiência das operações, com foco na 
redução dos impactos ambientais, e o engajamento de consumidores 
em relação a temas como saúde e bem-estar. 

Nas próximas páginas, mostramos como essa orientação se traduz 
na prática e apresentamos os resultados que registramos no período.

plano de 
sustentabilidade

A CoNtRIBUIção 
BRASILeIRA

os avanços, desafios e resultados das ações 
que implementamos ao longo dos anos para 
aprimorar nossos indicadores socioambientais
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MeLHoRANdo 
A SAúde e o 
BeM-eStAR

Utilizamos a força de nossas marcas para 
apoiar projetos que melhorem a qualidade 
de vida dos nossos consumidores

o Plano de Sustentabilidade da Unilever é nossa dire-
triz para colaborar com o crescimento da companhia, 
desvinculando-o de impactos negativos. ele orienta a 
busca por oportunidades para reduzir nossa pegada 
ambiental em todo o ciclo de vida dos produtos e tam-
bém nos estimula a potencializar o impacto positivo 
que podemos gerar na vida das pessoas. 

A proposta do pilar Melhorando a Saúde e o Bem-
-estar está no centro desse objetivo: utilizamos 
nossos negócios nos segmentos de alimentação e 
cuidados pessoais e domésticos como vetores de pro-
gramas, ações e projetos que promovam modos mais 
saudáveis de vida. Nossas ações para isso estão con-
centradas em dois grandes eixos: de um lado, o pilar 
de saúde e bem-estar, por meio do qual trabalhamos 
questões como a autoestima, a prevenção de doenças 
causadas pela má higiene e o acesso a saneamen-
to adequado; de outro, o de nutrição, que engloba a 

melhoria do perfil nutricional de nossos produtos e a 
promoção de padrões adequados de alimentação.

Globalmente, nossos compromissos são traduzidos 
em projetos apoiados por nossas principais marcas, 
como Lifebuoy, Becel, dove, Pureit e Vim. Além das 
ações diretas sobre o negócio, envolvemos clientes, 
consumidores e o poder público em campanhas edu-
cativas e de engajamento. No Brasil, temos contri-
buído com metas desafiadoras do Plano de Susten-
tabilidade, recorrendo à comunicação dos produtos e 
marcas e a parcerias com projetos transformadores.

MelhORaR a saúde e a hIGIeNe

dados da organização Mundial da Saúde (oMS) 
apontam que saneamento deficiente, consumo de água 
contaminada e higiene precária estão entre as princi-
pais causas de morte ao redor do mundo. Atualmente, 
88% das mortes causadas por diarreia estão ligadas a 
problemas dessa natureza. Crianças abaixo de 5 anos 
são as principais vítimas: infecções relacionadas à 
diarreia são a segunda principal causa de mortalidade 
infantil no mundo, atrás, apenas, da pneumonia.

metas globais

resultados 2013 – brasil 

•  Até 2020, levaremos água potá-
vel para 500 milhões de pesso-
as (Pureit) 

•  Até 2015, a marca Lifebuoy pre-
tende mudar o comportamento 
de higiene de 1 bilhão de con-
sumidores na Ásia, na África e 
na América Latina

•  Com a marca dove, queremos 
ajudar 15 milhões de jovens a 
melhorar sua autoestima até 
2015

•  294 mil crianças alcançadas 
por ações da Pastoral da Crian-
ça focadas na lavagem de mãos 
com Lifebuoy

•  Lançamento da parceria Vim 
para unicef, focado na pro-
moção de acesso à água e de 
saneamento básico nas escolas 

do semiárido brasileiro, atingin-
do 450 mil crianças 

•  Cerca de 134 mil pessoas 
passaram a ter acesso a água 
segura por meio de Pureit no 
País (via venda de purifica-
dor + ações com a Pastoral 
da Criança)

•  224 crianças impactadas e 60 
voluntários capacitados para 
atividades pela causa de lava-
gem de mãos com Lifebuoy

•  430 adolescentes impactados 
pela mensagem de autoesti-
ma de dove e cem voluntários 
treinados 
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diante dessa realidade, entendemos que nossos 
produtos e marcas podem contribuir para promover a 
lavagem adequada das mãos e o acesso à água tra-
tada e ao saneamento de qualidade. Nos últimos três 
anos, trabalhamos esses temas por meio das marcas 
Lifebuoy e Pureit e, em 2013, lançamos no Brasil a 
marca de desinfetante em gel Vim, que chega ao País 
com sua missão social voltada ao saneamento básico.

A missão social de Vim é reduzir as mortes decor-
rentes da má higiene e da falta de acesso ao sane-
amento básico e colaborar com ações do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), nosso princi-
pal parceiro global. Somente em 2012, o apoio global 
da Fundação Unilever e da marca à entidade impac-
tou mais de 600 mil pessoas ao redor do mundo. No 
Brasil, a parceria firmada em 2013 entre Fundação 
Unilever, Vim e Unicef tem o objetivo de transformar 
as vidas de mais de 450 mil crianças e jovens do 
semiárido brasileiro. Com ela, apoiaremos ações que 
potencializam o direcionamento de fundos públicos 
para a melhoria do saneamento e do acesso à água 
tratada nas escolas da região. 

Com quase 120 anos de história, o sabonete anti-
bacteriano Lifebuoy protagoniza a meta desafiadora 
de mudar os hábitos de higiene de 1 bilhão de consu-
midores ao redor do mundo. A marca foi relançada no 
Brasil em 2010 e, desde então, tem desenvolvido um 
trabalho com a Pastoral da Criança, uma das princi-
pais organizações não governamentais do Brasil, que 
atua na educação e no desenvolvimento de comunida-
des de baixa renda.

em 2013, disseminamos mensagens educativas 
para 1,2 milhão de pessoas por meio do jornal da 
Pastoral. Voluntários em cinco estados (Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina) receberam um material educativo, 
incluindo sabonete e uma apostila da metodologia, 
para aplicar em 9.126 comunidades. essa ferramenta 
contempla 21 dias de atividades e é capaz de trans-
formar os hábitos de crianças, reduzindo o número 
de visitas a postos de saúde nas comunidades. em 
2013, mais de 294 mil crianças tiveram acesso a esse 
conteúdo (veja aqui um vídeo sobre o trabalho). 

o purificador de água Pureit também é utilizado 
em iniciativas com a Pastoral da Criança desde 2011. 
Capaz de eliminar 99,99% de vírus, bactérias e ger-
mes da água, o produto é capaz, segundo estudos 
globais da Unilever, de reduzir em até 50% a inci-
dência de doenças diarreicas nas comunidades. em 
2013, 3.250 unidades foram destinadas às comunida-
des atendidas pela Pastoral, impactando as vidas de 
13 mil pessoas. Paralelamente, 1,2 mil unidades de 
Pureit foram destinadas para comunidades de baixa 
renda durante ações de pesquisa. A página da marca 
no Facebook, que aborda o pilar social com o progra-
ma Água Solidária, tem dados educativos e impactou 
8 milhões de usuários únicos no ano.

outra ação importante no eixo de saúde é basea-
da na marca dove – cuja missão social de promoção 
da autoestima alcançou o Brasil em 2013. No total, 
treinamos cem voluntários e impactamos 430 ado-
lescentes com mensagens sobre o tema no dove day, 

realizado na cidade de São Paulo (SP). esse tema é 
considerado globalmente relevante pela Unilever, 
levando em conta sua importância no desenvolvimen-
to psicossocial das jovens e, inclusive, nos cuidados 
com a saúde: estima-se que seis entre dez meninas 
deixem de fazer atividade física por ter vergonha do 
próprio corpo.

http://www.avessotv.com.br/bastidores-lifebuoy-mudanca-de-habito.html
https://www.facebook.com/desafiopureit/app_309188265856175
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MelhORaR a NutRIçãO

em função de nossos negócios na categoria de 
alimentos, que incluem marcas como Hellmann's, 
Knorr e Becel, temos a responsabilidade de oferecer 
aos consumidores alternativas saudáveis de consu-
mo e informações sobre estilos de vida mais adequa-
dos. No Brasil, as ações estão em sintonia com três 
temas de saúde pública relevantes no contexto na-
cional: obesidade e sobrepeso, consumo excessivo de 
sódio e deficiência de nutrientes essenciais.

A prioridade da Unilever no eixo de nutrição é apri-
morar constantemente o perfil nutricional de seus 
produtos – o que nos impõe o desafio de manter a 
atratividade das marcas e linhas e, ao mesmo tempo, 
reduzir o índice de gorduras saturadas e trans, açú-
cares e sódio. essa busca acontece por meio de in-
vestimentos em inovação, diálogos com profissionais 
de saúde e ações diretas das marcas.

Por meio de três políticas – Programa de Aprimo-
ramento Nutricional (NeP), estratégia de Redução 
de Sódio e Política de Fortificação de Alimentos –, 
temos diretrizes que permitem a melhoria constan-
te dos produtos lançados no mercado brasileiro. No 
NeP, estabelecemos limites para componentes como 
açúcar, sódio, gorduras saturadas e gorduras trans – 
considerados potencialmente prejudiciais à saúde pela 
organização Mundial de Saúde (oMS), quando consu-
midos em excesso. Ao fim de 2013, 69% dos produtos 
de varejo estavam em conformidade com os padrões, e 
todas as inovações do ano se enquadravam nos limites 

exigidos. em relação ao volume de vendas, aproxima-
damente 75% possuíam quantidades controladas de 
açúcar, gordura saturada e gordura trans. GRI FP4, FP6

Na categoria de alimentação fora do lar (Food 
Solutions), 70% do portfólio estava adequado – me-
lhoria expressiva em relação a 2012, quando a divisão 
de negócios passou a ser contabilizada no cálculo. 
em 2013, o foco nesse segmento foi trabalhar em 

•  Desde 2012, todos os nossos 
produtos estão livres da gordu-
ra trans proveniente de óleos 
vegetais parcialmente hidroge-
nados 
 

•  Até 2014, 100% de nossos sor-
vetes infantis terão 110 kcal ou 
menos por porção

•  Até 2015, promoveremos re-
dução de até 25% de sódio em 
todas as categorias de produtos 
alimentícios

•  Até 2015, todos os nossos pro-
dutos terão informações nu-
tricionais completas, incluindo 
nutrientes essenciais, ingestão 
diária recomendada e valor nu-
tricional e calórico por porção

•  Mais de 1 milhão de pessoas 
impactadas diretamente com o 
movimento ame o coração, pa-
trocinado por Becel, em ações 
presenciais em parceria com o 
Incor e o HCor, e 8 milhões de 
pessoas impactadas via campa-
nhas de comunicação

•  69,7% do portfólio de vare-
jo adequado às diretrizes do 

Programa de Aprimoramento 
Nutricional (NeP)

•  35,6% dos produtos da cate-
goria de sorvetes adequados à 
meta do Plano de Sustentabili-
dade

•  70% de adequação da catego-
ria de alimentação fora do lar 
(Food Solutions) ao NeP

•  17,7% de nossos produtos com 
perfil nutricional fortificado

•  12 mil profissionais de saúde 
impactados por visitas e plano 
de relacionamento, destinado a 
reforçar os benefícios nutricio-
nais de nossos produtos

metas globais

resultados 2013 – brasil 

melhorias relacionadas a sódio e gorduras. destaca-
-se, nesse sentido, o relançamento do portfólio de 
caldos, temperos e molhos, em especial nas mar-
cas Knorr – que, sozinha, nos ajudou a entregar 150 
toneladas de sal a menos para nossos consumido-
res – e Arisco, que terá mudanças na formulação do 
portfólio de Food Solutions para atender às metas de 
redução da Unilever em 2014.
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PeRcentual de PRodutoS adequadoS ao neP GRI FP6

Categorias Produtos 
no 
portfólio 
em 2011

Produtos 
alinhados 
ao neP – 
2011 

Produtos 
no 
portfólio 
em 2012

Produtos 
alinhados 
ao neP – 
2012

Produtos 
no 
portfólio 
em 2013

Produtos 
alinhados 
ao neP – 
2013

Bebidas 44 100% 46 100,0% 44 100,0%

Caldos, sopas, temperos, Maizena e 
glucose de milho

133 43,60% 110 70,9% 124 85,5%

Creme vegetal e iogurtes* 16 100% 13 100,0% 7 100,0%

Maioneses, catchups, mostardas e 
molhos para saladas

37 75,70% 33 75,8% 37 81,1%

Sorvetes e coberturas para sorvetes 154 18,50% 121 28,9% 115 35,6%

total de produtos de varejo 385 45,50% 323 61,0%** 327 69,7%

Food Solutions  - -  107 45,8%** 150 70,0%

*Em 2013, considera-se apenas creme vegetal.

**Corrigido o valor de 2012.
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No eixo de fortificação, trabalhamos com nutrien-
tes e deficiências específicos do contexto brasilei-
ro. Nacionalmente, os produtos fortificados são as 
bebidas à base de soja AdeS, tanto da linha Frutas 
quanto da original; Arrozina e Cremogema (adição 
de vitaminas e minerais); e os cremes vegetais Becel 
original e Becel Sabor Manteiga (vitaminas). Além 
disso, o creme vegetal Becel Pro.activ recebe adição 
de fitoesteróis – componentes estruturais de tecidos 
vegetais que ajudam a reduzir a absorção de coleste-
rol total e LdL pelo organismo. GRI FP7

Por meio de Becel, líder nacional da categoria, 
também contribuímos com a meta de sensibilizar 
consumidores sobre a importância da saúde car-
diovascular. Somos patrocinadores, desde 2012, do 
movimento Ame o Coração, que busca conscienti-
zar a população sobre a importância de cuidar da 
saúde cardiovascular por meio de hábitos de vida 
saudáveis. A ação tem apoio do Hospital do Coração 
(HCor) e do Instituto do Coração (InCor) e, em 2013, 
impactou mais de 1 milhão pessoas por meio do site 
www.ameocoracao.com.br e de ações presenciais 
em grandes cidades brasileiras, com avaliações em 
aspectos de saúde cardiovascular. Ações dessa natu-
reza estão em linha com nosso objetivo, previsto no 
Plano de Sustentabilidade, de trabalhar na geração 
e disseminação de conhecimentos sobre saúde, em 
especial cardiovascular, recorrendo aos benefícios e 
aspectos ligados às nossas marcas. GRI FP4

durante o ano, também demos continuidade às 
ações previstas no acordo assinado em 2012 entre 

PRodutoS FoRtiFicadoS – unileVeR bRaSil (%) 
GRI FP7

Categorias 2011 2012 2013

Bebidas 100 100 100

Caldos, sopas, temperos e 
Maizena

23 5,5 5,6

Creme vegetal e iogurtes 100 100 100

Maioneses, catchups, 
mostardas e molhos para 
saladas

– – –

Sorvetes e coberturas para 
sorvetes

– – –

total de produtos de varejo 17,4 20,1 17,7

Food Solutions  - – 26,7

o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das 
Indústrias de Alimentação (Abia), que estabelece a 
remoção de 8,7 mil toneladas de sódio do mercado 
nacional até 2020. Assim como em 2012, nossas ino-
vações em temperos, caldos e margarinas têm sido 
lançadas já dentro dos padrões estabelecidos, garan-
tindo o cumprimento das metas do pacto e buscando 
alcançar os objetivos dentro do prazo estabelecido.

http://www.ameocoracao.com.br
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o principal desafio do Plano de Sustentabilidade 
da Unilever é permitir o crescimento da companhia 
sem aumentar o impacto ambiental e comprometer 
as metas planejadas até 2020. Ao longo da década, 
temos como objetivo dobrar o negócio e melhorar 
nossos resultados em uma série de aspectos no pilar 
Reduzindo o Impacto Ambiental. quatro eixos, para 
isso, são prioritários: emissões de gases de efeito 
estufa, geração e destinação de resíduos, consumo 
de água e recursos sustentáveis. 

A gestão ambiental da Unilever Brasil é coordena-
da pela área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SHe, do inglês Safety, Health and environment), 
que possui equipes em cada operação. Além das 
metas globais, traçamos objetivos para as manufa-
turas e não manufaturas locais. Nos últimos anos, 
investimos em ações que aprimoraram a gestão de 
impactos dentro e fora da empresa. Apostamos na 
melhoria dos processos investindo em pilares como 

energias limpas e renováveis, destinação de resíduos 
e gestão da biodiversidade e trabalhamos em parce-
ria com clientes, fornecedores e consumidores para 
garantir que nossas atividades tenham o menor im-
pacto possível.

o ano de 2013 registrou diversos resultados posi-
tivos, que nos levaram a superar metas. Projetos de 

RedUZINdo o 
IMPACto AMBIeNtAL

Para dobrar de tamanho reduzindo os impactos 
dos negócios, investimos na eficiência de 
nossos processos e em parcerias com 
clientes, consumidores e fornecedores

•  Reduziremos pela metade 
o impacto de gases de efei-
to estufa de nossos produtos 
em todo o ciclo até 2020

•  Em 2020, a captação de água 
pela nossa rede global de fá-
bricas será igual ou inferior aos 

níveis de 2008, uma redução de 
78% por tonelada de produção

•  Até 2020, o total de resíduos en-
viados para eliminação será igual 
ou inferior aos níveis de 2008. 
Isso representa 80% de redução 
por tonelada

•  Consumo de energia nos escri-
tórios: reduziremos pela metade 
o consumo de energia (kWh) por 
funcionário nos escritórios até 
2020, tendo como referência 2010

metas globais

*os dados de redução se referem ao ano anterior (2012), diferentemente das metas do Plano de Sustentabilidade, que têm como base os anos de 2008 ou 2010.

• 6% de redução no consumo de 
água nas manufaturas

• 7% de redução na geração de 
resíduos não perigosos nas ma-
nufaturas

• 10% de diminuição na geração 
de efluentes 

• 3.616 toneladas de Co2e evita-
das por projetos de eficiência 
na logística

• 100% de nossas fábricas no 
Brasil alcançaram a marca de 
Aterro Zero, além de três Cen-
tros de distribuição (Louveira-SP, 
Nilcen-Pe e Pouso Alegre-MG) 
que representaram 66% dos re-
síduos de não manufatura

• 10,9 mil toneladas de materiais 
coletadas nas estações de Reci-
clagem Pão de Açúcar Unilever

• 150 toneladas de Co2 evitadas 
em deslocamento de funcio-
nários por conta do progra-
ma de home office da Unilever 
Brasil, extensível a mais de 
1,4 mil pessoas

resultados 2013 – brasil* 

ecoeficiência e otimização permitiram uma redução de 
6% no consumo de água em nossas fábricas, por exem-
plo, e a geração de resíduos não perigosos também 
diminuiu cerca de 7% (nas manufaturas). A geração de 
gases de efeito estufa, nosso maior desafio no Brasil, 
foi 12% inferior em relação a 2012, contemplando fábri-
cas e não manufaturas, com entregas relevantes nos 
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eixos de consumo energético e eficiência logística. ou-
tro destaque está na gestão de resíduos: conseguimos 
estender o projeto Aterro Zero a todas as nossas fábri-
cas no Brasil, dois anos antes da meta global, além de 
termos alcançado os centros de pesquisa e desenvol-
vimento e 66% das operações de distribuição.

Para os próximos anos, ainda enxergamos diver-
sos desafios em relação à gestão ambiental, com 
destaque para as emissões de gases de efeito estufa. 
temos trabalhado em diversos eixos para garantir 
o cumprimento das metas globais e locais – com 
ênfase especial na logística, que representa cer-
ca de 50% de nossas emissões de Gee no Brasil. o 
tema foi pauta de atuação de um dos projetos de-
senvolvidos pelos trainees da empresa, que propôs 
ações de redução relacionadas à nossa cadeia de 
distribuição de sorvetes.

Como reflexo dessa preocupação, criamos em 
2013 um Comitê de Logística, que reúne lideranças 
das operações em encontros mensais para engajar 
funcionários e parceiros de negócios e estabelecer 
ações mais eficientes para distribuir nossa produção.

leia mais Sobre as ferramentas de gestão 
ambiental no Brasil: aqui. 
Sobre nosso programa Aterro Zero: aqui.

usO de áGua eN8, eN10

A Unilever estabeleceu o compromisso mundial 
de reduzir o consumo de água tanto na fabricação 
quanto no uso de seus produtos pelos consumidores. 
Localmente, temos trabalhado principalmente na 
maior eficiência dos processos fabris. Para preservar 
informações confidenciais de produção, o consumo 
de água é apresentado a partir de valores relativos e 
percentuais de representatividade de cada unidade.

em 2013, voltamos a registrar um desempenho 
dentro das metas do Plano de Sustentabilidade, com 
uma redução de 6% no consumo de água em opera-
ções de manufatura, em comparação com o ano an-
terior. Contribuíram, para isso, diversos projetos de 
conscientização e melhoria tecnológica. em Valinhos 
(SP), por exemplo, fortalecemos ações para detecção 
de vazamentos e simplificamos o uso de desaeradores 
(equipamentos que removem oxigênio da água antes 
do uso do recurso nas caldeiras), o que permitiu redu-
ção no consumo de água de mais de 7 mil m3/ano – o 
equivalente a quase três piscinas olímpicas cheias. 

em Indaiatuba (SP), efetuamos o fechamento do 
sistema de refrigeração de bombas sem comprome-
ter o transporte e bombeamento de produtos, com 
um resultado de 95.220 m3/ano a menos no consu-
mo de água em relação a 2012. já em jaboatão dos 
Guararapes (Pe), realizamos mudanças de tecnolo-
gia e processo na limpeza de moldes de picolés, o 
que permitiu uma redução de 50% no uso do recurso 
nesse processo. 

http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/
http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/aterrozero/
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em Pouso Alegre, houve uma redução no volume 
de produção, que causou um aumento no indicador; 
paralelamente, foram implantados projetos para re-
duzir os impactos na unidade, como a automatização 
dos equipamentos de refrigeração, que melhorou o 
controle da quantidade de água utilizada no processo. 
Nas operações de não manufatura, tivemos redução 
de 27% no consumo de água, em especial por conta 
da unificação de nossos escritórios administrativos e 
de ações de conscientização e controle de vazamen-
tos nos centros logísticos. 

outro foco de ação é a recirculação da água. Ao 
fim de 2013, a proporção de reúso nas operações 
alcançou 11%, dois pontos percentuais à frente de 
2012. A melhoria se deve, principalmente, à mensu-
ração do total de água reaproveitada no processo de 
embalagens em Goiânia. em Vinhedo, ampliamos a 
rede de água de reúso e o número de retrolavagens 
aplicadas ao filtro de areia da estação de tratamento 
de efluentes (ete), usando esse recurso. As unidades 
com maior uso de água recirculada foram Indaiatuba 
(67%), Goiânia (17%) e Ipojuca (14%).

IMPaCtO hídRICO GRI eN9

todas as nossas manufaturas 
respeitam os limites de capta-
ção de água determinados pelos 
órgãos ambientais. Atualmente, 
impactamos significativamente 
cinco fontes hídricas, conforme 
os critérios da GRi: duas pelo vo-
lume de captação superior a 5% 
da vazão do corpo hídrico (Gara-
nhuns e igarassu) e três que, por 
serem fontes superficiais, estão 

em área de preservação per-
manente (indaiatuba, Valinhos e 
Goiânia). Em 2014, realizaremos 
estudos com especialistas para 
monitorar o impacto hídrico de 
outras operações. 
Conforme estudos realizados, 
as fontes hídricas subterrâneas 
utilizadas pela empresa não têm 
alto valor de biodiversidade por 
serem confinadas, com desen-

volvimento de vida escasso em 
decorrência da ausência de luz. 
No entanto, todos os recursos 
que utilizamos são de alto valor 
para a comunidade por conta da 
baixa disponibilidade de água 
com qualidade no entorno das 
fábricas (mais informação em 
Anexos, p.71).

PeRcentual de água utilizado PoR Fonte 
(manuFatuRaS e não manuFatuRaS)

tiPo de Fonte 2011 2012 2013

Água de superfície (rios, 
lagos, áreas úmidas, 
oceanos)

36% 31% 33%

Água subterrânea 47% 55% 55%

Concessionária/empresa de 
abastecimento

17% 14% 13%

conSumo RelatiVo de água PoR Fonte naS 
manuFatuRaS (m3/t PRoduzida)

tiPo de Fonte 2011 2012 2013

Água de superfície (rios, 
lagos, áreas úmidas, 
oceanos)

0,55 0,42  0,41 

Água subterrânea 0,71 0,74  0,68 

Concessionária/empresa de 
abastecimento

0 0,13  0,16 

total 1,26 1,29  1,25 
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Gases de eFeItO estuFa eN16, eN17

Reduzir as emissões de carbono, mesmo diante de 
um cenário de expansão do negócio, é um dos desa-
fios mais complexos de nosso Plano de Sustentabi-
lidade. Para alcançar resultados positivos, depende-
mos de melhorias não apenas em nossas operações 
diretas, mas também nas práticas de clientes, forne-
cedores e consumidores.

Para garantir um monitoramento contínuo de nos-
sas atividades, desde 2008 fazemos um inventário de 
nossas emissões baseado na metodologia do Pro-
grama Brasileiro GHG Protocol. Hoje, analisamos as 
emissões diretas e provenientes da compra de ener-
gia elétrica (escopos 1 e 2) e, também, emissões indi-
retas (escopo 3), que envolvem aspectos como distri-
buição de produtos e deslocamentos de funcionários 
e materiais. desde 2010, possuímos classificação de 
nível ouro no inventário de Gee, o que atesta a con-
fiabilidade dos dados, auditados anualmente por um 
parceiro independente.

em 2013, as emissões da Unilever Brasil (escopos 
1, 2 e 3) ficaram em 226.622 toneladas de Co2 equiva-
lente, com redução total de 12,5% em relação a 2012. 
entre as contribuições estão projetos de eficiência 
logística (veja quadro) e iniciativas diversas nas nos-
sas fábricas. em Vinhedo, por exemplo, instalamos 
um trocador de calor nos compressores da produção. 
Com isso, o óleo quente preaquece a água utilizada 
nas caldeiras, reduzindo o consumo de gás natural e 
as emissões. Além de reduzir em R$ 53 mil o custo 

de consumo de gás, alcançamos redução anual de 
82,4 toneladas nas emissões de carbono.

em Pouso Alegre, onde instalamos recentemente 
uma caldeira movida a biomassa, substituímos o tipo 
desse material utilizado, para melhorar os resulta-
dos. já em Igarassu (Pe), reduzimos o consumo de 
gás natural da unidade em 21% por meio de melho-
rias na torre de sopragem. GRI eN18

Neste ano também passamos a monitorar as 
emissões de CH4 referentes ao tratamento de 
efluentes realizado internamente pelas fábricas, mas 
identificamos que essas emissões não trouxeram 
impacto significativo aos nossos resultados.

ReduçãO das eMIssões GRI eN18

Em 2013, diversos projetos de 
eficiência energética e otimi-
zação de equipamentos per-
mitiram que evitássemos a 
emissão de 1.981,52 toneladas 
equivalentes de Co2. também 
temos um compromisso com 
o Ministério do Meio Ambiente 
para ter 80% das nossas con-

servadoras funcionando com 
o gás refrigerante R-290 até o 
ano de 2020. Esse gás substitui 
o R-134A, que possui um po-
tencial de aquecimento global 
99% maior. isso contribuiu para 
a redução de nossas emissões 
de escopo 1 em não manufatura. 
Para as conservadoras horizon-

tais, a meta de troca é de 100%. 
Em 2013, substituímos o uso dos 
gases R-134A em 5% de nossas 
conservadoras, alcançando 66% 
do total e reduzindo 690 tonela-
das de Co2e em relação a 2012.



unilever brasil relatório de sustentabilidade 2013 sumário 25Plano de sustentabilidade

emiSSõeS PoR eScoPo (t de co2 equiValente) GRI eN16, eN17, eN18 2010 2011 2012 2013

escopo 1 100.055 92.015 95.813 83.952

escopo 2 25.566 13.676 36.416 32.044

escopo 3 129.261 122.782 126.644 110.626

total 254.882 228.473 258.872 226.622

emiSSõeS PoR eScoPo e oPeRação 
(t de co2 equiValente) GRI eN16, eN17, eN18 eScoPo 1 eScoPo 2 eScoPo 3 total

% em Relação ao 
total de emiSSõeS

Garanhuns 19 192 448  658 0,29%

Goiânia 204 1.794 0  1.781 0,88%

Igarassu 4.453 0 240  4.693 2,08%

Indaiatuba 36.258 1.953 0  38.211 16,96%

Pouso Alegre 8.138 207 247  8.592 3,81%

jaboatão dos Guararapes 2.887 0 455  3.342 1,48%

Ipojuca 856 0 0  856 0,38%

Valinhos 21.122 2.122 0  22.199 10,26%

Vinhedo 2.939 72 0  3.011 1,34%

Manufaturas (subtotal) 76.876 6.340 1.389  83.342 37,33%

distribuição 5.398 25.145 109.205  139.748 62,01%

Vendas 1.371 9 0  1.380 0,61%

Pesquisa e desenvolvimento, escritórios 308 550 32  890 0,39%

Não manufatura (subtotal) 7.077 25.703 109.237  142.018 62,67%

total 83.952 32.044 110.626 226.622  

circuito estático e backhaul – 
Em parceria com fornecedores 
e clientes, respectivamente, a 
Unilever estabelece conexões 
entre trechos, formando "rotas 
fechadas" com ciclos perió-
dicos e volumes predefinidos. 
Assim, ida e volta são utiliza-
das para o abastecimento.

bitrem – Sistema que permi-
te a combinação de veículos 
de carga e o investimento em 
carretas de maior porte, o que 
gera menos viagens. Em 2013, 
conseguimos ampliar esse 
sistema e, ao todo, realizamos 
766 circuitos no Brasil, que 
estão principalmente entre 
fábricas e centros de distri-
buição. também passamos a 
utilizar veículos double deck, de 
maior porte. Em 2013, reali-
zamos 72 viagens com esse 
tipo de veículo.

cabotagem – Por conta de de-
safios infraestruturais do País, 
a Unilever Brasil não utiliza 
hoje modais alternativos, como 
o ferroviário. No entanto, re-
corremos ao sistema de cabo-
tagem, que alterna os modelos 
rodoviário e hidroviário, para 
distribuir nossos produtos. 
hoje, utilizamos esse modal 
entre as cidades de Santos 
(SP), ipojuca (PE) e Fortaleza 
(CE), além de Manaus (AM).

eFICIêNCIa lOGístICa GRI eN26, eN29 

As ações de redução da pegada ambien-
tal na logística contemplam a maior efi-
ciência no transporte de produtos até os 
centros de distribuição e pontos de ven-
da. Possuímos metas específicas para a 
área de logística – em 2013, alcançamos 
uma redução de 8% nessas emissões, 
acima dos 5% que havíamos estabelecido 
para o ano. Além das melhorias e dos 

projetos realizados, em 2013 atualizamos 
os fatores de emissão de nossa metodo-
logia global, usados na compilação dos 
dados da área.

durante o ano, conseguimos evitar 
a emissão total de 3.616 toneladas de 
Co2 equivalente. Veja abaixo as princi-
pais ações:
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ResíduOs GRI eN22

Nossa gestão de resíduos sólidos preconiza a redu-
ção da geração de materiais em fábricas, escritórios, 
centros de pesquisa e desenvolvimento e centros lo-
gísticos e, também, a busca por formas mais adequa-
das de destinação, com foco em reciclagem e reutili-
zação. Segundo nosso Plano de Sustentabilidade, até 
2020 o total de resíduos enviados pela Unilever para 
eliminação deve ser igual ou inferior ao nível de 2008. 

No Brasil, a prioridade nos últimos anos foi melho-
rar as formas de tratamento e descarte, em especial 
no que diz respeito ao envio de resíduos para aterros. 
em 2012, iniciamos a implantação do projeto Aterro 
Zero, com o objetivo de encerrar o envio de resíduos 
para aterros sanitários. Ao fim de 2013, 100% das fá-
bricas atingiram essa meta. Além disso, os centros de 
distribuição de Louveira (SP), Nilcen (Pe) e Pouso Ale-
gre (MG) conseguiram, no segundo semestre de 2013, 
implantar o projeto, passando então a destinar todos 
seus resíduos sólidos para reciclagem, reutilização, 
produção de ração animal e coprocessamento, entre 
outros métodos. os centros logísticos que agora são 
aterro zero representaram 66% do volume total de 
não manufatura enviado para esses locais em 2012.

em 2013, tivemos uma redução de 7% na geração 
de resíduos perigosos em fábricas, influenciada prin-
cipalmente pela manufatura de Valinhos – que man-
teve projetos como a redução de piche, gerado no 
processo de refino da glicerina e destinado para reci-
clagem, na produção de sabonetes. outras operações 

com melhorias foram Indaiatuba – onde reduzimos a 
necessidade de manutenção dos equipamentos, com 
menor consumo de óleo lubrificante – e jaboatão, 
que não acumulou resíduos perigosos suficientes 
para envio a rerrefino em 2013. em relação à geração 
de resíduos não perigosos, alcançamos uma melho-
ria de 7%, apoiada por projetos que envolvem desde 
investimentos em novas tecnologias até campanhas 
de conscientização. 

Nas operações de não manufatura, o total gerado 
de resíduos aumentou significativamente – 75% nos 

geRação e deStinação de ReSíduoS, PoR tiPo de deStinação GRI eN22

PerCentual de resíduos 
Por tiPo de destinação

Perigosos não Perigosos total

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Compostagem - - 19,4% 23% 19% 23%

Ração animal - - 50,7% 45% 50% 45%

Reutilização 29% 32% 4,6% 1% 5% 1%

Rerrefino 5% 3% 0% 0% 0% 0%

Reciclagem 57% 50% 15,9% 17% 16% 17%

Incineração 1% 2% 0% 0% 0% 0%

Coprocessamento 6% 13% 2,5% 5% 3% 5%

Aterro sanitário 2% 1% 4,3% 3% 4% 3%

outros 0% 0% 2,2% 6% 2% 6%

resíduos perigosos e 24% nos não perigosos – em 
2013, representando 10% de todos os resíduos sóli-
dos da Unilever Brasil. Isso ocorreu, no caso de resí-
duos perigosos, por conta do aumento na demanda 
de descapitalizações (disposição/descarte) de con-
servadoras de sorvetes, realizadas pela área respon-
sável pela cadeia de frios.

No eixo de métodos de disposição, destaca-se a 
redução no envio global de resíduos para aterro: em 
relação a 2012, a melhoria foi de 64% – impulsionada, 
sobretudo, pela implantação do projeto Aterro Zero.

eM 2013, 
CoNSeGUIMoS 

ALCANçAR 
A MARCA de 

AteRRo ZeRo 
eM todAS AS 
FÁBRICAS No 

BRASIL.
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óleO26%
vIdRO

6%
Metal

PaPel
PlástICO

estações de ReCIClaGeM GRI eN27

Desde 2001, desenvolvemos com um de nossos clientes de varejo o 
programa Estações de Reciclagem Pão de Açúcar Unilever, que per-
mite ao consumidor dar a correta destinação a embalagens, fras-
cos, papel, plástico, aerossóis, vidro, metal e óleo de cozinha, entre 
outros materiais. Ao fim de 2013, o programa estava presente em 
oito estados e no Distrito Federal, com estações de coleta em 127 
lojas de oito estados, além de uma estação itinerante, que circulou 
pelas cidades de São Paulo e Rio de janeiro (leia mais na p.43). 
Somente durante o ano, foram coletadas mais de 10,9 mil toneladas 
de materiais. Leia mais aqui.

Vale reforçar que o aumento de opções de destino de material 
reciclável nas grandes cidades impacta diretamente o volume co-
letado pelo nosso programa. Além disso, em 2013 implementamos 
a certificação iSo 9001 no projeto, que, fundamentada pelos prin-
cípios da certificação, adaptou a calibração dos equipamentos de 
pesagem, impactando em uma diferença de quase 12% a menos no 
número final de volume arrecadado.

balanço – eStaçõeS de Reciclagem 2012 2013

estações 124 127

Presença no Brasil oito estados + distrito Federal 
34 municípios

oito estados + distrito Federal 
37 municípios

Cooperativas parceiras 37 34

Postos de trabalho gerados (diretos e indiretos) 6.925* 6.087

Volume total coletado (kg) [2001 até ano vigente] 64.449.948 75.398.240

Volume de resíduos coletado no ano (kg) 12.505.569 10.948.292

Volume de óleo coletado no ano (litros) 319.508,8 326.517,8

*Número corrigido em relação ao Relatório de Sustentabilidade 2012. 

PeRCeNtual de MateRIaIs ReCuPeRadOs 
Nas estações de ReCIClaGeM, POR tIPO

26% 38%

1%
aluMíNIO

3%

http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/estacoesdereciclagem/
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MateRIaIs, INsuMOs e eMbalaGeNs

Além dos investimentos na aquisição de matéria-
-prima certificada ou verificada (leia mais em Gestão 
de Fornecedores, p.34), a Unilever tem como obje-
tivo ampliar o uso de fontes renováveis e reduzir os 
impactos decorrentes da geração e do descarte das 
embalagens de seus produtos. 

em 2013, calculamos, entre 48 fornecedores sig-
nificativos – responsáveis por 80% de nossos gastos 
na compra de itens produtivos –, a proporção de ma-
teriais que utilizamos que são renováveis ou utilizam 
material proveniente de reciclagem. A consulta que 
lançamos teve 70% de retorno; além disso, alguns 
dados foram coletados internamente. No total, manti-
vemos um percentual equilibrado em relação a 2012. 

também durante o ano, corrigimos a classificação 
de alguns insumos que, no último relato, foram conta-
bilizados em metros ou peças e agora apresentamos 
apenas em toneladas. Para embalagens, materiais 
como fitas, garrafas, tampas e caixas já podem ser 
contabilizados em metros e peças, por exemplo. GRI eN1 

em relação à reciclagem, na categoria de alimen-
tos utilizamos 3,1% de material proveniente desse 
método de disposição. Na de sorvetes, o índice alcan-
ça 4% e, em relação a produtos de cuidados pessoais 
e domésticos, chega a 2,4%. No total, o uso de reci-
clados pela Unilever alcança 2,7%. A dificuldade em 
utilizar materiais dessa natureza muitas vezes está 
ligada à legislação sanitária para uso de alimentos e 
higiene pessoal, por exemplo. GRI eN2

PeRcentual de mateRiaiS (inSumoS + embalagenS) 
RenoVáVeiS e não RenoVáVeiS, PoR categoRia

2013 2012
t metros Peças t metros Peças

Foods
Não renováveis 1% 100% 37% 2% 100% 52%

Renováveis 99% 0% 63% 98% 0% 48%

Sorvetes
Não renováveis 2% - 54% 0% - 83%

Renováveis 98% - 46% 100% - 17%

Cuidados 
pessoais e 
domésticos

Não renováveis 88% - 72% 82% - 65%

Renováveis 12% - 28% 18% - 35%

total
não renováveis 61% 100% 60% 62% 100% 62%

Renováveis 39% 0% 40% 38% 0% 38%

inSumoS (ton) GRI eN1 2012 2013

Renováveis 203.665 38% 186.659 40%

Não renováveis 337.386 62% 276.169 60%

total 541.051 (%) 462.828 (%)

embalagenS
GRI eN1

2012 2013
t (%) metros (%) Peças (%) t (%) metros (%) Peças (%)

Renováveis 1.863 51% 0 0% 1.554.418.221 38% 0 0 0 2.282.834.709 40%

Não renováveis 1.782 49% 2.995.920 100% 2.490.447.136 62% 11.717 100% 1.629.360 100% 3.371.961.730 60%

total 3.645 2.995.920 4.044.865.357 11.717 1.629.360 5.654.796.438
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Paralelamente à aquisição responsável de in-
sumos, também investimos na redução das em-
balagens que lançamos no mercado, com metas 
alinhadas ao Plano de Sustentabilidade tanto para 
embalagens primárias, que acondicionam os produ-
tos, quanto para secundárias, que envolvem a distri-
buição para nossos clientes. 

esse trabalho, coordenado pela equipe de Pes-
quisa e desenvolvimento (R&d, na sigla em inglês), 
envolve a busca por soluções inteligentes visando ao 
menor impacto ambiental em toda a cadeia, desde a 
produção até o descarte, como o uso de refis e o in-
vestimento em produtos concentrados. Na categoria 
de limpeza, por exemplo, o detergente em pó omo Lí-
quido Concentrado usa 48% a menos de plástico por 
dosagem e gera 43% menos resíduos sólidos pós-
-consumo em comparação com o detergente líquido 
comum (leia mais aqui). 

em 2013, o detergente Surf em pó registrou, em 
média, 78% de redução de material por unidade de 
embalagem, com a substituição de caixas (cartuchos) 
por sacos, além de outros ganhos nas embalagens 
secundárias, como a substituição das caixas de pape-
lão por fardos plásticos, com uma redução média de 
material de 91%. também durante o ano, lançamos, 
na linha da marca Hellmann's, uma embalagem em 
sachê de 550 gramas, com consumo de plástico até 
70% menor em comparação ao mesmo produto em 
um pote de plástico Pet. GRI eN26

No negócio de alimentação fora do lar (Food Solu-
tions), no geral, teve-se uma redução de 139,2 tone-

ladas de resíduos em 2013. dentre as iniciativas, po-
demos destacar o Purê de Batatas Knorr, que ganhou 
uma versão de embalagem de 1,1 kg em substituição 
à de 800 g. GRI eN26 

em complemento a essas iniciativas, foi criada em 
2013 uma nova área dentro do time de R&d, focada 
em sustentabilidade de embalagens. Seu objetivo é 
ajudar as categorias e marcas a identificar oportu-
nidades de redução de resíduos por meio de novas 
tecnologias e participar do desenvolvimento de pro-
gramas de reciclagem, além de dar suporte a áreas 
de negócio como Assuntos Corporativos.

em relação ao tema reciclagem, atualmente a área 
participa de discussões com parceiros externos para 
desenvolver uma infraestrutura com um modelo de 
negócio sustentável para determinados materiais, 
como os filmes flexíveis laminados.

INICIatIvas PaRa ReduçãO 
de eMbalaGeNs GRI eN26
Porcentagens são referentes à redução de peso por unidade

leia mais Sobre pesquisa e inovação na Unilever Brasil: aqui. 

Redução no tamanho 
da caixa de embarque

Redução de peso da 
caixa de AdeS 200ml

Alteração de cartucho 
para bag (embalagem 
primária) em todas as 

variantes da marca Surf 
formato 500 g

Alteração de cartucho 
para bag (embalagem 
primária) em todas as 

variantes da marca Surf 
formato 1 kg

Alteração do cartucho 
plástico de 350 g/m2 
para um cartão com 225 
g/m2

Alteração de caixa para bundle 
(embalagem secundária) em 
todas as variantes da marca 
Surf formato 500 g

Alteração de caixa para bundle 
(embalagem secundária) em 
todas as variantes da marca 
Surf formato 1 kg

10% 29%

76%

79%

40%

92%

90%

http://www.omo.com.br/meio-ambiente-2/omo-apresenta-consciencia-concentrada
http://www.unilever.com.br/innovation/pesquisaeinovacao/
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eFlueNtes GRI eN21, eN25

Além da captação de água, consideramos prioritá-
ria a adequação às melhores práticas de disposição 
de efluentes, com ações para melhorar o tratamento 
e reduzir a geração de material em nossas opera-
ções. Nosso compromisso é operar em total con-
formidade e não impactar a qualidade dos corpos 
d'água que utilizamos. 

Nossas fábricas de maior impacto no eixo de 
efluentes são de Goiânia, Pouso Alegre, jaboatão dos 
Guararapes e Valinhos – onde fabricamos alimentos 
e sorvetes. Para controlar nosso impacto, monito-
ramos indicadores próprios de geração e qualidade, 
além de mantermos diálogo estreito com as empre-
sas que contratamos para o tratamento.

em 2013, reduzimos em 10% a geração de efluen-
tes, em especial nas plantas de Goiânia, Pouso Ale-
gre e jaboatão. Na primeira, melhoramos o reapro-
veitamento de água. em jaboatão, as melhorias se 
devem a mudanças na lavagem dos moldes de pico-
lés. já em Pouso Alegre, o resultado foi influenciado 
pela produção. em relação aos padrões de qualidade, 
também houve melhora em 2013, com redução de 
27% na demanda química de oxigênio (dqo). 

Conforme os critérios da GRI, todas as nossas 
operações, com exceção de Garanhuns e Igarassu, 
impactam significativamente os corpos d'água, pois 
lançam o efluente tratado em rios. esse descarte 
não representa 5% da vazão do corpo d'água – com 
exceção de Ipojuca, que utiliza um riacho que não é 

perene e pode ser considerado sensível – e segue o 
que é determinado em outorga pelo órgão ambiental. 
os efluentes gerados pelas atividades da Unilever 
obedecem a parâmetros superiores aos da resolução 
Conama 430/2011. de acordo com a classificação do 
órgão ambiental, apenas o Córrego Ribeirão Pinheiro 

geRação e deScaRte de 
eFluenteS PoR unidade

2012 2013

métodos de tratamento
Quantidade 
desCartada (m³)

desCartes em etes 
externas m³/ano

Quantidade 
desCartada (m³)

desCartes em etes 
externas m³/ano 

Garanhuns 5.108 49 6.750 35 tratamento interno: tratamento anaeróbio em 
fossas sépticas e posterior lançamento no solo por 
meio de um sistema de valas de infiltração
tratamento externo: iodo tratado por ete externa e 
posteriormente compostado

Goiânia 447.359 - 400.564 - ete: tratamento primário e secundário com lagoas 
biológicas

Igarassu 8.540 559 4.849 205 Lodo ativado

Indaiatuba 30.664 - 19.268 - tratamento físico-químico e biológico

Pouso Alegre 395.647 - 331.138 - tratamento químico e biológico

jaboatão dos Guararapes 293.767 6.615 250.777 - tratamento físico-químico, seguido de lodos 
ativados por aeração prolongada

Ipojuca¹ 8.565 219 8.354 264 tratamento físico-químico e biológico

Valinhos 147.719 16.044 171.569 12.872 tratamento físico-químico e biológico

Vinhedo 34.312 210 47.368 250 Industrial: tratamento físico-químico e biológico
doméstico: tratamento biológico

total 1.371.680 23.696 1.240.637 13.626

¹Foi possível resgatar valores de 2012, alterando o valor do último relatório, que era zero.

e o Rio Capivari, onde Valinhos e Vinhedo fazem seus 
descartes, são considerados sensíveis, por suas fun-
ções de abastecimento e proteção de comunidades 
aquáticas. os outros corpos hídricos usados em nos-
sos descartes podem ter funções apenas paisagística 
e de navegação, com menor criticidade.
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eNeRGIa e eCOeFICIêNCIa GRI eN3, eN4

No eixo de energia, temos como prioridades am-
pliar o uso de fontes de energia renováveis e me-
lhorar nossa eficiência nas operações fabris e de 
não manufatura. Por conta de seus processos e 
produtos, unidades como Indaiatuba, Goiânia e Vali-
nhos têm maior representatividade no nosso consu-
mo energético.

Monitoramos nosso desempenho considerando 
dois escopos de energia: direto (escopo 1) – produ-
zido pela própria empresa a partir de fontes renová-
veis, como biomassa, ou não renováveis, como óleo 
diesel e gasolina – e indireto (escopo 2), ou seja, 
proveniente da aquisição de eletricidade ou energia 
térmica. Por motivos estratégicos, não divulgamos 
nosso consumo total: para as manufaturas, apresen-
tamos os valores em Gj/tonelada produzida e, para 
não manufaturas, em Gj/t comercializada. em 2013, 
nossos esforços em ecoeficiência resultaram em 
reduções no consumo de energia, tanto em fábricas 
quanto nas operações de não manufatura – nestas, 
tivemos redução de 14% no total de energia indire-
ta (escopo 2), como reflexo da unificação de nossos 
escritórios em São Paulo (SP). 

Nos últimos anos, temos investido em tecnologias 
e mudanças de processos para ampliar o percentual 
de energias renováveis nas fábricas – um exemplo é a 
instalação de caldeiras movidas a biomassa em fábri-
cas como a de Pouso Alegre (MG), reduzindo o uso de 
óleo combustível pesado BPF (leia mais aqui). 

conSumo de 
eneRgia RenoVáVel 
e incentiVada PoR 
unidade – eScoPo 2

PeRcentual de 
eletRicidade 
conSumida do GRID

PeRcentual de 
eletRicidade 
conSumida de FonteS 
incentiVadaS

manuFatuRaS

Garanhuns 100% 0%

Goiânia 34% 0%

Igarassu 0% 100%

Indaiatuba 37% 63%

Pouso Alegre 8% 92%

jaboatão 0% 100%

Ipojuca 0% 100%

Valinhos 40% 60%

Vinhedo 0% 100%

não manuFatuRaS

distribuição 100% 0%

R&d, Ho e regionais 100% 0%

conSumo total de eneRgia (eScoPoS 1 e 2) 2011 2012 2013

Manufatura (Gj/t produzida) 1,231 1,165 1,102

Não manufatura (Gj/t comercializada) 0,557 0,653 0,570

PeRCeNtual de eNeRGIa ReNOvável 
e NãO ReNOvável utIlIzada

79%

21% 15%

85%82%

18%

2011 2012 2013

  RENoVáVEL (BioMASSA, óLEo VEGEtAL, EtANoL, BioDiESEL)

  Não RENoVáVEL (óLEo DiESEL, GASoLiNA, óLEo 
CoMBUStíVEL, GáS NAtURAL, GLP)

ESCoPo 1 – ENERGiA DiREtA

http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/usodebiomassa/
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No que concerne ao escopo 2, nas fábricas adquiri-
mos energia incentivada. já em operações de não ma-
nufatura, compramos exclusivamente energia do grid; 
segundo o Balanço energético Nacional de 2013 (base 
2012), apenas 16,9% dessa energia não é renovável.

em Goiânia (Go), onde antes usávamos biomassa 
nas caldeiras, passamos a comprar energia térmica 
de um terceiro, a partir de 2013. esse valor é contabi-
lizado no escopo 2, também como energia renovável. 

MedIdas de ReduçãO GRI eN5, eN6, eN7, eN18, eN29 

em 2013, melhorias re-
lacionadas a eficiência e 
conservação nos permiti-
ram economizar um total 
de 44.179,3 Gj nas manu-
faturas. entre as medidas 
estão a otimização nos 
desaeradores, em Valinhos, 
e os projetos de eficiência 
energética, em jaboatão 
dos Guararapes. em Vi-
nhedo, foram feitas ações 
de aproveitamento de calor 
dos compressores e a ins-
talação de uma central de 
controle do sistema de ar 
comprimido. 

Paralelamente, temos 
reduzido nosso consumo 

de energia indireta com o 
incentivo ao trabalho em 
casa (home office) nos es-
critórios. Ao fim de 2013, 
cerca de 61% do público 
elegível de nosso principal 
escritório fazia uso dessa 
prática, o que nos permitiu 
estimar que conseguimos 
reduzir o consumo energé-
tico na Unilever em cerca 
de 2,1 mil Gj e as emissões 
em 150 toneladas de Co2e. 
o cálculo foi realizado com 
base na média amostral das 
distâncias das moradias até 
o escritório, considerando 
deslocamentos com carro 
movido a gasolina.

outra medida importante 
é a política de etanol, que 
torna obrigatória, sempre 
que viável, a utilização de 
combustível renovável na 
frota de veículos da Unile-
ver nas áreas de vendas e 
assistência técnica. desde 
2011, quando implantamos 
essa diretriz, reduzimos 
nosso consumo de energia 
não renovável em 33 mil 
Gj. em 2013, a utilização 
de etanol pela nossa fro-
ta chegou a 82%, ou seja, 
deixamos de emitir cerca de 
7,3 mil toneladas de Co2e. 
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bIOdIveRsIdade 

Por conta de nossa presença em diversos biomas 
brasileiros, temos o compromisso de mitigar os pos-
síveis impactos que as nossas operações exercem 
sobre seu entorno, considerando fauna, flora, recur-
sos hídricos, despejo de efluentes e aspectos rela-
cionados a áreas de proteção ambiental. Baseados 
no Plano de Sustentabilidade, em ações setoriais – 
como o Movimento empresarial pela Biodiversidade 
(MeBB), do qual somos signatários desde 2011 – e na 
legislação aplicável, realizamos estudos para apri-
morar nossa gestão, com foco nas fábricas.

entre os impactos na biodiversidade que geramos 
estão emissões atmosféricas, redução ou perda de 
espécies animais e vegetais, lançamento de efluentes 
e alteração da fisionomia vegetal. Para todos, desen-
volvemos avaliações periódicas que investigam os 
passivos ambientais e, sempre que possível, evitam 
nossa interferência no meio ambiente. GRI eN12, eN14

À exceção de Igarassu, todas as nossas unidades 
têm áreas protegidas ou restauradas, em geral em 
zona industrial ou periurbana. Realizamos ações de 
restauração e compensação com acompanhamento 
dos órgãos ambientais. os projetos são voluntários 
(Pouso Alegre, Garanhuns e Vinhedo) ou firmados 
de forma compulsória (jaboatão, Goiânia, Ipojuca, 
Indaiatuba e Valinhos) e envolvem medidas como o 
plantio de mudas nativas, a restauração de áreas ver-
des e ações de recomposição ambiental. GRI eN13

Nos últimos anos, avançamos no levantamento de 
espécies em risco e ameaçadas, bem como no con-
trole e gestão dos impactos à biodiversidade. Com 
apoio de uma consultoria, realizamos inspeções de 
campo, levantamento do histórico de ocupação da 
manufatura e ações de coleta e análise de indicado-
res bióticos e abióticos. em 2013, também promove-
mos reuniões internas de um comitê de biodiversida-
de corporativo. GRI eN14, eN15

Nas fábricas, desenvolvemos ações de conscien-
tização, além de adequações, compensações e ma-
nutenções nas áreas de preservação permanente 

ASPeCtoS CoMo FAUNA, FLoRA, 
CAPtAção e deSCARte de 

ReCURSoS HÍdRICoS e CoNtRoLe 
de ÁReAS de PReSeRVAção 

AMBIeNtAL VIZINHAS ÀS FÁBRICAS 
eStão No CeNtRo de NoSSA 
GeStão dA BIodIVeRSIdAde.

(APP), que mantemos e monitoramos em linha com 
a legislação vigente. em Vinhedo, por exemplo, re-
cuperamos a área de plantio com espécies nativas e 
removemos área construída sobre os espaços pro-
tegidos. Planos de recuperação também foram ela-
borados e executados em Indaiatuba, Ipojuca, Pouso 
Alegre e Valinhos, com continuidade em 2014. A fim 
de verificar nossos impactos nas fontes hídricas e na 
biodiversidade, realizaremos, também em 2014, com 
o auxílio de especialistas, uma avaliação dos nossos 
corpos d'água de captação e descarte para mapear 
informações de vazão que, hoje, não temos. GRI eN14
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MeLHoRANdo AS 
CoNdIçõeS de 
VIdA e tRABALHo

Nossa abordagem para a cadeia de 
suprimentos envolve sistemas de gestão, 
ações de engajamento e projetos de inclusão 
e desenvolvimento socioeconômico

Cientes dos impactos que geramos nas vidas da-
queles que atuam ao longo de nossa cadeia de va-
lor, temos o compromisso global de contribuir para 
o desenvolvimento socioeconômico dos parceiros 
de negócio. Nesse aspecto, o pilar Melhorando as 
Condições de Vida e trabalho estabelece dois focos 
estratégicos: aprimorar o rastreamento, o monitora-
mento e a gestão da cadeia de suprimentos; e enga-
jar e apoiar produtores agrícolas.

Por meio de programas de qualificação, ações in-
clusivas e melhorias diversas nas práticas de compras, 
chegaremos ao fim da década com 100% da nossa 
matéria-prima agrícola originária de fontes susten-
táveis e com mais de 570 mil pessoas engajadas em 
ações na cadeia (veja quadro) ao redor do mundo. 

No Brasil, registramos avanços importantes nos 
últimos três anos, sobretudo na gestão da cadeia e 

nas práticas de aquisição de matéria-prima de fon-
te sustentável. Por meio do Sistema de qualificação 
de Fornecedores (USqS, na sigla em inglês – mais 
detalhes adiante), garantimos o controle de riscos 
socioambientais e o envolvimento de fornecedores 
em nossas políticas. No eixo de certificações e veri-
ficações, as prioridades estão voltadas para insumos 
como óleo de palma e de soja, de cuja produção mun-
dial adquirimos 3% e 1% do volume todos os anos.

metas globais

resultados 2013 – brasil 

• Até 2020, 100% de nossa 
matéria-prima agrícola será 
proveniente de fonte sustentá-
vel, por meio de verificações e 
certificações

• As metas intermediárias, até 
2012, foram alcançadas e, ao 
fim de 2013, já havíamos alcan-
çado a marca de 48%

• engajaremos cerca de 500 mil 
pequenos agricultores e 75 
mil distribuidores de peque-
no porte em nossa cadeia de 
suprimentos

• Compramos créditos RtRS 
referentes a 100% do volume 
de soja (óleo e grãos) adquirido 
ao longo do ano, como for-
ma de incentivo à agricultura 
sustentável

• dois produtores de soja certifi-
cados (RtRS) – os primeiros no 
segmento de soja não transgê-
nica no País

• R$ 8,9 milhões negociados 
com pequenos fornecedores por 
meio do programa Integrare

• 82,3% de fornecedores de itens 
produtivos aprovados no pro-
grama de qualificação de for-
necedores

• Compra de créditos da Bonsu-
cro cobriu 100% do açúcar ad-
quirido para a produção no País

• certificação de cadeia de 
custódia de açúcar de uma 
de nossas fábricas de sorve-
te, garantindo a procedência 
do açúcar ao longo do ciclo de 
vida do produto 

• Um produtor de amido de 
milho e dois de frutas insta-
lados no País verificados por 
nosso código de agricultura 
Sustentável (SAC)

GestãO de FORNeCedORes

Cerca de 5,1 mil empresas, de diferentes localida-
des e categorias, compõem nossa cadeia de supri-
mentos no Brasil. o número foi reduzido em relação 
ao ano anterior em função de mudanças nos siste-
mas internos da empresa, de exigências cadastrais e 
da concentração de volume de compras de algumas 
categorias em determinados fornecedores.
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Com uma gestão que preconiza o controle de im-
pactos e riscos, a conformidade e a melhoria con-
tínua, a Unilever atua em três esferas – nacional 
(Brasil), regional (América Latina) e global – para se 
relacionar com seus parceiros de negócio. A maio-
ria das grandes negociações é realizada pelo nosso 
escritório central da cadeia de suprimentos, que 
fica localizado na Suíça, a Unilever Americas Su-
pply Chain Company (UASCC). Para orientar essa 
gestão, dividimos os fornecedores em três catego-
rias – itens produtivos (ingredientes e embalagens), 
itens indiretos (serviços e materiais de escritório, por 
exemplo) e serviços logísticos. 

Nossa filosofia global de "No compliance, no con-
tract" ("Sem conformidade, sem contrato", em por-
tuguês) baseia-se no cadastramento de dados no 
USqS como um critério essencial para os parceiros 
de negócio. Com base em classificações de risco, 
mapeamos potenciais ações de melhoria, progra-
mamos auditorias e submetemos as empresas a 
programas específicos, como o Certificado de quali-
dade do Fornecedor (Supplier quality Approval – SqA, 
em inglês), focado em qualidade, e o Fornecimento 
Responsável (Responsible Sourcing), que aborda 
temas socioambientais.

Nossas ações no USqS se destinam sobretudo aos 
fornecedores de itens produtivos, tidos como mais 
críticos em aspectos ligados ao Plano de Sustentabi-
lidade – no entanto, em 2013 já iniciamos o trabalho 
com fornecedores indiretos. ter nossos parceiros 
comerciais em conformidade total significa não ape-

nas o registro no USqS, mas também a condição de 
concordância de todos (não apenas os fornecedores 
de itens produtivos) com nosso Código de Princípios 
de Negócios (leia aqui) e nosso Código de Fornecedo-
res (leia aqui).

dentro do USqS, implantamos em 2011, no Bra-
sil, o programa Fornecimento Responsável, com o 
qual passamos a mapear, controlar e monitorar as-
pectos de direitos humanos, como trabalho escravo 
e infantil, segurança, saúde e higiene no trabalho, 
preservação e gerenciamento do meio ambiente e 
integridade do negócio, na gestão de fornecedores. 
Após as etapas de cadastro e avaliação documental 
do fornecedor, classificamos os parceiros conforme 
três níveis de risco (baixo, médio e alto) e planeja-
mos ações para garantir a conformidade na cadeia 
e, caso necessário, elaborar planos de melhoria. 
GRI hR2, hR6, hR7, FP2 

Nos níveis médio e alto de risco, as empresas de-
vem se cadastrar no sistema Sedex (Supplier ethical 
data exchange, ou Intercâmbio de dados de Forne-
cedores Éticos), uma plataforma global que promove 
uma troca segura de dados relacionados a forneci-
mento responsável entre fornecedores e seus clien-
tes. Além disso, os fornecedores de alto risco são 
encorajados a participar de uma auditoria, na qual 
são checados temas relacionados a normas traba-
lhistas e direitos humanos, saúde e segurança, meio 
ambiente, ética e integridade comercial.

Ao fim de 2013, 82,3% dos fornecedores de itens 
produtivos cadastrados no USqS já haviam alcança-

númeRo de FoRnecedoReS 
PoR categoRia 2012 2013

Itens produtivos 508 339

Itens indiretos 5.396 4.464

Serviços logísticos 188 311

total 6.092 5.114

do a aprovação, enquanto o restante estava em fase 
de agendamento de auditoria ou com autorização 
especial para compras, já com um plano de ação em 
andamento para sua adequação e aprovação. dentro 
do USqS, o programa de Fornecimento Responsável, 
que possui critérios em direitos humanos, aprovou 
71% dos cadastrados para o Brasil. GRI hR2

o Fornecimento Responsável ainda aborda aspec-
tos associados à liberdade de associação. Forne-
cedores considerados de médio risco respondem a 
diversas questões sobre liberdade de associação no 
Sedex, abordando aspectos como permissões para 
associação, políticas específicas, quais organizações 
de representação dos trabalhadores existem, quais 
comitês, formas de eleição dos membros etc. os de 
alto risco ainda passam por uma auditoria, que anali-
sa diversas evidências referentes à liberdade de as-
sociação. GRI hR5 

PRojetoS de GeStão 
VoLtAdoS À CAdeIA 
de SUPRIMeNtoS 

eNVoLVeM CAdAStRo, 
MoNItoRAMeNto 
e AVALIAção de 

FoRNeCedoReS eM 
teMAS SoCIoAMBIeNtAIS.

http://www.unilever.com.br/aboutus/missao_e_principios/nossos_principios/
http://www.unilever.com/sustainable-living/customers-suppliers/suppliers/partner-code/
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GestãO de FORNeCedORes Na uNIleveR

unilever suPPlier 
QualiFiCation 
system (usQs)

suPPlier Quality 
aPProval (sQa)

alto

alto

auditorias

auditorias e 
sistema sedex

auditorias de 
CertiFiCação

sistema 
sedex

avaliação 
online

autoavaliação 
online usQs

médio

médio

baixo

baixo

resPonsible 
sourCing (rs)

NeGóCIOs lOCaIs

A Unilever Brasil considera 
locais os fornecedores de itens 
produtivos com operação no 
País. hoje, 89% dos nossos 
gastos com itens produtivos 
são direcionados para em-
presas locais. Desse valor, 
65% são para a compra de 
matérias-primas (ingredien-
tes, insumos etc.) e 35%, para 

embalagens. Em 2013, demos 
continuidade a um mapeamen-
to para compreender a locali-
zação dos parceiros de negócio 
por região do Brasil. identifica-
mos alta proporção de forne-
cedores na Região Sudeste, 
onde estão as sedes da maioria 
dos grandes fornecedores (veja 
gráfico). Em 2014, aprofundare-

mos nosso estudo mapeando a 
localização dos produtores das 
nossas principais matérias-
-primas, de modo a aprimorar 
o entendimento de nosso im-
pacto, em sintonia com nosso 
Plano de Sustentabilidade. A 
proporção de gastos por região 
é considerada estratégica pela 
empresa. GRI eC6

dIstRIbuIçãO de FORNeCedORes 
POR ReGIãO (2013)*

74%

11,5%

10,8%

3%

0,2%

  SUDEStE

 SUL

  NoRtE

  NoRDEStE

  CENtRo-oEStE

*os dados referem-se aos 89% de fornecedores 
locais da Unilever Brasil.

leia mais Sobre a gestão de fornecedores da Unilever: aqui.

http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/
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CeRtIFICaçãO de MatéRIa-PRIMa GRI FP2

Nosso compromisso de alcançar 100% de matéria-
-prima agrícola de fonte sustentável envolve inves-
timentos para garantir critérios socioambientais de 
excelência nas práticas de fornecedores de dez maté-
rias-primas que, juntas, representam 70% do volume 
global de compras da Unilever: óleo de palma; papel e 
papelão; soja; açúcar; chá; frutas e legumes; óleo de 
girassol; óleo de canola; ingredientes lácteos; e cacau. 

já em 2012, alcançamos o objetivo – originalmente 
previsto para 2015 – de adquirir certificados Green 
Palm (que atestam a origem do óleo de palma) cor-
respondentes a 100% do óleo do volume que consu-
mimos ao redor do mundo. em novembro de 2013, 
anunciamos nosso compromisso de comprar todo 
o nosso óleo de palma de fontes rastreáveis até o 
fim de 2014, um passo importante para garantir que 
100% da matéria-prima seja adquirida de fonte certi-
ficada e rastreável. quase 100% do papel e do pape-
lão utilizados em nossas embalagens já são certifica-
dos pela Forest Stewardship Council (FSC).

No Brasil, alcançamos diversas melhorias ao lon-
go dos últimos três anos. em 2013, conseguimos 
que dois produtores de soja não geneticamente mo-
dificada obtivessem certificação na RtRS. Foram os 
primeiros processos de certificação de produtores 
desse tipo de insumo do Brasil. entre os critérios da 
análise estão aspectos como impactos na comuni-
dade, condições de trabalho, bem-estar e benefícios 
para funcionários.

desde 2012, trabalhamos em parceria com a Bonsu-
cro, que desenvolve um programa de certificação para a 
indústria sucroalcooleira, incentivando boas práticas so-
cioambientais. em 2013, 25% do volume de açúcar com-
prado veio de fonte sustentável e certificada, e a meta é 
chegar a 100% até 2016. Paralelamente, realizamos a 
certificação de cadeia de custódia (CoC) de açúcar – que 
garante a rastreabilidade desde a produção da matéria-
-prima até o consumidor final – em uma de nossas 
plantas. Nossa primeira marca a comunicar a prática é 
Kibon – que, na categoria de produtos take-home (potes), 
possuirá selo Bonsucro a partir de 2014. Além disso, 
compramos créditos de açúcar Bonsucro equivalentes a 
100% do volume desse insumo comprado no Brasil.

outro caminho para garantir a conformidade de nos-
sos parceiros é a atuação direta da companhia, que pode 
realizar auditorias e verificações pautadas pelo Código de 
Agricultura Sustentável da Unilever (Sustainable Agricul-
ture Code – SAC, em inglês). Por meio de um documento 
com cerca de 400 itens, os fornecedores informam suas 
principais práticas de gestão e atividades. em 2013, apli-
camos esse sistema a um produtor de amido de milho 
instalado no País, conquistando nosso primeiro fornece-
dor verificado nacionalmente pela companhia, além de 
dois fornecedores de frutas (que correspondem a 24% do 
abacaxi, 10% do morango, 17% da maçã e 2% da uva que 
utilizamos em nossos produtos). No período, 100% da 
batata, que importamos da Alemanha, também foi veri-
ficada pelo SAC daquele país. em 2014, a expectativa é 
estender essa prática aos fornecedores de leite. entenda 
melhor o processo de certificação na página seguinte.

leia mais Sobre nossas práticas de verificação e certificação: 
aqui (conteúdo em inglês). 
Sobre o Sustainable Agriculture Code (SAC): aqui 
(conteúdo em inglês).

CeRtIFICações

ovos

sojaÓleo de Palma PaPel e PaPelão

Chá & CaCau Frutas, vegetais, Óleo 
de girassol, Óleo de 

Colza & latiCínios

açúCar

ComérCio justo 
ben & jerry´s

http://www.unilever.com/aboutus/supplier/sustainablesourcing/sustainableagriculturecode/
http://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tcm13-216557.pdf


O PROCessO de CeRtIFICaçãO

CONsuMO CONsCIeNte

saldO POsItIvO

PROduçãO ResPONsável
1

3

2

Com uma produção certificada, fazemos a 
diferença na vida de todos:

produtores agrícolas e 
comunidades, que têm 
seu bem-estar, sua se-
gurança e seus direitos 
garantidos;

o meio ambiente, pre-
servado por fornecedo-
res que gerenciam seus 
impactos e respeitam a 
legislação vigente;

a Unilever, que garante a 
procedência das maté-
rias-primas adquiridas;

e os consumidores, 
que acessam produtos 
de maior qualidade, ela-
borados com responsa-
bilidade e que geram o 
menor impacto possível.

Para atingirmos nossa meta, incentivamos nossos fornece-
dores agrícolas a certificar sua produção com organizações 
internacionais ou utilizar o sistema de verificação próprio da 
Unilever, o SAC (Código de Agricultura Sustentável). Essas 
ferramentas incluem visitas aos produtores, aconselhamento 
para melhorias na produção e auditorias sobre temas como 
condições de trabalho e uso do solo e água, entre outros.

Com o processo de certificação, garantimos 
que as matérias-primas agrícolas usadas na 
fabricação dos nossos produtos provêm de 
fonte sustentável.

Na hora de escolher um produto, quais são os critérios? 
Sabor, qualidade, preço e reputação estão no topo da lista 
– e tudo isso tem a ver com a compra de matéria-prima 
sustentável. Com essa prática, a Unilever garante que 
seus consumidores adquirem produtos de alta qualidade 
e contribuem para um mundo melhor.
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ResPONsabIlIdade 
eM tOda a CadeIa
Até 2020, a Unilever obterá 100% de suas 
matérias-primas agrícolas de fonte sustentável. 
Com isso, garantimos que os ingredientes dos 
nossos produtos são produzidos de forma socialmente 
responsável e com respeito ao meio ambiente.
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eNGajaMeNtO e dIálOGO

desde 2009, temos um calendário de reuniões e 
workshops com nossos fornecedores para discutir 
projetos, ideias e experiências de redução de impac-
tos e ganho de eficiência. também participamos do 
programa Parceiros para Vencer (Partner to Win), da 
Unilever global, que estabelece planos de longo pra-
zo com fornecedores estratégicos. 

Promovidos anualmente, os encontros nos ajudam 
a disseminar diretrizes do Plano de Sustentabilidade 
para parceiros relevantes e pensar em soluções con-
juntas. em 2013, optamos por promover encontros 
com foco em categorias específicas de fornecedores, 
como os de soja (óleo e grãos), leite e amido de milho. 
em três ocasiões, reunimos 77 parceiros de negócios 
para discutir aspectos como certificação de matéria-
-prima, mudanças operacionais e cadastramento em 
plataformas de gestão. Além disso, 29 fornecedores 
estiveram presentes em um evento, realizado em 
maio de 2013, em São Paulo (SP), para apresentar-
mos nossos avanços no ano anterior (leia mais na 
p.56) – e foram convidados a participar ativamente de 
projetos ligados ao Plano de Sustentabilidade.

também participamos de um encontro em 2013, 
realizado em Bastos (SP), para discutir métodos de 
criação de galinhas poedeiras sem gaiolas (cage-free) 
em fornecedores de ovos. junto de organizações 
como a Associação Brasileira de Avicultura Alterna-
tiva (Aval), o Instituto técnico de educação e Controle 
Animal e a Food Animal Initiative (FAI), a Unilever 

compartilhou experiências sobre o tema e reforçou 
sua meta global de garantir que 100% dos ovos usa-
dos em maioneses e outros alimentos sejam produzi-
dos em sistemas sem gaiolas até 2020. GRI 4.16

INteGRaRe: Pela INClusãO NOs NeGóCIOs

A Unilever Brasil par-
ticipa desde 2006 do 
Programa Integrare, 
realizado pela oNG de 
mesmo nome, espe-
cializada na integração 
de micro e pequenas 
empresas (MPes) de 
grupos sociais tradicio-
nalmente discriminados 
e economicamente vul-
neráveis às cadeias de 
suprimentos de grandes 
corporações.

em 2013, mantivemos 
20 fornecedores Integra-
re ativos em nossa base 
de cadastros. entre os 

serviços prestados estão 
ações de organização de 
eventos e produção de 
brindes. Nossa política 
é de aumentar cada vez 
mais a participação de 
fornecedores da base 
da Integrare em cota-
ções ou concorrências 
dos setores em que 
atuam. No total, o vo-
lume de negócios no 
projeto alcançou R$ 8,9 
milhões, 8% a mais que 
no ano anterior, o que 
representa um impac-
to estimado na vida 
de 450 pessoas.

Errata: diferentemente do que foi publicado no 
Relatório de Sustentabilidade de 2012, o volume 
de negócios do Integrare naquele período foi de 
R$ 8.212.384,10. 
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›Consumidores
›Clientes
›Nossas pessoas
› Diversidade 
› Bem-estar e gestão do clima
› Carreiras e desenvolvimento       
› Programa de Trainees

› Saúde e segurança
› Benefícios
› Relações trabalhistas e 
comunicação 

› Comunidades
›Governos e instituições
› Comunicação e rotulagem

Neste capítulo

Acreditamos que as relações que esta-
belecemos com os nossos consumido-
res, além de essenciais para o sucesso 
do modelo de negócios da companhia, 
são importantes caminhos para alcan-
çar a inovação e promover a melhoria 
contínua dos nossos negócios. Nossas 

práticas se baseiam no Código de Princípios de Negócios, no Códi-
go de defesa do Consumidor, na Política de tratamento de Recla-
mações e em políticas globais da Unilever. 

Nossa principal ferramenta de atendimento, o SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor), recebe contatos por meio de quatro 
canais – telefone, e-mail, carta e online. 280 profissionais, entre 
terceiros e funcionários, são responsáveis por essa estrutura. em 
2013, nossa área de relacionamento – que antes atuava no nível lo-
cal (Brasil) – foi submetida à estrutura global da Unilever, no intuito 
de garantir um relacionamento mais padronizado e alinhado entre a 
companhia e seus consumidores. Contamos, ainda, com o portal Vi-
tal, que surgiu para aproximar os consumidores das novidades, das 
vantagens e dos lançamentos da Unilever, com dicas e informações 
diversas sobre bem-estar, hábitos e gastronomia (leia mais aqui).

CoNSUMIdoReS
Relacionamento próximo com as pessoas 
que utilizam nossos produtos permite 
o desenvolvimento de melhorias e 
inovações em todas as categorias

nossos
públicos

http://www.portalvital.com/
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junto da equipe de pesquisas com o consumi-
dor (Consumer Market Insights – CMI), a área de 
atendimento é um importante canal de obtenção 
de informações para compreender as expectativas 
e necessidades de quem utiliza nossos produtos. 
trimestralmente, elaboramos relatórios com os 
principais pontos dos contatos no SAC, que são com-
partilhados com a alta liderança e disseminados in-
ternamente para a avaliação de estratégias e a busca 
por inovações e ações comerciais. 

também consideramos a troca de informações por 
esses canais importante para abordar o tema de con-
sumo consciente. Além de parcerias setoriais e com 
governos, para que a comunicação de nossos produ-
tos aborde temas relevantes para o contexto brasileiro 

(leia mais em Governos e instituições, p.57), recorremos 
à estrutura de relacionamento para disseminar con-
ceitos de sustentabilidade e reforçar os benefícios de 
alguns produtos para a saúde e o bem-estar.

em relação à movimentação do SAC, em 2013 
passamos por uma revisão de todos os processos da 
área, para que pudéssemos melhorar as formas de 
atendimento. os prazos de resposta foram impac-
tados: dependendo da criticidade, em casos para os 
quais necessitávamos de 30 dias para análise, por 
exemplo, alcançamos uma redução de 50% no tem-
po médio de fornecimento de devolutivas. em 2013 
registramos 954 mil atendimentos, sendo 63% deles 
por e-mail, 31% por telefone e 4% via redes sociais. o 
índice de satisfação nos atendimentos alcançou mé-

Sac – indicadoReS de atendimento GRI PR5 2012 2013

Número de atendentes (empresa terceirizada) 120 110

Profissionais envolvidos na parceria externa (logística e consultoria especializada) 153 158

Profissionais UB (coordenação e gestão do relacionamento) 15 12

Percentual de novos consumidores em relação ao total de atendimentos 84% 82%

taxa de rotatividade na operação de atendimento Cerca de 5% 1,7%

número total de atendimentos 722.524 954.602

Percentual de atendimentos por e-mail >50% >63%

Percentual de atendimentos por telefone 38% 31%

Percentual de atendimentos por redes sociais 5% 4%

média geral no índice de satisfação no atendimento 80% 85%

Índice de satisfação no atendimento por e-mail 75% 70%

Índice de satisfação no atendimento por telefone 96% 96%

dia geral de 85%, acima do registrado no ano anterior 
(veja quadro). GRI PR5

Para contatos via e-mail, oferecemos resposta em até 
24 horas. em caso de reclamação sobre produtos, o ma-
terial pode ser recolhido, enviado à fábrica de origem e 
submetido a análise técnica. Contamos com consultorias 
especializadas nas categorias das marcas e, se algum 
problema de saúde, reação ou alergia é relatado, um 
médico especializado entra em contato imediatamente 
com o consumidor, se necessário. durante o ano, demos 
reforço à estrutura de atendimento nas redes sociais – 
que progressivamente tem recebido mais contatos. Para 
responder com agilidade às demandas, nossas contas 
e fanpages são gerenciadas por uma empresa parceira, 
sob a coordenação da nossa equipe corporativa. 

PROjetO suNlIGht

Em 2013, a Unilever lançou uma nova campanha corporativa 
global para incentivar consumidores, comunidades e demais 
parceiros a agir em prol de um futuro melhor. Com uma pers-
pectiva positiva sobre o potencial transformador da sustenta-
bilidade, o Projeto Sunlight se traduz em um movimento que 
foi lançado em 20 de novembro de 2013, Dia internacional da 
Criança, com histórias e mensagens que convidam todas as 
pessoas a mudar sua forma de se relacionar com o mundo. 
Paralelamente, foram realizadas doações aos parceiros da 
Fundação Unilever – Unicef, Save the Children e World Food 
Program –, que beneficiaram 2 milhões de crianças com a 
oferta de merenda escolar, água potável e saneamento bási-
co. No Brasil, o site www.projectsunlight.com.br reúne ações 
e práticas da Unilever que contribuem para o alcance desse 
objetivo e convida todos a fazer parte desse movimento.

http://www.projectsunlight.com.br
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PesquIsa COM O CONsuMIdOR
As análises de tendências, 
comportamentos, necessi-
dades, expectativas e hábitos 
de consumo das pessoas 
são realizadas, dentro da 
Unilever, pela área de pes-
quisa com o consumidor – 
Consumer Market Insights 
(CMI) –, com equipes locais 
(Brasil), regionais (Américas) 
e globais. No Brasil, esses 
funcionários têm como res-
ponsabilidades centrais o 
desenvolvimento de soluções 
e a orientação de inovações 
específicas para cada mer-
cado e segmento. Para isso, 
são realizadas pesquisas 
qualitativas e quantitativas 
com diversos públicos. 

em 2013, um dos princi-
pais investimentos foi reali-
zar pesquisas e entrevistas 
em quatro comunidades de 
média e baixa renda, em 
cidades como Rio de janei-
ro (Rj) e Recife (Pe), para 
compreender o comporta-
mento desses consumidores 
em relação a determinados 
produtos e serviços, assim 
como seu grau de satisfação 
e o processo de compra. Para 
a ação, capacitamos 86 pes-
soas localmente, alcançando, 
ao fim, 16,5 mil moradores, 

em 8,2 mil consultas. Como 
resultado, obtivemos apren-
dizados que irão nos ajudar 
a desenvolver estratégias de 
lançamento de novos produ-
tos de forma mais adequada 
em termos de distribuição, 
comunicação e posiciona-
mento de preço.

também faz parte das ati-
vidades de CMI compartilhar 
com a empresa metodolo-
gias, percepções e aprendi-
zados a respeito do contato 
com o consumidor de nossas 
marcas. em 2013, a área 
promoveu a terceira edição 
do Consumer Voice 2.0, as-
sociado ao programa global 
de mesmo nome. o evento 
aborda modos de diálogo, 
engajamento e promoção do 
entendimento em meio aos 
consumidores da proposta 
de valor da empresa. Com o 
tema "Sustentabilidade sob 
a ótica do consumidor", o 
Consumer Voice teve a par-
ticipação de Helio Mattar, 
presidente do Instituto Akatu 
pelo Consumo Consciente, 
entre outros especialistas 
e lideranças de áreas como 
marketing, mídia e sustenta-
bilidade. 

POlítICa de PRIvaCIdade
Comprometida com o respeito 
a seus consumidores, a Unile-
ver conta com uma declaração 
de Privacidade em seu site, que 
descreve como as informações 
que são coletadas pela empresa 
devem ser utilizadas e protegidas.

A coleta de informações pesso-
ais de usuários pelo canal online 
ocorre somente caso estas sejam 
fornecidas voluntariamente. elas 
são usadas para fins específi-
cos (inscrição em um sorteio ou 
para o envio de uma amostra, por 
exemplo) e/ou para que possa-
mos enviar informações e ofertas 
sobre nossos produtos e serviços. 
em 2013, não fomos acionados 
em nenhum caso de violação de 
privacidade ou perda de dados de 
consumidores no Brasil. GRI PR8

leia mais

Sobre SAC, contas e contatos 
das nossas marcas em 
redes sociais: aqui.
Sobre nossas práticas de 
incentivo e educação para o 
consumo consciente: aqui. 

CLIeNteS
trabalhamos conceitos de sustentabilidade 
com nossos parceiros de negócio no Brasil 
por meio de projetos de eficiência, ações 
comerciais e campanhas de conscientização

No Brasil, nossos produtos e marcas são apresen-
tados diariamente em mais de 450 mil pontos de 
venda, entre supermercados, farmácias e comér-
cios de bairro, presentes em diferentes regiões do 
País. Ao mesmo tempo em que maximiza nossa 
presença, essa cadeia de clientes é um importante 
canal para potencializarmos os princípios de nosso 
Plano de Sustentabilidade.

Nossa estrutura de diálogo com os clientes, hoje, 
se divide entre os times comerciais, responsáveis 
pelo diálogo e pela captação de parceiros, e os fun-
cionários que atuam nos pontos de venda, em ativi-
dades promocionais e de orientação ao lojista e ao 
consumidor. No total, são cerca de 4 mil pessoas. 
Para reforçar os nossos valores e a nossa cultura 
com os parceiros comerciais, dispomos, desde 2010, 
dos Planos Conjuntos de Sustentabilidade (jSP, na 
sigla em inglês), que foram gradativamente incorpo-
rados às discussões dos Planos Conjuntos de Negó-
cios com clientes. 

http://www.unilever.com.br/resource/faleconosco/
http://www.unilever.com.br/resource/faleconosco/
http://www.unilever.com.br/aboutus/aboutunilever/sac/
http://www.unilever.com.br/aboutus/marketingecomunicacaoresponsavel/educacaoparaoconsumoconsciente/
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esse movimento, fortalecido em 2013, representa 
a porção estratégica que a cadeia de vendas possui 
nos nossos compromissos socioambientais. A área 
de Sustentabilidade da Unilever Brasil fez apresenta-
ções a diversos clientes ao longo de 2013, reforçando 
a importância do tema para desenvolver novas agen-
das de negócios.

Por meio desses planos, garantimos a redução 
dos principais impactos associados ao ciclo de vida 
de nossos produtos, como a geração de resíduos, 
na fase de descarte, e a emissão de gases de efeito 
estufa, na distribuição. 

estações ItINeRaNtes
Em 2013, nosso programa de es-
tações de reciclagem realizado 
em parceria com o Pão de Açúcar 
(leia mais em Reduzindo o impacto 
Ambiental, p.27) contou com uma 
estação itinerante, em uma pro-
moção no último trimestre do ano. 
Um veículo preparado para receber 
materiais recicláveis percorreu 17 
pontos turísticos de São Paulo e Rio 
de janeiro, servindo como ponto de 
descarte de papel, plástico, metal e 
vidro. Em 2014, continuaremos com 
ações diferenciadas para as esta-
ções de reciclagem e fortaleceremos 
a comunicação para o consumidor.

susteNtabIlIdade 
de PONta a PONta
Em 2013, participamos do pro-
jeto Sustentabilidade de Ponta a 
Ponta, do Walmart, com a marca 
hellmann's. já havíamos participa-
do da iniciativa em 2010, por meio 
do amaciante Comfort. 

vIva MaIs
Em parceria com o Walmart, imple-
mentamos, pelo segundo ano conse-
cutivo, o Projeto Viva Mais. A iniciativa 
global tem como objetivo mostrar 
aos consumidores que é possível fa-
zer escolhas e ter atitudes sustentá-
veis por meio de três pilares: saúde, 
planeta e bem-estar. Em 2013, houve 
três ações principais: campanha no 
Dia Mundial de Lavar as Mãos (por 
meio da marca Lifebuoy); Mês da 
terra (campanha sobre produtos 

sustentáveis, como concentrados, 
que consomem menos embalagens); 
e Plano de Conversão (ação que 
reforçou a visibilidade de produtos 
concentrados ou disponibilizados em 
sachê ou refil). GRI FP4

esCOla saudável
Por meio de uma parceria com a 
Fundação Y. Yamada, que faz traba-
lhos com a comunidade local e está 
ligada ao grupo varejista do estado do 
Pará de mesmo nome, implantamos 
um projeto para escolas públicas 
da região metropolitana de Belém. 
Com materiais de apoio, atividades e 
brincadeiras, a ação foi apoiada pelas 
marcas Cremogema, AdeS e Lifebuoy 
e teve como objetivo ensinar a impor-
tância da higiene e da alimentação 
saudável no dia a dia dos alunos, 
alcançando 2 mil crianças.

CONsuMO CONsCIeNte 
Em parceria com a Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado do Rio 
de janeiro, realizamos, em 2013, 
uma campanha para divulgação 
do consumo consciente na rede de 
supermercados Zona Sul. A ação 
durou três meses e envolveu 32 
lojas da rede, nas quais nossos pro-
motores abordaram consumidores 
para tratar do tema. o desenvolvi-
mento das peças de comunicação 
e o treinamento dos promotores 
foram realizados pelo órgão público, 
bem como a impressão de 65 mil 
cartilhas. Além disso, realizamos 
uma ação especial na loja virtual do 
cliente, no Dia do Meio Ambiente, 
abordando produtos com atributos 
de sustentabilidade. 

Além disso, atuamos no desenvolvimento de co-
munidades, por meio de ações de ingresso no peque-
no varejo, no estabelecimento de metas de eficiência 
conjuntas e na promoção comercial de produtos que 
consideramos capazes de traduzir nossos compro-
missos em relação à sustentabilidade – como os 
detergentes e amaciantes líquidos concentrados. 

Leia, em seguida, alguns de nossos principais pro-
jetos em 2013.

CIIC

Por meio do Centro de inova-
ções ao cliente (ou CiiC, sigla 
para Consumer insight and in-
novation Center), promovemos 
a interação com clientes para 
analisar e modificar estratégias 
de negócio. o espaço, constru-
ído de modo a gerar o menor 
impacto ambiental, possui 
tecnologia que permite diver-
sos estudos e simulações de 
ponto de venda, além de rece-
ber treinamentos de executivos 
e servir para o teste de novas 
ferramentas de gestão e identi-
dade visual de lojas e materiais.
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NoSSAS PeSSoAS
temas como engajamento e diversidade 
ganharam uma nova abordagem em 2013: agora, 
buscamos entender as diferentes necessidades 
e potencialidades dos colaboradores 

A gestão de pessoas na Unilever Brasil segue as 
diretrizes globais da organização e atua de acordo 
com os desafios e necessidades específicos do con-
texto local. encerramos o ano de 2013 com cerca de 
13 mil pessoas em nosso quadro funcional, alocadas 
em todo o território nacional, nos centros de distri-
buição, nas fábricas, nos escritórios e nas ativida-
des de vendas. A maior parte dos funcionários está 
na Região Sudeste, onde também se localiza nossa 
sede administrativa.

em 2013, trouxemos uma nova abordagem para 
dois temas prioritários em nossa agenda de gestão 
de pessoas: engajamento e diversidade. No primeiro 
caso, queremos promover o envolvimento de diversos 
públicos em experiências práticas e abrangentes, que 
sejam capazes de mapear e atender às diferentes ne-
cessidades das comunidades em que atuamos.

essa perspectiva se concretizou com o programa 
Agentes de Mudança, consolidado em 2013 e conce-
bido para incentivar o melhor relacionamento com a 
comunidade de entorno das fábricas e, assim, bus-

car soluções para os problemas das regiões em que 
estamos presentes. A iniciativa se tornou a base do 
programa de relacionamento com a comunidade e de 
Voluntariado da Unilever nas fábricas (leia mais em 
Comunidades, p.54). Para manter esse modelo fun-
cionando, buscamos o envolvimento dos nossos vo-
luntários com agentes comunitários e representantes 
de oNGs e dos governos locais. o objetivo é criar um 
ambiente de trabalho que promova a transformação 
local para uma economia sustentável.

metas globais

resultados 2013 – brasil 

• Até 2020, reduziremos a taxa 
de frequência de acidentes 
registrados em nossas fábricas 
e escritórios em até 50%, com-
parado ao ano de 2008

• Melhoraremos os hábitos de 
nossos funcionários, com foco 

em saúde, nutrição, prática de 
exercícios e bem-estar psíquico

• Até 2015, nos 21 maiores mer-
cados, pelo menos 90% dos 
resíduos de escritórios serão 
reutilizados, reciclados ou re-
cuperados, e a marca de Aterro 

Zero será alcançada até 2017

• Até 2015, reduziremos o con-
sumo de papel em 30% por 
funcionário nos 21 maiores 
mercados, nas operações de 
escritório

• Registramos a taxa de fre-
quência de acidentes de 0,78, e 
duas fábricas (Goiânia e Iga-
rassu) com zero acidente regis-
trado no ano

• Iniciamos o primeiro censo 
de diversidade da empresa 
no Brasil

• incremento de 228% no total 
de mulheres atuantes na equi-
pe de vendas da Unilever Brasil, 
como parte da estratégia de 
diversidade de gênero (resulta-
do dos últimos quatro anos)

• 61% dos 900 funcionários 
elegíveis já haviam aderido ao 
modelo de trabalho flexível

• 70% dos empregados e 39% 
da alta gerência contratados 
na vizinhança das operações 
de fábrica
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dIveRsIdade GRI la13

em 2013, o tema diversidade passou a ser traba-
lhado sob uma perspectiva mais holística na Unilever, 
propondo a busca de um novo entendimento sobre 
as competências dos colaboradores. Nosso objetivo 
é entender e atender às diferentes necessidades das 
pessoas que se dedicam à empresa, valorizando as 
experiências pessoais e o jeito de ser de cada um.

queremos descobrir em nossos profissionais os 
seus melhores talentos e, para tanto, estimulá-los 
a agir sempre de forma autêntica nas suas entregas 
e relações. ou seja, queremos dar voz à diversida-
de que já existe na Unilever, e não necessariamente 
buscar mais diversidade para a empresa. o objetivo é 
criar as condições ideais para ter um ambiente cada 
vez mais motivador, com consequências diretas nos 
índices de satisfação, na retenção de talentos e nos 
resultados do negócio. 

o primeiro passo para incorporar essa visão nas 
fábricas, nos Cds e nos escritórios foi realizar uma 
pesquisa para identificar hábitos, estilos e prefe-
rências dos funcionários. Paralelamente, um dos 
projetos desenvolvidos por nossos trainees abordou 
uma metodologia específica para realizar pesquisas 
sobre diversidade e, no segundo semestre de 2013, 
promovemos um censo demográfico para obter in-
formações mais concretas e conhecer melhor a real 
diversidade que temos na organização, considerando 
elementos como condição socioeconômica, idade e 
etnia. 

esse trabalho, ainda em andamento, irá nos auxi-
liar na implantação de mudanças no ambiente inter-
no, mas já trouxe resultados práticos. em 2013, por 
exemplo, nosso programa de qualidade de vida incor-
porou facilidades para quem mora longe dos escri-
tórios e instalações da Unilever (leia mais na p.50). o 
projeto de trabalho flexível, por sua vez, abriu espaço 
para horários customizados e conferiu mais liberda-
de nas entregas. Como resultado, conseguimos me-
lhorar os índices de retenção de mulheres em fase 
de maternidade.

em relação à diversidade de gênero, em 2013 tive-
mos um aumento do número de mulheres em cargo 
de gerência e no setor administrativo; um dos focos foi 
o trabalho realizado na equipe de vendas. o programa, 
desenvolvido com o público administrativo, teve início 
com a sensibilização da liderança para o tema, resul-
tando na conscientização da importância de termos 
vendedoras no campo, em todas as regionais. 

Além disso, foram realizados encontros para criar 
uma rede de trabalho, culminando em um evento 
ligado ao nosso programa global Women's Inter-
national Network (WIN), ou Rede Internacional de 
Mulheres. Como resultado dessas ações, tivemos 
um expressivo resultado, com aumento de 228% do 
número de mulheres em vendas nos últimos quatro 
anos. Com relação aos portadores de deficiência, ti-
vemos uma atualização nas categorias administrativo 
e produção para maior precisão das atividades.

oferecemos condições iguais de desenvolvimento 
de carreira para homens e mulheres, e não obser-

númeRo de colaboRadoReS PoR 
níVel Funcional GRI la1

2012 2013

homens mulheres homens mulheres

diretoria 72 49 76 45

Gerência 277 255 253 257

Administrativo 4.915 2.003 4.652 1.967

Produção 3.999 1.179 4.123 1.370

Aprendizes 109 35 24 16

Trainees 29 36 29 40

estagiários 119 196 70 113

total por gênero 9.520 3.753 9.227 3.808

total 13.273 13.035

terceiros 3.000 3.755

total (com terceiros) 16.273 16.790 

númeRo de colaboRadoReS PoR 
Região GRI la1

2012 2013

homens mulheres homens mulheres

Região Sul 574 144 1.344 404

Região Sudeste 5.966 2.521 4.866 2.343

Regiões Centro-oeste e Norte* 1.046 377 1.105 279

Região Nordeste 1.934 711 1.912 782

total por gênero 9.520 3.753 9.227 3.808

total 13.273 13.035

leia mais Sobre os resultados e ações do Agentes de Mudança em Comunidades (p.55).
Assista ao vídeo do programa aqui.
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vamos distinção salarial entre gêneros na Unilever. 
eventuais diferenças entre cargos de mesmo nível 
hierárquico estão associadas ao mérito por perfor-
mance individual no desempenho de sua função e 
aquisição de bônus por desempenho, sem relação 
com a questão regional ou de gênero. em 2013, o 
salário médio no nível administrativo ficou mais equi-
librado entre homens e mulheres. GRI la14

Com relação à liderança sênior da organização, 
temos ainda o desafio de aumentar a equidade na 
vice-presidência (13% de mulheres), enquanto que 
no nível mais alto da organização (denominado Work 
Level 5) o número de homens e mulheres é o mesmo, 
todos com idade entre 40 e 50 anos. o WL5 não pos-
sui minorias representadas. GRI la13, 4.1

PeRcentual de 
tRabalhadoReS PoR 
gêneRo GRI la13

2012 2013

homens mulheres homens mulheres

diretoria 55% 45% 60% 40%

Gerência 52% 48% 49% 51%

Administrativo 71% 29% 53% 47%

Produção 75% 25% 78% 22%

Aprendizes 77% 23% 60% 40%

Trainees 47% 53% 42% 58%

estagiários 42% 58% 38% 62%

total 71% 29% 71% 29%

PRoPoRção SalaRial entRe homenS 
e mulheReS (h/m), PoR categoRia 
Funcional GRI la14 2011 2012 2013

diretoria 88% 96,9% 96,1%

Gerência 100% 105,7% 113,7%

Administrativo 108% 63,8% 95,7%

Produção 100% 142,5% 143,6%

Trainees 100% 100,9% 100,6%

estagiário 141% 104,9% 100,8%

Aprendiz 107% 102,2% 108,6%

taxaS de RotatiVidade GRI la2

Por gênero taxa de desligamentos (2013) taxa de admissão (2013)

Homens 14% 13%

Mulheres 6% 8%

total 20% 21%

Por região taxa de desligamentos (2013) taxa de admissão (2013)

Região Sul 1% 1%

Região Sudeste 12% 12%

Região Centro-
-oeste

2% 3%

Região Nordeste 5% 5%

total 20% 21%

ROtatIvIdade GRI la2

Um de nossos princi-
pais desafios, hoje, é o 
controle da rotatividade 
na empresa, cuja taxa 
é de aproximadamente 
20%. Reflexo de nosso 
investimento na reten-
ção de profissionais, 
o número de desliga-
mentos vem caindo 
progressivamente – em 
2013, registramos 26% 
de redução em relação 

a 2011. No ano, realiza-
mos 2.784 contratações. 
em 2014, prevemos 
cerca de 20 contrata-
ções temporárias para 
apoiar a implantação 
de um projeto interno. 
também recrutaremos 
30 novos funcionários 
para o centro de distri-
buição de Pouso Alegre 
(veja tabelas a seguir e 
nos Anexos, p.71). 

taxaS de 
RotatiVidade 
PoR Faixa etáRia 
(2013) GRI la2

total de 
desligados

taxa de 
desligamentos 

total de 
admitidos

taxa de 
admissão

Abaixo de 30 anos 1.341 10% 1.678 13%

entre 30 e 50 anos 1.168 9% 1.086 8%

Acima de 50 anos 58 0% 20 0%

total 2.582 20% 2.784 21%
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eM 2013, ReVISItAMoS NoSSA 
eStRAtÉGIA de dIVeRSIdAde e 
tRoUxeMoS NoVAS ABoRdAGeNS 
PARA A GeStão de PeSSoAS.
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 beM-estaR e GestãO de ClIMa

Presente nas principais operações no Brasil, o 
Feel Good é o programa de qualidade de vida da Uni-
lever que oferece aos funcionários a oportunidade de 
desenvolver diversas atividades de lazer, bem-estar 
e saúde, com o objetivo de promover um ambiente 
saudável e motivador de trabalho. 

As ações incentivam a prática de esportes e as 
atividades de leitura, e há palestras sobre qualidade 
de vida e cultura, entre outras. desde 2012, estabele-
cemos o regime de trabalho flexível e de casa (home 
office) para funções administrativas e cargos de li-
derança. esse benefício é extensível a 1.469 funcio-
nários e, até o fim de 2013, 61% desse total haviam 
aderido ao modelo, gerando um impacto estimado de 
150 toneladas de emissões de Co2 evitadas em deslo-
camentos de carro.

em 2013, o Feel Good passou por uma revisão 
importante. A ideia é criar mecanismos que atendam 
os colaboradores onde eles estiverem, oferecendo 
facilidades e conveniências no lugar mais adequado, 
em sintonia com a política de flexibilidade da empre-
sa. Um exemplo simples são os passes de academia, 
que podem ser usados em mais de mil academias 
por todo o Brasil, e não apenas em estabelecimentos 
próximos aos prédios e escritórios da Unilever.

CaRReIRas e deseNvOlvIMeNtO GRI la10, la12

Para a avaliação dos profissionais da empresa, 
utilizamos atualmente o Performance development 
Plan, ou Plano de desenvolvimento de Performance 
(PdP), aplicado a 100% dos funcionários. Para cargos 
administrativos, de níveis gerenciais e de diretoria 
contamos, ainda, com um sistema, chamado talent 
Plus online, utilizado para gestão das carreiras. ou-
tras equipes, como vendas e produção, têm metodo-
logias específicas.

Apoiamos nossos profissionais por meio de trei-
namentos que desenvolvem habilidades gerais e 
específicas, de acordo com as diferentes funções e 
competências. Cada funcionário consegue desenhar 
um plano de treinamento customizado, para atender 
às suas necessidades de desenvolvimento. em 2013, 
oferecemos mais de 305 mil horas de capacitação, o 
que representa, em média, 22 horas por funcionário 
(veja mais em Anexos, p.69). GRI la10

também valorizamos a contratação de mão de 
obra nas comunidades de entorno e priorizamos a 
admissão de moradores locais sempre que possível. 
Nossa principal diretriz, no entanto, é realizar o re-
crutamento primeiramente com mão de obra interna 
– ou seja, priorizar funcionários da própria compa-
nhia, investindo em carreiras sólidas.

dependendo do tipo de operação – fábricas, regio-
nais de vendas, centros de distribuição, escritórios –, 
temos proporções de funcionários locais que chegam 
a 80% do time. o restante da equipe está concentrado 

PesquIsa de ClIMa GRI PR5

Para entender as necessidades 
e a percepção dos funcioná-
rios a respeito da empresa, 
aplicamos periodicamente a 
Pesquisa de Clima organizacio-
nal (Global People Survey, ou 
GPS, na sigla em inglês), que 
indica pontos de melhoria no 
ambiente de trabalho. A última 
pesquisa de clima foi realizada 
em 2012 e, na ocasião, falamos 
pela primeira vez sobre o tema 
da sustentabilidade de forma 
clara e direta. Em 2013, rea-
lizamos uma pesquisa com a 
liderança da companhia.
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em cargos de liderança – diretoria, coordenação ou 
gerência –, como parte das nossas políticas de trans-
ferência de moradia ou promoção, conforme o plano 
de carreira. GRI eC7 

em 2013, fizemos uma estimativa de contratações 
locais das fábricas, uma vez que não foi possível rea-
lizar um mapeamento mais específico. dessa forma, 
identificamos que, em relação a 2012, aumentamos a 
presença de gestores que moram nas comunidades 
locais, alcançando cerca de 40% dos membros de 
alta gerência. No entanto, os diferentes tipos de atu-
ação e disponibilidade no mercado trazem algumas 
diferenças nos dados. 

No Brasil, um dos maiores desafios para isso é 
formar e encontrar talentos no Nordeste, um merca-
do essencial para o bom desempenho da empresa no 
País. esse cenário motivou parcerias com universi-
dades locais e outras entidades. Um dos programas 
atuais é o Unileversitário, lançado em dezembro de 
2012 e que, ao longo de 2013, chegou às instituições 
de ensino do Nordeste, envolvendo nossos executivos 
em atividades presenciais, impactando 3,7 mil alunos 
de 11 universidades brasileiras.

o alcance global da companhia, por outro lado, 
favorece nossos programas de mobilidade interna-
cional e contribui para a promoção do intercâmbio 
de profissionais. encerramos o ano de 2013 com 56 
brasileiros trabalhando em outras subsidiárias da 
Unilever no exterior; no Brasil, há 26 funcionários 
estrangeiros em cargos de liderança.

FuncionáRioS da 
comunidade local (2013) 
GRI eC7 emPregados

alta 
gerênCia*

Interior de São Paulo** 93% 66%

Goiânia 80% 40%

Garanhuns 99% 0%

jaboatão 50% 100%

Pouso Alegre 97% 27%

Igarassu 43% 33%

Ipojuca 30% 25%

*A definição de alta gerência corresponde aos cargos de gerente de área, gerente 
de fábrica e gerente de regionais de vendas.

**Desde 2013, consideramos as fábricas de Valinhos, Vinhedo e indaiatuba como 
uma categoria só, por conta da proximidade das comunidades. Do mesmo modo, 
cidades próximas, como Campinas, também foram consideradas como comuni-
dade local.

eNaCtus
desde 2012, a Unilever é 
patrocinadora da enactus, 
organização internacional 
sem fins lucrativos que 
promove o empreende-
dorismo e a formação de 
líderes empresariais por 
meio do trabalho em comu-
nidades com necessidades 
específicas, envolvendo 
estudantes universitários. 
Além de apoiar tais comu-
nidades em soluções para 
seus problemas, as ativida-
des do programa – que in-
cluem workshops, concur-
sos e atividades nacionais e 
internacionais – permitem 
aos jovens desenvolver 
suas aptidões e ampliar as 
chances de ingresso em 
grandes empresas.

em 2013, mais de 900 
estudantes de todo o Bra-
sil se articularam em 34 
times para atuar dentro do 
projeto. Um dos eventos 
importantes organizados 
pela Unilever em parceria 
com o enactus, no ano, 
foi o workshop de lideran-
ça, realizado no Morro do 
Alemão, no Rio de janeiro. 
também estabelecemos 
o Prêmio Unilever, para 
reconhecer iniciativas ino-
vadoras com temas espe-
cíficos. em 2014, os jovens 
elaborarão projetos para 
redução de desperdícios – 
o que inclui uso da água e 
de recursos naturais, uso 
de sobras alimentares e 
gestão de resíduos.

leia mais Sobre os programas de desenvolvimento: aqui.
Sobre os programas e benefícios da Unilever: aqui.

eStIMAtIVA ReALIZAdA eM 
2013 SoBRe CoNtRAtAçõeS 

NAS FÁBRICAS APoNtoU qUe A 
PReSeNçA de GeStoReS qUe 
MoRAM NAS CoMUNIdAdeS 
LoCAIS ALCANçoU 40% doS 

MeMBRoS de ALtA GeRêNCIA.

http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/carreirasedesenvolvimento/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/bemestaregerenciamentodeclima/
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PROGRaMa de tRaINees

Com foco no desenvolvimento de lideranças média 
e sênior para o médio e longo prazos, o Programa de 
trainees da Unilever Brasil existe há mais de 40 anos 
e é um importante canal para captarmos e qualificar-
mos talentos. Hoje, mais de 20% dos cargos de alta 
gestão são preenchidos por antigos participantes do 
programa, que continua sendo um dos mais procura-
dos do Brasil. em 2013, a Unilever foi eleita a empre-
sa preferida dos jovens (empresa de bens de consu-
mo FMCG) pela Universum.

o programa permite aos profissionais passar por 
um ciclo completo de desenvolvimento de competên-
cias, que engloba a passagem por diversas áreas e o 
Módulo de Gerenciamento de Projetos – etapa na qual 
são elaboradas iniciativas para aprimorar técnicas de 
gestão da empresa, ao longo de dois meses de ativi-
dades em grupo. desde 2009, essa fase está alinhada 
ao nosso Plano de Sustentabilidade, com projetos e 
soluções que abordam nossos temas socioambientais 
críticos. As iniciativas são acompanhadas por mem-
bros do Comitê de Sustentabilidade e, ao fim, avalia-
das em bancas técnicas. os melhores projetos são 
escolhidos para aplicação no ciclo seguinte. em 2013, 
nossos trainees desenvolveram quatro projetos abor-
dando temas socioambientais diversos. 

Um deles, focado no cálculo de nossa pegada am-
biental, permitiu a análise e mensuração das emis-
sões de poluentes e gases de efeito estufa na cadeia 
de frios, que engloba o transporte de sorvetes. Foram 

identificadas melhorias diversas, da gestão à compra 
e ao uso de combustíveis, para promover futuros pla-
nos de mitigação e controle de emissões. outro pro-
jeto abordou a construção de uma metodologia para 
realizar o censo de diversidade da Unilever Brasil.

os outros dois projetos abordaram a reciclagem de 
materiais de ponto de venda, etapa a ser considerada 
na redução de nossa pegada ambiental, e a comuni-
cação para a sustentabilidade – uma oportunidade 
relevante para o avanço do Plano de Sustentabilidade 
da Unilever.

saúde e seGuRaNça

Como estratégia global, a Unilever tem a meta 
de reduzir em 50% o índice de acidentes. Para isso, 
estabelecemos duas frentes de trabalho globais: o 
sistema de gestão, com foco em estabelecer boas 
condições e padrões de estruturas e processos; e o 
pilar comportamental, com foco na promoção de uma 
cultura de segurança por meio do programa BeSafe.

As práticas de gestão da saúde e segurança ocu-
pacional na Unilever são de responsabilidade das 
áreas de Saúde e de SHe (sigla em inglês para Sa-
fety, Health, environment, ou Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente). Nosso sistema de gestão é o Fra-
mework Standards (FWS), desenvolvido com base 
em normas e diretrizes internacionais, como ISo 
14001 e oHSAS 18001, e dividido em 17 itens que 
tratam diversos temas ambientais e de segurança. 

taxa de diaS PeRdidoS 
(tdP)1 2011 2012 2013

5,59 8,55  3,40

taxa de dias perdidos entre 
mulheres 

Nd 8,41 1,95

taxa de dias perdidos entre 
homens

Nd 7,12 4,00

1tDP = número de dias perdidos/total de horas trabalhadas × 200.000.

taxa de leSõeS1 2011 2012 2013

1,35 1,21 0,79

taxa de lesões entre 
mulheres

Nd 1,45 1,42

taxa de lesões entre 
homens

Nd 1,12 0,01

¹Cálculo realizado com número de lesões/total de horas trabalhadas × 200.000 
(estão incluídas pequenas lesões que requerem primeiros socorros).

Bimestralmente, nossas estratégias são discutidas 
no Comitê Central de SHe, com participação da alta 
liderança da Unilever.

em 2013, registramos importantes avanços na 
promoção do comportamento seguro no âmbito do 
programa interno BeSafE (Behavior Safety excel-
lence). Após sua estruturação, em 2012, realizamos 
workshops nas operações de não manufatura e em 
algumas fábricas. demos continuidade ao diagnósti-
co de gestão, incluindo entrevistas com a liderança e 
o desenvolvimento de planos de ação para cada uni-
dade. em 2014, daremos continuidade às etapas do 
BeSafe. 
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outro destaque do ano foi a criação de subcomitês 
de saúde e segurança para cada tipo de operação, 
de modo a abordar seus temas específicos. Um dos 
principais focos foi na operação de escritórios: identi-
ficamos pontos de melhoria na cultura de segurança, 
o que levou a uma revisão de processos, desde a in-
tegração de profissionais terceirizados até o monito-
ramento e a prevenção de pequenos acidentes. tam-
bém em 2013, implantamos o programa Guardiões 
de SHe, que reconhece funcionários por suas ações 
em prol da segurança; periodicamente, funcionários 
que se destacaram no tema são indicados por seus 
líderes e convidados para um café da manhã com a 
diretoria executiva. em 2013, houve dois encontros 
dessa natureza. 

No eixo de direção segura, as campanhas preventi-
vas com apoio de especialistas na área resultaram na 

em relação às atividades de saúde ocupacional, 
atuamos de modo a prevenir doenças crônicas e/ou 
graves entre nossos funcionários, com um ambiente 
de trabalho confortável e saudável. Norteados por um 
plano de controle de riscos que considera políticas da 
Unilever e normas regulamentadoras da legislação 
brasileira, mapeamos riscos e grupos de exposição, 
tomamos medidas de controle e implantamos progra-
mas focados em erradicar fatores de risco.

em 2013, demos continuidade ao ciclo de treina-
mentos sobre riscos ocupacionais, abordando temas 
como proteção respiratória, riscos químicos, educa-
ção em saúde auditiva e ergonomia, além de termos 
abordado aspectos de saúde em campanhas internas e 
datas como dia Mundial da Saúde. Nas fábricas, reali-
zamos capacitações sobre temas específicos, incluindo 
hábitos saudáveis, saúde cardiovascular, diabetes, Aids 
e tabagismo. Nas operações de não manufatura, reali-
zamos ações de controle de riscos ligados à ergonomia 
e implantamos o Programa de Ginástica Laboral, apli-
cável a 100% dos funcionários de escritório e vendas. 

Paralelamente, continuamos com o programa 
Crescer, destinado a todos os funcionários e que inclui 
apoio psicológico, financeiro e jurídico especializado – 
para 2014, programamos a implantação da iniciativa 
nas fábricas do Nordeste. Foram realizados mais de 
1,2 mil atendimentos. Além disso, oferecemos ativida-
des de prevenção e tratamento de doenças para fa-
miliares e funcionários e divulgamos informações no 
Portal de Saúde da intranet e na plataforma brasileira 
do Unilever Health Institute. GRI la8 

índiceS de contRole unileVeR GRI la7 2011 2012 2013

tRFR: tL: taxa de lesões¹ 0,8 0,65 0,78

Acidentes com afastamentos (LtA) 16 15 16

Acidentes nos quais houve a restrição à função atual (RWC) 4 1 2

Acidentes que precisaram de cuidados médicos (MtC) 12 8 8

Acidentes que precisaram somente de primeiros socorros (FAC) 101 84 79

taxa NIFR² 0,41 0,31 0,17

¹Cálculo realizado com número de lesões/total de horas trabalhadas × 1.000.000 (não estão 
incluídas pequenas lesões que requerem primeiros socorros).

2índice de acidentes de trânsito com funcionários, sem lesão, expresso em 1 milhão de quilômetros rodados.

diminuição do total de acidentes. Além da governan-
ça sobre o tema, estabelecida no Comitê de direção 
Segura da Unilever, liderado pelo vice-presidente de 
Vendas, destacamos, em 2013, a revisão da nossa 
Política de direção Segura.

No Brasil, encerramos 2013 com taxa de frequên-
cia de acidentes de 0,78, medida via Índice de Frequ-
ência de Acidentes com Lesão (tRFR, sigla do inglês 
total Recordable Frequency Rate), e não atingimos 
nossa meta para o ano, de 0,75. já a taxa geral de 
lesões, que inclui pequenas ocorrências, registrou 
melhoria significativa de 2012 para 2013. No total, 
duas de nossas nove fábricas (Igarassu e Goiânia) 
registraram zero acidente, excluindo ocorrências que 
só exigem primeiros socorros – resultado do engaja-
mento e do bom desempenho das equipes na preven-
ção de ocorrências (veja mais em Anexos, p.71).

eNCeRRAMoS 2013 
CoM UMA MeLHoRIA 

SIGNIFICAtIVA NA tAxA 
GeRAL de LeSõeS, 

qUe INCLUI PeqUeNAS 
oCoRRêNCIAS. 

ALÉM dISSo, dUAS 
dAS NoVe FÁBRICAS 

ALCANçARAM A MARCA 
de ZeRo ACIdeNte.

http://www.unileverhealthinstitute.com.br
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em 2013, implantamos a política global de comba-
te ao fumo (No Smoking), com subsídio para funcio-
nários interessados em parar de fumar, e o Standard 
Mental Wellbeing, iniciativa global de bem-estar que 
está em sintonia com o programa Crescer. Nos escri-
tórios jK e Rochaverá, em São Paulo, também man-
temos o Programa de Gerenciamento do estresse e 
transtornos de Ansiedade (Biofeedback), que traba-
lha com técnicas, métodos e iniciativas para comba-
ter tais aspectos, sob a coordenação de profissionais 
de saúde. GRI la8 

beNeFíCIOs GRI la3

Nossa política de benefícios se estende aos cola-
boradores diretos e contempla apoio médico, finan-
ceiro e profissional especializado, além de auxílios 
diversos, licenças e subsídios de alimentação e 
transporte (veja mais em Anexos, p.69). Atualmente, 
nossos benefícios se estendem a todos os colabo-
radores sob regime CLt, com exceção do check-up 
médico, que se restringe às lideranças, e do plano de 
aquisição de ações, para diretores, vice-presidentes e 
presidência. todos os benefícios são equivalentes nas 
unidades operacionais, com exceção do vale-alimen-
tação, que se aplica às unidades de Goiânia e Vali-
nhos (sorvetes). os terceiros que atuam dentro das 
operações da Unilever Brasil são submetidos à políti-
ca de benefícios de suas empregadoras, enquanto os 
estagiários seguem regras de contrato específicas. 

o menor salário praticado pela Unilever abrange 
0,17% dos funcionários e é 1,8% superior ao salário 
mínimo nacional. existem algumas diferenças de sa-
lário mínimo praticado entre as unidades operacionais 
importantes, e a definição da tabela salarial de cada 
localidade está atrelada às políticas de remuneração 
da empresa – que têm como base pesquisas compa-
rativas e o desempenho dos funcionários. GRI eC5

em momentos específicos de transição de carrei-
ra, temos o programa de outplacement, que apoia os 
funcionários em um processo de recolocação e em 

momentos de reestruturação, como o encerramento 
de atividades. Se não houver possibilidade de recolo-
cação, é pago um pacote de benefícios adicionais às 
verbas legais. GRI la11

Por meio da UnileverPrev – Sociedade de Previ-
dência Privada, também oferecemos benefícios de 
aposentadoria complementares aos de previdência 
social e do Programa de Assistência Médica para 
Aposentados. o plano desenvolvido pela UnileverPrev 
propõe a contribuição variável em diferentes níveis, 
de acordo com a faixa salarial, que prevê a concessão 
de benefício de aposentadoria normal (aos 60 anos 
de idade e três anos de participação no programa) e 
antecipada (entre 55 e 59 anos e 11 meses de idade e 
três anos de integração ao plano). Além disso, é ofe-
recido o benefício mínimo e auxílio-doença, benefício 
por invalidez, pensão por morte e institutos legais 
obrigatórios (autopatrocínio, diferimento, resgate e 
portabilidade). GRI eC3

Além de oferecer a oportunidade de participação 
em um plano de previdência privada, a Unilever faz 
uma contrapartida de 100% sobre o valor de contri-
buição do funcionário, sendo o valor máximo deter-
minado pelo salário-base do funcionário. em novem-
bro de 2013, o fundo contava com reservas de R$ 2,1 
bilhões. GRI eC3

leia mais Sobre projetos de saúde e 
segurança na Unilever: aqui.

http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/saudeeseguranca/
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Relações tRabalhIstas e 
COMuNICaçãO INteRNa GRI 4.4, la1, la4

em nossas operações, os trabalhadores são contra-
tados sob o regime CLt (Consolidação das Leis traba-
lhistas). quanto à contratação de terceiros, dispomos 
de política específica que determina que todas as em-
presas contratadas pela Unilever devem seguir a le-
gislação do País e o Código de Princípios de Negócios. 
em 2013, encerramos o período com aproximadamen-
te 3,7 mil parceiros prestando serviços especializados.

A Unilever assegura a todos os seus empregados 
os princípios da liberdade associativa e da autonomia 
sindical, bem como os demais preceitos referentes 

às garantias sindicais previstas na legislação, aos 
acordos sindicais e às normas da organização Inter-
nacional do trabalho. Mantemos relacionamento com 
11 sindicatos que representam as categorias profis-
sionais a que nossos funcionários estão vinculados. 
Considerando tais políticas, nossas operações não ex-
põem riscos à liberdade de associação. Por esse moti-
vo, não há a necessidade de adotar medidas concretas 
de apoio ou estímulo aos direitos de livre associação.

o relacionamento da Unilever com seus profissio-
nais é apoiado por diversos canais de comunicação, 
presenciais e eletrônicos, que visam criar e manter 
conexões entre o público interno e a estratégia cor-
porativa. Confira alguns:

biS!: newsletter/jornal 
interno semanal enviado 
por e-mail a todos os fun-
cionários que têm aces-
so ao e-mail da Unilever 
(cerca de 6 mil).

inside.unilever: intranet 
da companhia, atualizada 
diariamente.

quadros de avisos: mu-
rais de notícias fixados 
em fábricas, regionais 
de venda e centros de 
distribuição, atualizados 
semanalmente.

Revista Encontro: publi-
cação trimestral distri-
buída aos funcionários 
da companhia. Formato 
padronizado globalmente, 
incluindo matérias glo-
bais que são publicadas 
nas revistas de todos 
os países. 

tVs corporativas: lança-
das em 2013, estão dis-
poníveis nos andares da 
sede administrativa, em 
São Paulo (SP), e disponi-
bilizam conteúdos inter-
nos e externos. 

campanhas internas: 
divulgação de temas 
variados em ações 
institucionais. 

E-mail corporativo: e-mail 
interno pelo qual são 
enviados diversos comu-
nicados e através do qual 
os funcionários podem 
entrar em contato com a 
área de comunicação. 

Chat com o presidente 
e as lideranças: foram 
realizados três encontros 
dessa natureza em 2013, 

com participação aberta 
a todos os funcionários. 
As perguntas foram di-
rigidas ao presidente e 
a vice-presidentes, com 
interação em tempo real, 
e as respostas e questões 
foram divulgadas no BIS!.

Vídeos do presidente: di-
vulgados trimestralmente 
para todos os funcioná-
rios da Unilever Brasil, 
reúnem informações do 
desempenho da compa-
nhia em cada período.
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CoMUNIdAdeS
Ações de relacionamento com os vizinhos de 
nossas operações no Brasil propõem a gestão 
dos impactos, o diálogo e o engajamento 
para transformar a realidade local

Além da presença dos produtos da Unilever nos lares 
brasileiros, exercemos influência sobre dezenas de 
comunidades que estão situadas próximo às nossas 
fábricas. espalhadas em diferentes regiões do País, 
essas operações possuem características parecidas 
com relação aos impactos gerados no entorno. 

questões como poluição, ruído, resíduos, odor e 
captação de água, assim como geração de renda, 
aumento da população e potenciais melhorias em 
indicadores de educação e saúde, são inerentes aos 
processos produtivos da empresa e podem trazer 
potenciais efeitos sobre as comunidades. A gestão 
desses aspectos define procedimentos de monito-
ramento e medição contínuos, para que eles não 
ultrapassem limites estabelecidos pela legislação e 
para que possamos potencializar efeitos positivos. 
Sobre a captação de água, promovemos campanhas 
internas para conscientização do uso desse insu-
mo nos processos, para que não haja interferên-
cia no abastecimento local causada pela Unilever. 
GRI sO9, sO10 

Nos últimos anos, conduzimos uma série de inicia-
tivas para estreitar o relacionamento com as pessoas 
que moram ou trabalham nas proximidades de nos-
sas instalações. Além de responder a metas estabe-
lecidas no Plano de Sustentabilidade, essas ações 
complementam procedimentos-padrão da Unilever 
global, como o Laia (Levantamento de Aspectos e 
Impactos Ambientais), que obedece a critérios do 
Framework Standards, nosso sistema de gestão am-
biental e de saúde e segurança (leia mais em Pessoas, 
p.46) – e que também pode abordar temas sociais.

entre as iniciativas recentes, realizamos em 2012 
um mapeamento de públicos, que contemplou con-
sultas a lideranças de quatro operações (Igarassu-
-Pe, Valinhos-SP, Pouso Alegre-MG e Vinhedo-SP) e 
estruturamos grupos internos, sob a coordenação da 
área de Recursos Humanos, para discutir o engaja-
mento das comunidades vizinhas às fábricas. outra 
ação é o Programa Conviver, realizado desde a déca-
da de 1990 em algumas unidades, como Indaiatuba e 
Valinhos, que inclui visitas às fábricas e apoio à edu-
cação pública, além de um número 0800 para conta-
tos da comunidade. GRI sO1

já em 2013, um levantamento realizado pela área 
de SHe identificou que todas as fábricas possuem 
procedimentos para avaliação de impacto ambiental 
e monitoramento contínuo, mas não possuem pro-
cessos específicos para avaliação de impactos sociais 
que contemplem engajamento das comunidades. 
Contudo, projetos como o Conviver e o Agentes de 
Mudança foram iniciados justamente com esse foco, 

ateNdIMeNtO

todas as comunidades vizinhas da Unilever 
podem entrar em contato conosco via SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
(veja contatos aqui) ou presencialmente, na 
portaria das fábricas. Em algumas opera-
ções, como Garanhuns (PE), Goiânia (Go), 
igarassu (PE), Valinhos (SP), Vinhedo (SP) e 
Pouso Alegre (MG), há procedimentos for-
mais para tratar reclamações da comuni-
dade local, via programa Conviver. A inter-
locução, em geral, fica a cargo das equipes 
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(ShE) e Recursos humanos. GRI sO1 

o que caracteriza que cerca de 40% e 20% das fábri-
cas possuem programas de desenvolvimento local, 
respectivamente. GRI sO1, sO9, sO10

o Agentes de Mudança trouxe um importante 
avanço no relacionamento com as comunidades. 
Com o objetivo de envolver os públicos de entorno na 
busca de soluções e mudanças concretas em suas 
cidades, o programa foi executado como piloto em 
Valinhos e lançado em Pouso Alegre ao longo do ano, 
reunindo funcionários da Unilever, governos, oNGs e 
sociedade civil em oficinas de capacitação sobre lide-
rança, comunicação e engajamento. GRI sO1, eC9

http://www.unilever.com.br/resource/faleconosco/index.aspx
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Com apoio de uma consultoria especializada, im-
plantamos a metodologia seguindo quatro passos: 
diagnóstico da situação nas comunidades e fábricas; 
diálogo entre empresa e comunidade em oficinas; 
realização da primeira ação de mudança; e plane-
jamento de ações futuras. esse modelo responde a 
uma importante demanda de engajamento da empre-
sa com a comunidade, está em sintonia com nossas 
metas de sustentabilidade e deve orientar práticas 
futuras em fábricas de todo o País.

os trabalhos em Valinhos (SP) foram iniciados em 
setembro e envolveram mais de 30 pessoas. Além 
dos workshops, houve visitas às comunidades e um 
mutirão para implantar ações de melhoria. em Pouso 
Alegre (MG), o lançamento do programa ocorreu em 
novembro. A implantação do programa Agentes de 
Mudança é contínua ao longo de dois anos e deve ser 

GoVeRNoS e 
INStItUIçõeS

Comunicação contínua com entidades setoriais 
e órgãos de governo nos permite atuar 
ativamente na discussão de políticas públicas

o relacionamento da Unilever com a esfera pública 
varia de acordo com o tema e a discussão, e pode 
acontecer via diálogo direto ou associação setorial. 
Contamos com uma área estruturada de Assuntos 
Governamentais e Relações externas, que nos per-
mite manter um relacionamento próximo com esses 
grupos. dessa forma, podemos participar de forma 
positiva dos debates sobre aspectos regulatórios da 
indústria, como a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), e auxiliar o poder público na realização 
de campanhas educativas que tenham aderência ao 
nosso negócio e possam ser veiculadas em nossas 
marcas e produtos. GRI sO5

Atualmente, participamos de diversos projetos e 
discussões relacionados à PNRS. Nosso posiciona-
mento é expresso por meio das entidades setoriais 
das quais participamos, como a Associação Brasi-
leira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec) e a Associação Brasileira das 
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla). 

vOluNtaRIadO 

o relacionamento entre a Unilever e 
as comunidades próximas a seus es-
critórios ganhou força em 2013 com 
o lançamento do Programa de Volun-
tariado. A plataforma recorre a datas 
importantes – como o dia Mundial de 
Lavar as Mãos – e à missão social de 
marcas como Vim, Becel e dove para 
incentivar funcionários a atuar em 
prol da comunidade. Ao fim do ano, 
mais de 650 funcionários de escritó-

rio já estavam cadastrados no pro-
grama, e as ações realizadas no pri-
meiro ciclo impactaram 654 pessoas 
na cidade de São Paulo. Para 2014, o 
objetivo é fortalecer a plataforma de 
voluntariado, convidando funcioná-
rios a relatar suas experiências em 
instituições sem fins lucrativos com 
as quais colaboram, além de expan-
dir o programa para os funcionários 
espalhados pelo Brasil.

INvestIMeNtO sOCIal

A Unilever Brasil tem como 
política investir em projetos 
que abordem temas ligados 
ao Plano de Sustentabilidade, 
como consumo consciente, 
saúde e bem-estar e desen-
volvimento local. Atuamos de 
três maneiras: por meio de 
projetos aprovados por leis de 
incentivo fiscal; pelo aporte 
direto de recursos por nossas 
marcas; e pela Unilever Foun-
dation, por meio de parcerias 
firmadas globalmente ou com 
organizações locais que atuem 
em causas mundiais. Em 2013, 
investimos mais de R$ 22,7 
milhões no País, impactan-
do diretamente 2,3 milhões 
de pessoas. 

leia mais

Sobre nossos projetos e 
práticas de investimento 
social aqui. 

estendida às demais operações da Unilever no Brasil 
(veja vídeo aqui). GRI sO1, eC9

também em 2013, foi anunciada a construção da 
nova fábrica em Aguaí (SP) – uma oportunidade rele-
vante para aplicarmos estudos de impacto socioam-
biental. A partir de 2014, iniciaremos a implantação 
de um estudo de impacto econômico e socioambien-
tal na operação e mensuraremos todos os efeitos 
gerados por nossa chegada ao município. Para isso, 
recorreremos a experiências obtidas não somente na 
construção do centro de distribuição de Pouso Alegre 
(MG), inaugurado em 2013, mas também em estu-
dos globais. teremos como referências, ainda, uma 
ferramenta desenvolvida no Programa de trainees e 
indicadores utilizados no mercado, de modo a avaliar 
e mensurar nosso impacto econômico nas comuni-
dades sob influência. GRI eC9

 

http://www.unilever.com.br/aboutus/investimentosocial/
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outro importante espaço de diálogo é o Compromisso 
empresarial pela Reciclagem (Cempre), responsável 
pela articulação dos debates com o governo federal e 
do qual somos cofundadores. As discussões na es-
fera do Cempre ganharam força em 2013 com a in-
clusão do setor de alimentos no programa dê a Mão 
para o Futuro, iniciativa que, até então, reunia asso-
ciações setoriais e diversas empresas dos segmen-
tos de higiene pessoal e limpeza para a melhoria do 
panorama nacional em relação à correta destinação 
de resíduos sólidos. Com a entrada da Associação 
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) e da 
Associação Brasileira das Indústrias de Massas Ali-
mentícias e Pão & Bolo Industrializados (Abima) no 
programa, a Unilever passou a ter todos os produtos 
de seu portfólio representados na iniciativa. GRI sO5 

o programa dê a Mão para o Futuro foi revisado 
em 2013, de modo a abranger mais categorias de 
produtos. o objetivo da iniciativa é influenciar go-
vernos e ajudar na estruturação de organizações 
de catadores de recicláveis, contribuindo para a 
inclusão social e para a redução dos impactos de 
produtos de bens de consumo. o projeto funciona 
regularmente no Rio de janeiro, em Santa Catari-
na, no Paraná e em São Paulo – cuja adesão oficial 
ocorreu em 2013, com previsão de alcançar 35 mu-
nicípios paulistas até o fim de 2014. Saiba mais em 
www.maoparaofuturo.org.br. GRI eC9

Para questões relacionadas a nossas operações, 
fábricas e centros de distribuição, também podemos 
dialogar de maneira direta com os governos muni-

cipal e estadual, quando necessário. Um exemplo 
prático dessa atuação é o investimento em infraes-
trutura viária na cidade de Pouso Alegre, onde está 
localizado o maior centro de distribuição da Unile-
ver. outra forma de atuação é o desenvolvimento de 
ações específicas ou periódicas em campanhas insti-
tucionais e educativas do governo federal. Para tanto, 
aproveitamos os diversos canais de comunicação de 
nossas marcas e as próprias embalagens dos pro-
dutos para transmitir mensagens sobre saúde, bem-
-estar e responsabilidade socioambiental.

Um dos parceiros mais antigos nesse aspecto é o 
Ministério da Saúde, que reconhece a Unilever como 
empresa "Parceira da Saúde" desde 2007. Anualmen-
te, ajudamos a divulgar campanhas de prevenção a 
doenças e problemas ligados aos hábitos inadequados 
de higiene e má nutrição, por exemplo. em 2013, esse 
trabalho conjunto envolveu diversas marcas, inclusive 
a corporativa. durante o carnaval, a página da Unile-
ver no Facebook levou mensagens sobre a importân-
cia de usar preservativos a cerca de 1 milhão de fãs; 
na página do portal Vital, também no Facebook (100 
mil fãs), incentivamos a doação de leite materno. já 
a campanha de vacinação contra a paralisia infantil 
envolveu, além da página corporativa e do portal Vital 
no Facebook, as páginas de dove (15 milhões de fãs), 
oMo (um milhão de fãs), Kibon (1,9 milhão de fãs), 
Becel (244 mil fãs) e Knorr (1,6 milhão de fãs). 

No dia Mundial da Atividade Física, realizado em 
setembro, incentivamos essa prática em cerca de 200 
milhões de embalagens de AdeS. também estimu-

leia mais Sobre o relacionamento da Unilever 
com governos, instituições e 
organismos setoriais: aqui. 

lamos a amamentação nos rótulos de Cremogema e 
oMo, promovendo um impacto positivo em mais de 
460 milhões de pessoas. A importância da lavagem 
correta das mãos, outro tema relevante, foi transmi-
tida em mais de 525 milhões de embalagens de Life-
buoy, Lux e dove. 

PRestaNdO CONtas GRI 4.16, 4.17

Para estreitar laços com clientes, forne-
cedores, poder público e outros parceiros 
essenciais no cumprimento da estraté-
gia, a Unilever Brasil realizou, em maio 
de 2013, em São Paulo (SP), um evento 
para prestar contas sobre o andamento 
dos compromissos do Plano de Sustenta-
bilidade no Brasil. Com a participação do 
presidente da empresa, Fernando Fer-
nandez, e de outros membros da lideran-
ça, o encontro apontou progressos e de-
safios relacionados aos três pilares, além 
de discutir os focos e as perspectivas 
para os próximos anos. também durante 
o ano, desenvolvemos uma publicação 
online mensal para prestar contas com o 
público externo.

http://www.maoparaofuturo.org.br
http://www.unilever.com.br/aboutus/governoseinstituicoes/
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COMuNICaçãO e ROtulaGeM

A Unilever Brasil dispõe de uma série de políti-
cas relacionadas a temas críticos, como publicidade 
infantil e de alimentos, em sintonia com nossas prá-
ticas globais. Além de nosso Código de Princípios de 
Negócios, dispomos dos Princípios Globais de Marke-
ting de Alimentos e Bebidas (leia, em inglês, aqui) e de 
compromissos próprios em publicidade infantil, além 
de participarmos de pactos e iniciativas relacionados 
ao assunto – com destaque para o Compromisso Pú-
blico de Publicidade Responsável, que assinamos em 
2009 (leia mais aqui). GRI 4.8, PR6

No Brasil, participamos ativamente do Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Co-
nar) e seguimos suas normas no que concerne a 
notificações, alterações ou suspensões em comuni-
cações de produtos. em 2013, não recebemos mul-
tas relacionadas a comunicações de marketing; no 
entanto, recebemos dez representações no Conar. 
destas, três resultaram em ajustes e quatro foram 
arquivadas sem necessidade de alteração; não houve 
retirada de anúncios do ar. Ao fim do ano, dois casos 
ainda estavam em recurso no conselho e três aguar-
davam julgamento em primeira instância. Alguns dos 
casos são de anos anteriores. GRI PR6, PR7

em relação à rotulagem, temos como princípio o 
atendimento integral às políticas internas da compa-
nhia e à legislação dos mercados em que atuamos. 
No Brasil, fornecemos informações sobre aspectos 
como ingredientes, manuseio seguro, impactos am-

bientais associados ao uso e ao descarte e terceiriza-
ção da fabricação, entre outros. também aplicamos 
informações que vão além do que é exigido na legis-
lação nacional, como no caso de alergênicos para a 
categoria de alimentos. Além de informar sobre glú-
ten e fenilalanina (quando presente o aspartame), o 
que é obrigatório no Brasil, informamos nos rótulos 
sobre alergênicos diversos, como crustáceos, molus-
cos, ovos, peixes, amendoim, soja, nozes, amêndoas, 
castanhas, gergelim, dióxido de enxofre e seus deri-
vados. GRI PR3, FP8

ReSoluçõeS e PaReceReS técnicoS adotadoS Pela unileVeR bRaSil (2013) GRI PR3

terCeirização de ComPonentes do Produto ou serviço deCreto nº 7.212/2010

uso seguro do produto
Referem-se a substâncias que os produtos não 
devem conter, regulamentos de composição (uso 
de edulcorantes, conservantes e geneticamente 
modificados) e rotulagem

Resolução-rdc nº 3, de 18 de janeiro de 2012
Resolução-rdc nº 55, de 10 de novembro de 2009
Resolução-rdc nº 40, de 5 de junho de 2008
Resolução-rdc nº 211, de 1° de julho de 2005
Resolução-rdc nº 360, de 20 de dezembro de 2003
Resolução-rdc nº 259, de 20 de setembro de 2002
Lei n 10.674, de 16 de maio de 2003
decreto n° 4680/pr, de 24 de abril de 2003

outros
Sobre utilização de insumos e termos específicos em 
produtos cosméticos e de higiene íntima. também sobre 
informação nutricional complementar

Parecer técnico nº 5, de 21 de dezembro 2010
Parecer técnico nº 4, de 21 de dezembro 2010
Parecer técnico nº 1, de 28 de maio de 2004 (atualizado em 20/5/2005)
Parecer técnico nº 5, de 28 de setembro de 2001
Resolução-rdc nº54, de 12 de novembro de 2012

leia mais Sobre gestão de impactos no ciclo de vida de 
nossos produtos: aqui.
Sobre nossos processos de inovação: aqui.
Sobre compromissos em comunicação e 
marketing: aqui.

http://www.unilever.com.br/aboutus/missao_e_principios/nossos_principios/
http://www.unilever.com.br/aboutus/missao_e_principios/nossos_principios/
http://www.unilever.com/sustainable-living/Respondingtostakeholderconcerns/marketing/
http://www.unilever.com.br/aboutus/marketingecomunicacaoresponsavel/educacaoparaoconsumoconsciente/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/663d73804745936a9b4ddf3fbc4c6735/Parecer+n+5+-+Ureia++21+12+2010.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/663d73804745936a9b4ddf3fbc4c6735/Parecer+n+5+-+Ureia++21+12+2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/pesquisaeinovacao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/marketingecomunicacaoresponsavel/
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Neste capítulo

este é o décimo primeiro relatório anu-
al de sustentabilidade desenvolvido pela 
Unilever Brasil para comunicar seus re-
sultados sociais, econômicos e ambien-
tais. Novamente baseado nas diretrizes 
da Global Reporting Initiative (GRI), o 

documento aborda o ano de 2013, alcançou o nível A+ de aplicação e 
é um importante mecanismo para que prestemos contas em relação 
aos avanços do Plano de Sustentabilidade, que direciona as ações 
socioambientais da companhia ao redor do mundo. GRI 3.1, 3.2, 3.3

Como principais referências, utilizamos a versão G3.1 das diretri-
zes GRI para a construção de conteúdo e indicadores, bem como a 
Matriz de Materialidade brasileira e os temas do Plano de Susten-
tabilidade. o processo de coleta de informação se manteve como 
nos anos anteriores, envolvendo a participação de áreas como Sus-
tentabilidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SHe), Compras, 
jurídico, Nutrição, Gestão de Riscos e Recursos Humanos. GRI 3.5

Não houve alterações significativas no escopo das informações 
quantitativas e qualitativas apresentadas, e eventuais alterações 
nos métodos e bases de cálculos são informadas ao longo do con-

O relatório
PRoCeSSo de ReLAto

Neste documento, comunicamos nossa 
contribuição para o Plano de Sustentabilidade da 
Unilever e reafirmamos o compromisso com a 
divulgação do desempenho da companhia no Brasil
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teúdo. Mais uma vez, o processo cobriu todas as 
nossas operações fabris e de não manufaturas (como 
centros logísticos e escritórios). Como principais mu-
danças operacionais, destacamos a inauguração do 
novo centro de distribuição da companhia em Pouso 
Alegre (MG), que impactou alguns de nossos indica-
dores. GRI 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Nosso amadurecimento na comunicação e na ges-
tão da sustentabilidade também nos incentivou a rea-
lizar importantes mudanças neste ciclo de relato. Por 
meio da publicação de diversas informações de perfil, 
governança e gestão da Unilever em seções fixas de 
nosso site corporativo (www.unilever.com.br), pas-
samos a apresentar conteúdo mais enxuto e objetivo 
em nosso relatório anual – com foco no desempenho 
em nossos temas mais relevantes e em relação às 
metas do Plano de Sustentabilidade, em um formato 
alinhado ao relatório de progresso global. 

A publicação do documento também volta a ser 
feita exclusivamente no meio online, com versões em 
português e inglês. Com isso, acreditamos estar em 
sintonia com os atuais movimentos do relato corpo-
rativo, que preconizam a prestação de contas focada 
naquilo que é realmente importante para a empresa 
e seus públicos.

eNGajaMeNtO e MateRIalIdade 
GRI 3.5, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17

o desafio de promover um diálogo permanente 
com nossos diferentes públicos faz parte das dire-
trizes que orientam a aplicação do Plano de Susten-
tabilidade Unilever. desde a meta ousada de dobrar 
o tamanho do negócio reduzindo o impacto ambien-
tal até os objetivos ligados à saúde, à higiene e ao 
desenvolvimento socioeconômico, todas as nossas 
ações se voltam para a gestão dos efeitos negativos 
e a potencialização dos impactos positivos que pode-
mos trazer à vida das pessoas.

Nos últimos anos, avançamos na incorporação 
disso à estratégia de negócios e às relações que 
mantemos com nossos principais públicos – clientes, 
consumidores, fornecedores, funcionários, gover-
nos, oNGs e comunidades de entorno. de 2008 até 
agora, realizamos diversas consultas para entender 
as demandas e expectativas desses públicos. A mais 
recente, de 2011, envolveu encontros presenciais e 
consultas telefônicas a mais de 60 pessoas – entre 
funcionários, fornecedores, consumidores, especia-
listas, clientes e representantes de oNGs – e resultou 
no desenvolvimento de nossa Matriz de Materialida-
de, que levantou oito temas prioritários para a comu-
nicação e gestão socioambiental da empresa. 

em 2013, realizamos uma revisão interna dos 
temas originais, de modo a concentrá-los em quatro 
aspectos essenciais que se alinham às diretrizes e 
tendências da companhia no Brasil e no exterior. o 
foco foi trabalhar, sobretudo, temas sobre os quais 

a Unilever identifica maiores oportunidades de me-
lhoria e incorporação à rotina de gestão, bem como 
eliminar a sobreposição de assuntos e priorizar cau-
sas dos impactos, em vez de suas consequências, em 
linha com o Plano de Sustentabilidade. 

teMas PRIORItáRIOs (2013)
1. educação para o consumo consciente e novos 
hábitos de consumo

2. Impactos e critérios socioambientais nos pro-
cessos produtivos e tomada de decisão

3. desenvolvimento de práticas para minimizar o 
impacto ambiental durante o uso e o pós-consumo 
do produto, incluindo a gestão de resíduos sólidos, 
conforme estabelecido pela Lei Nacional de Resí-
duos Sólidos

4. Redução de emissões de gases de efeito estufa 
(Gee) em toda a cadeia de operações

http://www.unilever.com.br
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deCLARAção  
de GARANtIA

A BSd Consulting realizou a verificação independente do proces-
so de elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2013 da Unilever 
Brasil, desenvolvido de acordo com as diretrizes da GRI G3.1 (Glo-
bal Reporting Initiative). o processo de verificação aconteceu pelo 
quarto ano consecutivo e tem o objetivo de proporcionar às partes 
interessadas da Unilever Brasil uma opinião independente sobre: a 
qualidade do relatório; os processos de engajamento com stakehol-
ders; a aderência aos princípios da AA1000AS 2008; e a gestão de 
sustentabilidade da companhia.

iNDEPENDêNCiA
trabalhamos de forma independente e asseguramos que ne-

nhum integrante da BSd mantém contratos de consultoria ou ou-
tros vínculos comerciais com a Unilever Brasil. A BSd Consulting é 
licenciada pela AccountAbility como provedor de garantia (AA1000 
Licensed Assurance Provider), sob o registro 000-33.

NoSSA CoMPEtêNCiA
A BSd Consulting é uma empresa especializada em sustentabili-

dade. os trabalhos foram conduzidos por uma equipe de profissio-
nais experientes e capacitados em processos de verificação externa.

RESPoNSABiLiDADES DA UNiLEVER BRASiL E DA BSD
A elaboração do Relatório de Sustentabilidade, bem como a de-

finição de seu conteúdo, é de responsabilidade da Unilever Brasil. 

A avaliação do relatório e a conferência do nível de aplicação GRI 
foram objeto de trabalho da BSd.

ESCoPo E LiMitAçõES
o escopo de nossos trabalhos inclui as informações da versão 

completa do Relatório de Sustentabilidade 2013 da Unilever Brasil, 
pelo período coberto pelo relatório. o processo de verificação in-
dependente foi conduzido de acordo com o padrão AA1000AS 2008 
(AA1000 Assurance Standard 2008), na condição de verificação do 
tipo 1, proporcionando um nível moderado de assurance. o proces-
so abrange a avaliação da aderência do processo de prestação de 
contas da Unilever Brasil aos três princípios: Inclusão, Materialida-
de e Capacidade de Resposta. 

MEtoDoLoGiA
os procedimentos desenvolvidos durante os trabalhos e a abor-

dagem de verificação do processo AA1000AS incluem:
• Pesquisa de informações públicas sobre o setor e a companhia 

(imprensa, sites e bases legais);
• entendimento do processo de geração de informações para o 

relatório de sustentabilidade, considerando processo de engaja-
mento e definição da materialidade;

• Visita à unidade de Valinhos, no estado de São Paulo, para avaliar 
a gestão e os controles da unidade;

• entrevistas com executivos, gestores e funcionários de áreas-cha-
ve em relação à relevância e ao contexto das informações para o 
relato e a gestão;

• quando relevante, confirmação de informações sobre o desempe-
nho de sustentabilidade com o corpo diretivo da companhia; 

• Avaliação do conteúdo do Relatório de Sustentabilidade 2013;
• Análise da relevância das informações do Relatório de Sustentabi-

lidade do ponto de vista de públicos externos; e
• Com base em testes amostrais, confirmação de informações do 

Relatório de Sustentabilidade com documentação-suporte, relató-
rios gerenciais internos e correspondências oficiais.

PRiNCiPAiS CoNCLUSõES SoBRE A ADERêNCiA 
AoS PRiNCíPioS AA1000AS 2008
1. inclusão – aborda a participação de stakeholders no desen-
volvimento de um processo de gestão de sustentabilidade 
transparente e estratégico.
• em 2013, a empresa demonstrou evolução em processos de di-

álogo voltados à gestão e à estratégia, tanto com público interno 
como externo. No entanto, não houve um novo processo de con-
sulta a stakeholders para o processo de revisão da materialidade e 
conteúdo do relatório. 

• Há um Comitê de Sustentabilidade, liderado por três vice-presi-
dências e composto de diretores e gerentes de 16 áreas, incluindo 
compras, pesquisa e desenvolvimento, governo, recursos huma-
nos, vendas, nutrição e marketing. esse grupo, que atua de for-
ma transversal na Unilever, tem como objetivo definir ações para 
desdobramento do Plano Global de Sustentabilidade nas suas 
respectivas áreas, para o cumprimento das metas globais, re-
gionais e locais.

• A Unilever lançou um projeto piloto de relacionamento com a 
comunidade na unidade de Valinhos/SP – projeto Agentes de Mu-
danças –, que tem como objetivo estreitar relacionamento com 
as comunidades do entorno das suas fábricas, identificando junto 
com os líderes locais soluções para as necessidades mapeadas. 
Há planos para expansão do projeto para outras unidades ao lon-
go dos anos. Além disso, a Unilever busca oportunidades para 
evolver suas marcas nessas ações. É importante que exista equilí-
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brio entre as ações que atendam às reais necessidades das comu-
nidades e as ações de marca.

• Foram mantidas alianças estratégicas com clientes de grande e 
médio porte para os quais é apresentado o planejamento estraté-
gico de sustentabilidade da Unilever com o objetivo de definir uma 
agenda comum de compromissos e iniciativas ao longo do ano. No 
entanto, não houve evolução significativa com relação às parcerias 
com pequenos varejistas para estímulo da adoção de práticas de 
gestão sustentável em sua cadeia.

2. Materialidade (ou Relevância) – assuntos necessários para 
que os stakeholders tomem conclusões sobre o desempenho 
econômico, social e ambiental da organização.
• em 2013, foi realizado um processo de revisão da materialidade, 

que contou com o cruzamento da Matriz de Materialidade an-
terior com outros elementos estratégicos da Unilever, incluindo 
os pilares do Plano de Sustentabilidade Global, o Plano LAtAM e 
tendências globais para 2020. esse processo focou no cruzamento 
dos temas globais com locais e há uma relação clara entre os três 
pilares do Plano Global (melhorar a saúde e o bem estar, reduzir 
o impacto ambiental e melhorar as condições de vida e trabalho) 
com os temas prioritários da Unilever Brasil. o processo de mate-
rialidade tem foco específico no relatório de sustentabilidade. Nas 
atividades cotidianas, a empresa utiliza o plano global para norte-
ar as ações em relação à sustentabilidade. 

• educação para o consumo consciente e novos hábitos 
de consumo: é o tema considerado como o maior desafio para a 
Unilever, pois é no consumo dos produtos que estão os maiores 
impactos no ciclo de vida (emissões, consumo de água e geração 
de resíduos). Uma das atividades realizadas em 2013 foi o enga-
jamento com as áreas de marketing e agências de publicidade. 

Como resultado, espera-se que as diversas marcas da empresa 
passem a explorar a sua “missão social” para sensibilizar os con-
sumidores e gerar mudanças, como Comfort, dove e Lifebuoy. A 
Unilever irá ampliar a quantidade de marcas com missões sociais 
a serem lançadas no País, conforme cronograma do plano global. 
Recomenda-se realizar estudos para identificar se a sensibiliza-
ção provocada no consumidor é significativa. 

• impactos e critérios socioambientais nos processos produtivos 
e tomada de decisão: esse tema é amplo e abrange muitos sub-
temas, o que pode dificultar o entendimento do que de fato é re-
levante e prioritário para a empresa. destaques relacionados ao 
tema em 2013:

• Incentivo à certificação dos fornecedores das dez principais 
categorias de insumos agrícolas, que teve como um dos princi-
pais resultados a certificação Bonsucro de parte do volume de 
açúcar comprado no período. No entanto, é necessário ampliar 
a atuação na cadeia para outros tipos de fornecedores, como 
de logística e transporte. 

• troca de caixas de papelão por fardos plásticos nas embala-
gens secundárias teve como um dos principais resultados a 
redução de emissão de gases de efeito estufa durante o trans-
porte. No entanto, é necessário avaliar os impactos positivos e 
negativos dessa migração em todo o ciclo de vida.

• desenvolvimento de práticas para minimizar o impacto am-
biental durante o uso e o pós-consumo do produto, incluindo 
a gestão de resíduos sólidos, conforme estabelecido pela lei 
nacional de Resíduos Sólidos: a Unilever mantém os postos de 
coleta nas redes varejistas e também avançou na participação nas 
discussões setoriais sobre a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, via Cempre e associações de setor.  Possui ações com foco 
no desenvolvimento de embalagens e produtos que gerem menor 

impacto, como oMo e Comfort concentrado. No entanto, é preciso 
evoluir nesse tipo de ação para que a redução dos impactos sejam 
significativos. Internamente, a empresa evoluiu nesse tema, com 
o alcance da meta do projeto Aterro Zero, diminuindo significativa-
mente a quantidade de resíduos destinados a aterro. Recomenda-
-se deixar claro quais os outros impactos ambientais do uso e do 
pós-consumo de produtos que estão inclusos no tema, além da 
gestão de resíduos.

• Redução de emissões de gases de efeito estufa (gee) em toda a 
cadeia de operações: as ações da Unilever para a diminuição de 
emissões têm foco na produção (fábricas) e logística (transporte 
de produto acabado). É preciso evoluir nas ações para redução 
de emissões na cadeia produtiva e principalmente no consumo e 
descarte dos seus produtos, que é onde estão os maiores impac-
tos das emissões.

3. Capacidade de resposta – aborda as ações tomadas pela 
organização em decorrência de demandas específicas de 
stakeholders.
• o relatório de sustentabilidade de 2013 está alinhado aos temas 

prioritários locais, ao Plano de Sustentabilidade Global e à ges-
tão da sustentabilidade da Unilever. A adoção do plano fortaleceu 
o papel da área de sustentabilidade como apoiadora interna, ao 
atribuir responsabilidades para as áreas e operações. A Unilever 
apresenta as metas globais, o desdobramento local e o cumpri-
mento das mesmas. A fábrica de Valinhos demonstrou as ações 
que comprovam o seu engajamento com o plano, como o lança-
mento da estratégia de Valinhos 120, que é o desdobramento do 
Plano Global de Sustentabilidade na unidade. 

• As áreas de Pesquisa e desenvolvimento e Compras contam com 
um profissional específico para tratar o tema de sustentabilidade 
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nas respectivas áreas, com foco na identificação de riscos e 
oportunidades para aprimorar a gestão com foco no plano 
de sustentabilidade global e no cumprimento das metas de 
desempenho. 

• em geral, o foco do relatório está nas ações positivas ocor-
ridas ao longo do ano, podendo apresentar maior equilíbrio 
com a apresentação de desafios e dilemas, assim com apro-
fundar temas relevantes e prioritários, como a diminuição 
de emissões na cadeia, os riscos relacionados à sustentabi-
lidade, as ações da empresa para minimizá-los e os desa-
fios do setor em decorrência da Política Nacional dos Resí-
duos Sólidos. 

• o posicionamento sobre o caso AdeS no relatório foi o 
mesmo do comunicado formal da empresa em relação ao 
ocorrido. Segundo a empresa, foi um caso pontual e solu-
cionado. o assunto foi tratado via Comitê de Crises, que é 
formado por áreas estratégicas como Comunicação externa, 
Supply Chain e SAC.

• Houve melhoria no processo de coleta de indicadores, 
por conta do maior foco do Comitê de Sustentabilidade 
e uma consultoria presente ao longo do ano. A área de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SHe sigla em inglês) 
aproximou-se das unidades visando ao aprimoramento da 
coleta de indicadores ambientais e de saúde e segurança. 
No entanto, é importante sistematizar a coleta dos demais 
indicadores GRI, como os relacionados às informações de 
fornecedores, já que o monitoramento contínuo melhora a 
qualidade das informações apresentadas e apoia a gestão 
da sustentabilidade. 

NíVEL DE APLiCAção GRi-G3.1
Seguindo as orientações das diretrizes GRI-G3.1, a BSd 

declara que o relatório de sustentabilidade de 2013 da Uni-
lever Brasil S.A. é classificado como Nível de Aplicação A+. o 
relatório, incluindo o conteúdo do site corporativo referencia-
do nos links do Relatório, apresenta informações sobre itens 
relacionados ao perfil da empresa e descreve os processos de 
gestão e abordagens da sustentabilidade. São fornecidas in-
formações relacionadas a todas as categorias, aspectos e in-
dicadores: econômico, ambiental, direitos humanos, práticas 
trabalhistas, sociedade e responsabilidade pelo produto, além 
dos indicadores do Suplemento Setorial Food Processing.

CoNSiDERAçõES FiNAiS
Na visão da BSd Consulting, em 2013 a Unilever Brasil de-

monstrou evolução na gestão de sustentabilidade, abordando 
o tema de forma transversal nas diferentes áreas da empre-
sa. A Unilever demonstra compromisso com a melhoria con-
tínua da gestão de sustentabilidade e utiliza os resultados do 
processo de assurance para aprimorar sua gestão. Ressalta-
-se a importância de manter e ampliar o esforço para a con-
solidação do tema em seus processos de gestão.

São Paulo, 28 de março de 2014.

BSd Consulting (Brasil)
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

3.1 Período coberto pelo 
relatório

- Pág.58 Completo

3.2 Relatório anterior - Pág.58 Completo

3.3 Periodicidade - Pág.58 Completo

3.4 dados para contato Sugestões, dúvidas e apontamentos sobre o 
conteúdo deste relatório devem ser enviadas para 
sustentabilidade@unilever.com

Completo

3.5 definição do conteúdo - Pág.58 e 59 Completo

3.6 Limite do relatório - Pág.59 Completo

3.7 escopo do relatório - Pág.59 Completo

3.8 Base para a elaboração do 
relatório

- Pág.59 Completo

3.9 técnicas de medição e 
bases de cálculos

- Pág.59
Por motivos estratégicos, não divulgamos nosso 
consumo total de energia e água e geração de 
resíduos (eN3, eN4, eN8, eN19, eN20 e eN22). Por 
isso, para as manufaturas, apresentamos os valores 
relativos à tonelada produzida ou comercializada, no 
caso de dados das não-manufaturas.

Completo

3.10 Reformulações de 
informações

- Pág.59 Completo

3.11 Mudanças significativas - Pág.59 Completo

3.12 Sumário GRI - Pág.63 Completo

3.13 Verificação externa - Pág.60 Completo

4.1 Governança - Pág.13 e 46 Completo

4.2 Identificação de se o 
presidente do mais alto órgão 
de governança é também um 
executivo

Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.3 Conselheiros 
independentes

Site corporativo – acesse aqui. Completo

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

itens e Conteúdos gerais

1.1 Mensagem do presidente - Pág.3 Completo

1.2 Impactos, riscos e 
oportunidades

- Pág.3 e 11 Completo

2.1 Nome da organização - Pág.5 Completo

2.2 Marcas, produtos e/ou 
serviços

- Pág.5 e 7
A Unilever terceiriza parte de seu processo com 
fornecedores co-makers (ver indicador FP1). 
Além disso, contamos com 3.755 profissionais 
terceirizados na empresa.

Completo

2.3 estrutura operacional - Pág.6 e 8 Completo

2.4 Sede da organização - Pág.8 Completo

2.5 Atuação geográfica - Pág.6 Completo

2.6 Natureza jurídica - Pág.13 Completo

2.7 Mercados atendidos - Pág.6 Completo

2.8 Porte da organização - Pág.6 e 8
Como empresa de capital fechado no Brasil, 
não divulgamos informações relacionadas ao 
desempenho econômico no País.

Parcial

2.9 Mudanças no ano - Pág.59 Completo

2.10 Prêmios e certificações - Pág.9 Completo

CoNteúdo GRI
Com base na versão G3.1 das diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), reportamos um total de 
97 indicadores de desempenho socioambiental

mailto:sustentabilidade@unilever.com
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/


o relatÓrio unilever brasil relatório de sustentabilidade 2013 sumário 64

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

4.4 Comunicação com o 
conselho

- Pág.53
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo

4.5 Remuneração por 
sustentabilidade

Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.6 Conflitos de interesse
Site corporativo – acesse aqui.

Completo

4.7 qualificações de 
conselheiros

Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.8 Valores, códigos e 
princípios 

- Pág.6, 13 e 57
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

4.9 Atuação do conselho As reuniões do Comitê de Sustentabilidade ocorrem 
mensalmente; além disso, alguns membros do 
comitê participam da reunião do Conselho executivo. 
trimestralmente, relatórios de desempenho são 
enviados à estrutura global da empresa.
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

4.10 Autoavaliação do 
conselho

A liderança realiza periodicamente reportes à 
Unilever global acerca do cumprimento das metas 
do Plano de Sustentabilidade. os resultados são 
considerados na avaliação do desempenho dos 
executivos.
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo

4.11 Princípio da precaução Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.12 Cartas, princípios e 
iniciativas

Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.13 Participação em 
associações 

Site corporativo – acesse aqui. Completo

4.14 Relação de stakeholders - Pág.59 Completo

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

4.15 Identificação de 
stakeholders

- Pág.59
os públicos selecionados para a materialidade em 
2011 foram definidos a partir de um levantamento 
interno de públicos que mais influenciam ou são 
influenciados pela organização.

Completo

4.16 engajamento dos 
stakeholders

- Pág.39, 56 e 59 Completo

4.17 demandas de 
stakeholders

- Pág.56 e 59 Completo

indiCadores de desemPenho

abordagem de gestão – 
desemPenho eConômiCo

5, 50 e 51.
Site corporativo – acesse aqui. 

Completo

eC1 demonstração de valor 
adicionado (dVA)

Como companhia de capital fechado no Brasil, a 
Unilever Brasil não divulga informações relacionadas 
ao seu desempenho econômico no País. essas 
informações são confidenciais, sob responsabilidade 
da Unilever global, pois são consideradas 
estratégicas.

Informações 
confidenciais

eC2 Mudanças climáticas A Unilever Brasil não divulga projeções ou riscos 
financeiros por considerar tais informações 
estratégicas para a companhia.

Informações 
confidenciais

7

eC3 Plano de pensão - Pág.52 Completo

eC4 Subsídios Como incentivos e política tributária são um 
diferencial competitivo, esses dados são 
considerados estratégicos e, por isso, confidenciais.

Informações 
confidenciais

eC5 Relação salário mínimo 
interno/local 

- Pág.52
- Anexos, pág.71

Completo 1

eC6 Gastos com fornecedores 
locais

- Pág.36
A proporção de gastos por região é considerada um 
número confidencial para a Unilever. 

Completo

eC7 Contratação local - Pág.49 Completo 6

http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/principiosecompromissos/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/aboutus/principiosecompromissos/pactoseiniciativas/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governoseinstituicoes/praticassetoriais
http://www.unilever.com.br/aboutus/aboutunilever/negocios/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/principiosecompromissos/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

eC8 Investimentos em 
infraestrutura

em 2013, não tivemos nenhuma obra de 
infraestrutura ou outro programa de benefício 
público. A Unilever não possui um processo formal 
para direcionar investimentos em infraestrutura, mas 
busca atender a demandas locais específicas. Com 
relação ao trabalho de diálogo com stakeholders das 
fábricas, decidimos realizar um projeto piloto na nova 
fábrica de Aguaí (SP) que identificará os impactos 
econômicos, ambientais e sociais da nova instalação 
na cidade. 

Parcial

eC9 Impactos econômicos 
indiretos

- Pág.54, 55 e 56
Não realizamos um estudo específico que trate os 
efeitos, potenciais e reais, econômicos, ambientais 
e sociais, de forma estruturada. os impactos 
mencionados neste relatório reúnem perspectivas 
assumidas a partir dos canais mencionados e da 
percepção dos gestores nas fábricas. 

Parcial

abordagem de gestão – 
desemPenho ambiental

- Pág.25 e 27.
Site corporativo – acesse aqui. 
Como em todos os anos, por conta da 
confidencialidade dos dados de produção, todos os 
valores ambientais são apresentados em valores 
relativos e percentuais de representatividade de 
cada unidade. esta é a maneira encontrada para 
evidenciar o desempenho das manufaturas no relato.

Completo

en1 Materiais utilizados - Pág.28 Completo 8

en2 Materiais provenientes 
de reciclagem

- Pág.28 Completo 8 e 9

en3 Consumo de energia 
direta

- Pág.31
- Anexos, pág.78

Parcial 8

en4 Consumo de energia 
indireta

- Pág.31
- Anexos, pág.79

Parcial 8 e 9

en5 energia economizada - Pág.32 Completo 8

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

en6 Produtos e serviços 
ecoeficientes

- Pág. 32
os produtos da Unilever buscam reduzir o impacto 
ambiental durante a produção, distribuição e 
no pós-consumo. em 2013, em Food Solutions, 
otimizamos a paletização dos produtos da linha de 
especialidades e sobremesas versáteis da marca 
Carte d´or, aumentando a quantidade de produto 
por pallet, o que aumentou a quantidade de produto 
por caminhão, reduzindo a quantidade de emissão 
de carbono (Co2) gerada durante o transporte para 
enviar a mesma quantidade de produto. outros 
produtos também contaram com redução em suas 
embalagens (leia mais na pág. 25, indicador eN26). 

Completo

en7 Redução do consumo de 
energia 

- Pág.32 Completo

en8 Água retirada por fonte - Pág.22
- Anexos, pág.75 e 76

Parcial 8 e 9

en9 Fontes hídricas afetadas - Pág.23
- Anexos, pág.76

Completo 8

en10 Água reciclada e 
reutilizada

- Pág.22 Completo 8

en11 Áreas protegidas - Anexos, pág.74 e 75 Completo 8

en12 Impactos na 
biodiversidade

- Pág.33 Completo 8

en13 Hábitats protegidos ou 
restaurados 

- Pág.33 e Anexos, pág.75 Completo

en14 Gestão de impactos na 
biodiversidade

- Pág.33 Completo

en15 Lista vermelha da IUCN - Pág.33
- Anexos, pág.75
todas as manufaturas que têm espécies ameaçadas, 
vulneráveis, em risco ou de menor importância 
realizaram em 2013, ou passarão a fazer em 2014, 
conscientização sobre essas espécies na integração 
e ativação de funcionários.

Completo

http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

en16 emissões diretas de 
gases de efeito estufa

- Pág.24 e 25 Completo 8

en17 emissões indiretas de 
gases de efeito estufa

- Pág.24 e 25 Completo 8

en18 Redução de emissões 
de gases de efeito estufa

- Pág.24, 25 e 32 Completo 7, 8 e 9

en19 Camada de ozônio Nosso total de emissão de CFC-11 equivalente foi 
de 0,002 g/t de produto comercializado nas não 
manufaturas (menos que o 0,006 g/t de 2012) e de 
0,060 g/t produzido nas manufaturas (acima do 
0,051 g/t do ano anterior). A redução de 64% nas 
não manufaturas se deve à diminuição do número 
de conservadoras de produtos frios que usam o gás 
refrigerante 141B. o aumento nas fábricas ocorreu 
em função de manutenções de ar-condicionado.

Parcial 8

en20 Nox, Sox e outras 
emissões

No ano, reduzimos nossas emissões de Sox (0,020 
para 0,006 kg/t produzida em 2013) e de material 
particulado (0,082 para 0,056 kg/t produzida), além 
de termos mantido estáveis as emissões de Nox 
(0,031 kg/t produzida) e compostos orgânicos voláteis 
(VoC) (0,0002 kg/t produzida). No caso de Sox, a 
melhoria foi influenciada pelo uso de biomassa 
na caldeira de Pouso Alegre. em Goiânia, houve 
uma revisão no padrão de reporte de emissões, 
desvinculando-as da operação vendida à Cargill em 
2011. As metodologias de cálculo das emissões se 
mantiveram iguais às de 2012.

Parcial 8

en21 descarte de água - Pág.30
- Anexos, pág.77

Completo 8

en22 Peso total de resíduos - Pág.26
- Anexos, pág.79

Parcial 8

en23 derramamentos 
significativos

Não houve derramamentos significativos (ou 
seja, que causem alterações persistentes ou 
pontualmente significativas na qualidade do corpo 
d’água).

Completo 8

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

en24 Resíduos perigosos 
transportados

em 2013, transportamos 0,009 kg de resíduos 
perigosos por tonelada produzida, menos que o 0,014 
kg/t de 2012. esse valor, influenciado pelo não envio 
de resíduos perigosos para tratamento pela fábrica 
de jaboatão, inclui os resíduos de Pouso Alegre e 
Garanhuns. 

Completo

en25 Corpos d’água e 
hábitats afetados 

- Pág.30
- Anexos, pág.77

Completo

en26 Mitigação de impactos 
de produtos/serviços

- Pág.25 e 29
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 7, 8 e 9

en27 Produtos e embalagens 
recuperados

- Pág.27
A Unilever não correlaciona o total de embalagens 
da empresa com o percentual coletado. Isso porque, 
no Brasil, a PNRS não estabelece essa correlação 
direta com o total de embalagens disponibilizadas 
no mercado.

Completo 8 e 9

en28 Não conformidade 
ambiental 

Não tivemos nenhum caso de multas ambientais 
significativas (ou seja, qualquer valor pago a título 
de multa por infração), sanções não monetárias ou 
processos movidos por mecanismos de arbitragem.

Completo 8

en29 Impactos de transportes - Pág.25 e 32 Completo 8

en30 Investimentos e gastos 
em proteção ambiental

- Anexos, pág.30
em 2013, reduzimos o total de investimentos em 
cerca de 50% em função do alto desembolso em 
tecnologia que executamos em 2012, como a 
instalação da caldeira de biomassa em Pouso Alegre.

Completo 7, 8 e 9

abordagem de gestão – 
PrátiCas trabalhistas

- Pág.44 e 53
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

la1 Perfil dos funcionários - Pág.45 e 53
- Anexos, pág.72 
Por questões legais, não fazemos a gestão de dados 
de terceiros. Por isso, não dispomos de informações 
sobre o número de terceiros por gênero. todos os 
funcionários da Unilever trabalham em período integral.

Completo

http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/
http://www.unilever.com.br/aboutus/meioambiente/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

la2 taxa de rotatividade - Pág.46
- Anexos, pág.72 e 73 

Completo 6

la3 Benefícios aos 
funcionários 

- Pág.52
- Anexos, pág.71

Completo

la4 Negociação coletiva - Pág.53
em 2013, 100% dos colaboradores estavam cobertos 
pelos acordos de negociação coletiva.

Completo 1, 2 e 3

la5 Prazo mínimo para 
notificação com antecedência 
de mudanças operacionais

As cláusulas dos acordos e convenções coletivas não 
estabelecem um prazo formal para que mudanças 
operacionais significativas sejam comunicadas. No 
entanto, de acordo com nossa política, as mudanças 
são comunicadas com no mínimo três meses 
de antecedência. Sempre buscamos antecipar a 
comunicação, em até um ano ou mais, nos casos em 
que a mudança resulte em alteração significativa da 
rotina dos funcionários. 

Completo

la6 Comitês de segurança e 
saúde

todos os colaboradores da Unilever são atendidos 
pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa). As Cipas estão em todas as unidades 
de negócio, incluindo as áreas de vendas e 
merchandising, e obedecem a uma estrutura regional 
que contempla as legislações locais.

Completo 1, 2 e 3

la7 Lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos e 
óbitos

- Pág.51
- Anexos, pág.73 e 74
Não reportamos os dados referentes a dias perdidos 
e absenteísmo de terceiros porque estamos 
trabalhando para melhorar a gestão desses dados 
em 2014. em 2013, houve o óbito de um funcionário 
(homem), em função de um acidente de trajeto na 
fábrica de Pouso Alegre (MG). 

Completo 1

la8 Programas de prevenção 
de doenças graves 

- Pág.51 e 52
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo 1

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

la9 Acordos com sindicatos 
sobre saúde e segurança

temas relacionados à saúde e à segurança dos 
funcionários estão contemplados nos acordos 
sindicais de que participamos, como a realização 
de exames médicos e laboratoriais e o direito dos 
funcionários à recusa ao trabalho por conta de 
riscos graves ou iminentes. temos ainda grupos 
estruturados sobre o assunto, como a Cipa e o 
Serviço especializado em engenharia de Segurança 
e em Medicina do trabalho (Sesmet), além de 
realizarmos treinamentos de segurança. todos os 
nossos colaboradores são atendidos pelas Cipas, 
presentes em todas as unidades de negócio. Nas 
áreas de vendas e merchandising, a estrutura da 
comissão é regional.

Completo 1

la10 Média de horas por 
treinamento, por ano

- Pág.48
- Anexos, pág.71
A Unilever considera que os dados de treinamento 
por gênero não são materiais, uma vez que a 
oferta de treinamentos não possui distinção em 
função desse aspecto. Além disso, os planos de 
desenvolvimento dos profissionais orientam a oferta 
de capacitações específicas.

Parcial 6

la11 Aprendizagem contínua - Pág.52
A Unilever busca realizar investimentos 
em treinamentos que contribuam para o 
desenvolvimento de habilidades dos empregados 
e que consequentemente influenciam em sua 
empregabilidade. Porém, não possuímos programas 
específicos relacionados. 

Completo

la12 desenvolvimento de 
carreira

- Pág.48
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

la13 diversidade - Pág.45 e 46
- Anexos, pág.72 e 73

Completo 1 e 3

la14 Proporção de salário 
homens/mulheres

- Pág.46 Completo 1,2 e 3

http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/saudeeseguranca/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/carreirasedesenvolvimento/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/saudeeseguranca/
http://www.unilever.com.br/aboutus/pessoas/carreirasedesenvolvimento/
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

la15 Retorno ao trabalho 
e taxas de retenção após 
licença-
-maternidade/paternidade, 
por gênero

Na Unilever, a licença-maternidade é de seis 
meses para as funcionárias. Com relação à 
licença-paternidade, aplicamos o período previsto 
na legislação e nos acordos sindicais, quando 
mais favorável. Geralmente, o período de licença 
corresponde a cinco dias após o nascimento do 
filho. em 2013, 90 mulheres usufruíram a licença; 
além disso, 69 retornaram ao trabalho, entre as que 
retiraram licença em 2013 e 2012. Com relação às 
mulheres que usufruíram licença em 2012, 88% se 
mantinham na Unilever em dezembro de 2013.

Completo

abordagem de gestão – 
direitos humanos

- Pág.13, 34 e 45
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

hr1 Cláusulas sobre direitos 
humanos em contratos de 
investimento

todas as ordens de compra e todos os contratos 
e acordos de investimento significativos possuem 
cláusula/condições que tratam dos direitos humanos 
e pedem o aceite, pela outra parte, do Código de 
Princípios de Negócios. em 2013, foram firmados 
112 contratos de investimentos significativos, que 
consideramos aqueles relacionados a empreitadas, 
montagem, fornecimento de bens e aquisição de 
imóveis/terrenos, que representem reformas ou 
ampliações nas fábricas e na produção.

Completo

hr2 Fornecedores avaliados 
em direitos humanos

- Pág.35
A análise relativa a direitos humanos da Unilever, 
hoje, aplica-se a todos os fornecedores de itens 
produtivos e, também, a alguns fornecedores de 
produtos e serviços indiretos. Além disso, todos 
os fornecedores aceitam o Código de Princípios de 
Negócios, que cobre questões de direitos humanos.

Completo 1, 2, 3 e 4

hr3 treinamento em direitos 
humanos

- Pág.13
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

hr4 Casos de discriminação 
na empresa

- Pág.13 Completo 1, 2 e 3

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

hr5 Liberdade de associação Pág.36. Atualmente, nenhuma operação da Unilever 
expõe riscos à liberdade de associação a seus 
funcionários. Por isso, não há medidas concretas de 
apoio ou estímulo aos direitos de livre associação.

Completo 1, 2 e 3

hr6 trabalho infantil - Pág.36
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 1, 2, 3 e 5

hr7 trabalho forçado ou 
escravo

- Pág.36
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 1, 2, 3 e 5

hr8 treinamento em 
aspectos de direitos humanos 
para pessoal de segurança

A segurança patrimonial na Unilever é feita por 
duas empresas terceirizadas, que treinam seus 
funcionários em temas relacionados a direitos 
humanos. em 2013, 100% do quadro de vigilância 
foi submetido a um treinamento, com carga horária 
de seis horas, que aborda questões como direitos 
humanos e relações humanas no trabalho, prática 
da afirmação dos direitos humanos e atendimento 
adequado e prioritário a pessoas com deficiência.

Completo

hr9 Violações de direitos 
indígenas

A Unilever Brasil não possui operações em áreas 
adjacentes ou que exercem influência sobre 
comunidades indígenas.

Não material

hr10 Percentual e número 
total de operações que 
tenham sido analisadas 
quanto aos riscos 
relacionados a direitos 
humanos e/ou impactos 
desses riscos

Contamos com práticas preventivas relacionadas a 
direitos humanos, como treinamentos e disseminação 
do Código de Princípios, dos canais de denúncia e da 
estrutura preparada para gerir essas questões. Não 
há uma avaliação formal específica nas operações 
relacionada a direitos humanos, embora as iniciativas 
preventivas sejam subsídios de avaliação.

Completo

hr11 Número de 
reclamações relacionadas 
com os direitos humanos 
arquivadas, encaminhadas 
e resolvidas através de 
mecanismos formais de 
reclamação

em 2013, tivemos duas denúncias relacionadas 
a direitos humanos pelos nossos canais formais. 
os casos foram encaminhados para as áreas 
responsáveis e as providências foram tomadas, 
conforme nosso Código de Princípios de Negócios.

Completo

http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/Comprasresponsaveis/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/Comprasresponsaveis/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/Comprasresponsaveis/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/Comprasresponsaveis/


o relatÓrio unilever brasil relatório de sustentabilidade 2013 sumário 69

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

abordagem de gestão – 
soCiedade

- Pág.13, 54 e 55
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo

so1 Gestão de impactos - Pág.54 e 55
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo

so2 Avaliações de riscos de 
corrupção

Site corporativo – acesse aqui. Completo 10

so3 treinamento 
anticorrupção

- Pág.13
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 10

so4 Casos de corrupção - Pág.13
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 10

so5 Políticas públicas e 
lobbies

- Pág.55 e 56
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo 10

so6 Contribuições a partidos 
políticos

A Unilever não apoia partidos nem organizações 
políticas, assim como não realiza campanhas 
políticas para funcionários, como esclarece o Código 
de Princípios da empresa.

Completo 10

so7 Concorrência desleal Não há registro de ações judiciais significativas 
pendentes ou encerradas em 2013 por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio.

Completo

so8 Não conformidade com 
leis e regulamentos (tributos, 
trabalhistas, fraudes)

Não há casos significativos, no ano de 2013, que 
tenham resultado em multa ou penalidade.

Completo

so9 operações com impactos 
potenciais significativos ou 
impactos negativos reais 
sobre as comunidades locais

- Pág.54
Não realizamos um estudo específico que trate os 
efeitos potenciais e reais econômicos, ambientais 
e sociais, de forma estruturada. os impactos 
mencionados neste relatório reúnem perspectivas 
assumidas a partir dos canais mencionados e da 
percepção dos gestores nas fábricas.

Completo

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

so10 Medidas de prevenção e 
mitigação implementadas nas 
operações com significativo 
potencial ou impactos 
negativos reais sobre as 
comunidades locais

- Pág.54
Não realizamos um estudo específico que trate os 
efeitos potenciais e reais econômicos, ambientais 
e sociais, de forma estruturada. os impactos 
mencionados neste relatório reúnem perspectivas 
assumidas a partir dos canais mencionados e da 
percepção dos gestores nas fábricas.

Completo

abordagem de gestão – 
resPonsabilidade sobre o 
Produto

- Pág.14 e 57
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

Pr1 Avaliação de impactos - Pág.14
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui. 

Completo 1

Pr2 Não conformidade 
– saúde e segurança do 
produto

- Pág.14 Completo

Pr3 Rótulos de produtos - Pág.57 Completo 8

Pr4 Não conformidade – 
rotulagem 

em 2013, não foram registrados, na Unilever Brasil, 
casos significativos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relacionados 
a informações e rotulagem de produtos e 
serviços.  

Completo

Pr5 Satisfação do cliente - Pág.41 e 48 Completo

Pr6 Adesão às normas – 
comunicação e marketing

- Pág.57
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

Pr7 Não conformidade – 
comunicação e marketing

- Pág.57 Completo

Pr8 Violação de privacidade Pág. 42. dispomos de alguns registros de dados de 
terceiros, mas sempre autorizados. Não há histórico 
de violação ou perda.

Completo

Pr9 Não conformidade 
– fornecimento e uso de 
produtos

Não há casos significativos, no ano de 2013, que 
tenham resultado em multa ou penalidade. 

Completo

http://www.unilever.com.br/aboutus/investimentosocial/
http://www.unilever.com.br/aboutus/investimentosocial/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governoseinstituicoes/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/aboutus/marketingecomunicacaoresponsavel/
http://www.unilever.com.br/aboutus/investimentosocial/
http://www.unilever.com.br/aboutus/investimentosocial/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governancacorporativa/transparenciaeticaepraticasdegestao/
http://www.unilever.com.br/aboutus/governoseinstituicoes/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/aboutus/marketingecomunicacaoresponsavel/
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item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

abordagem de gestão - 
abasteCimento, nutrição, 
rotulagem e bem-estar 
animal (setorial de 
alimentos)

- Pág. 18, 34 e 35
Site corporativo – acesse aqui sobre gestão de 
fornecedores, nutrição e bem-estar animal. 

Completo

FP1 Percentagem de volume 
comprado de fornecedores 
em conformidade com 
política de terceirização da 
organização

em 2013, a Unilever contou com 17 co-makers. 
o gasto com esses terceiros representou 4% do 
gasto total com itens produtivos. Leia mais sobre 
nossa estratégia em relação aos co-makers no site 
corporativo – acesse aqui.

Completo

FP2 Percentagem de 
volume comprado que está 
em conformidade com a 
credibilidade e as normas 
de produção responsável 
internacionalmente 
reconhecidas

- Pág.35 e 37 Completo

FP3 Porcentagem de tempo 
de trabalho perdido em 
decorrência de conflitos 
laborais e/ou greves

em 2013, não houve conflitos laborais e/ou greves 
envolvendo colaboradores da empresa.

Completo

FP4 Natureza, alcance e 
eficácia de programas e 
práticas que envolvam acesso 
a estilos de vida saudáveis e 
alimentos saudáveis 

- Pág.18, 20 e 43
- Informação adicional no site corporativo – acesse 
aqui.

Completo

FP5 Percentagem do volume 
de produção fabricado em 
locais certificados no sistema 
de gestão de segurança 
alimentar

- Pág.14 Completo

FP6 Percentagem do volume 
total de vendas de produtos 
de consumo com redução 
de gordura saturada e trans, 
sódio e adição de açúcares

- Pág.18 e 19 Completo

item/indicadoR Página/ReSPoSta diReta/Razão de omiSSão/lInk níVel de ReSPoSta Pacto global

FP7 Percentagem do volume 
total de vendas de produtos 
de consumo com aumento de 
ingredientes nutritivos

- Pág.20 Completo

FP8 Políticas e práticas 
de comunicação aos 
consumidores sobre 
ingredientes e informações 
nutricionais além das 
exigências legais

- Pág.57 Completo

FP9 Percentagem e total 
de animais criados e/ou 
transformados, por espécie e 
tipo de raça

Site corporativo – acesse aqui. Parcial

FP10 Políticas e práticas, por 
espécie e raça, relacionadas 
com alterações físicas e uso 
de anestésico

Site corporativo – acesse aqui. Parcial

FP11 Percentagem e total 
de animais criados e/ou 
transformados, por espécie e 
raça, por tipo de habitação

Site corporativo – acesse aqui. Não material

FP12 Políticas e práticas em 
matéria de antibióticos, anti- 
-inflamatórios, hormônios e/ou 
tratamentos para crescimento, 
por espécie e raça

Site corporativo – acesse aqui. Não material

FP13 Número total de 
casos de descumprimentos 
significativos de leis e 
regulamentos, e a aderência 
aos padrões voluntários 
relacionados às práticas de 
transporte, manejo e abate dos 
animais terrestres e aquáticos

Site corporativo – acesse aqui. Não material

http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/ 
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/ 
http://www.unilever.com.br/aboutus/nutricao/
http://www.unilever.com.br/sustentabilidade/abordagens_alternativas_testes_animais/
http://www.unilever.com.br/aboutus/gestaodefornecedores/
http://www.unilever.com.br/aboutus/nutricao/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/innovation/responsabilidadepeloproduto/
http://www.unilever.com.br/aboutus/nutricao/
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ANexoS

ReCuRsOs huMaNOs
BENEFíCioS E REMUNERAção

PRoPoRção SalaRial GRI eC5

Parcela de empregados que recebem o salário mínimo 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Homens
0,22%

0,15% 0,09%

Mulheres 0,52% 0,34%

beneFícioS (2013) GRI la3

Vale-alimentação Somente para unidades Goiânia e Valinhos (Sorvetes)

Vale-transporte Sim

Seguro de vida Sim

Plano de saúde Sim

Cobertura para incapacidade/
invalidez

Sim

Licença-maternidade/
paternidade

Sim

Fundo de aposentadoria Sim

Plano de aquisição de ações Sim, exclusivo aos níveis de diretoria, vice-presidentes e presidente

outros Assistência odontológica, seguro de vida em viagens internacionais, seguro de vida 
acidentes pessoais (para estagiários), plano de assistência médica na aposentadoria, 
convênio-farmácia, programas de medicina preventiva, check-up médico para o nível 
gerencial, exame período anual, auxílio-filho excepcional, auxilio-funeral, auxílio-
creche ou creche (dependendo da localidade), reconhecimento por tempo de serviço 
15 e 25 anos, cesta de Natal, brinquedos de Natal, compra de produtos da empresa, 
vale-refeição ou refeitório (dependendo da localidade), ônibus fretados (dependendo da 
localidade), auxílio para compra de material escolar e estacionamento para veículos 
(dependendo da localidade)

CAPACitAção

hoRaS de tReinamento 20134 GRI la10

Categoria funcional Carga horária total total de func.³ horas por func.

diretoria 2.356,8 128 18,4

Gerencia 8.582,6 520 16,5 

Administrativo 53.575,7 2558 20,9 

operacional¹ 221.266,8 10203 21,7 

Aprendizes 3.085,3 113 27,3 

Trainees² 7.998,4 69 115,9

estagiários 8.316,7 328 25,4 

total 305.182,38 13.919 22 

¹Considerados treinamentos presenciais e virtuais; em 2012, apenas o primeiro escopo foi considerado.

2Considera base de vendas, operacional de fábrica e merchandising.

³total difere do número reportado no indicador LA1, pois consideramos em nossos registros as pessoas afastadas, uma vez que esse público pode ter participa-
do dos treinamentos.

4Em relação a 2012, tivemos uma redefinição entre as categorias administrativo e operacional, a fim de trazer maior precisão ao indicador. também houve uma 
alteração do fornecedor responsável pelo registro de treinamentos na área de LMS, que resultou em um período de congelamento de registro dos meses de 
outubro a dezembro para alguns treinamentos, afetando principalmente as áreas de merchandising e fábricas. o sistema está regularizado e estará disponível 
em 2014. Com relação a trainees, a inclusão de treinamentos digitais resultou no aumento de horas em relação a 2012. Entre os estagiários, o aumento da grade 
de treinamentos também ampliou as horas em comparação ao ano passado.
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DiVERSiDADE E PERFiL DoS CoLABoRADoRES

PoRtadoReS de deFiciência na 
unileVeR (%) GRI la13

2012 2013

nº abSoluto
% em Relação ao 
total na categoRia nº abSoluto

% em Relação ao 
total na categoRia

diretoria 0 0% 0 0%

Gerência 1 0% 2 0,4%

Administrativo 239 3% 71¹ 2%

Produção 193 4% 359² 4%

Aprendizes 1 0% 0 0%

Trainees 0 0% 0 0%

estagiários 0 0% 0 0%

total 434 3% 432 3%
1Considera cargos de assistente, analista, coordenador e coordenador sênior.

2Considera cargos de auxiliar de operação, auxiliar de máquinas, operador e ajudante geral, entre outros.

FuncionáRioS 
PoR Faixa 
etáRia (%) 
GRI la1

2012 2013

abaixo de 30 
anoS

entRe 30 e 50 
anoS

acima de 50 
anoS

abaixo de 30 
anoS

entRe 30 e 50 
anoS

acima de 50 
anoS

diretoria 0% 92% 8% 0% 88% 12%

Gerência 14% 78% 8% 14% 79% 6%

Administrativo 43% 53% 4% 33% 62% 5%

Produção 33% 57% 10% 41% 54% 8%

Aprendizes 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Trainees 98% 2% 0% 100% 0% 0%

estagiários 100% 0% 0% 100% 0% 0%

total 39% 55% 6% 38% 56% 5%

númeRo de colaboRadoReS PoR 
contRato de emPRego GRI la1

2012 2013

homenS mulheReS homenS mulheReS

tempo determinado 460 346 452 374

tempo indeterminado 9.060 3.407 8.775 3.434

total por gênero 9.520 3.753 9.227 3.808

total 13.273 13.035

RotAtiViDADE GRI la2

tRabalhadoReS 
deSligadoS, PoR gêneRo

2011 2012 2013

homenS mulheReS homenS mulheReS homenS mulheReS

total por gênero 2.602 909 2.038 792 1.857 725

total 3.511 2.830 2.582

tRabalhadoReS deSligadoS, PoR Faixa etáRia

2011 2012 2013

Abaixo de 30 anos 1.675 1.479 1.327

entre 30 e 50 anos 1.671 1.253 1.197

Acima de 50 anos 165 98 58

total 3.511 2.830 2.582
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emPRegadoS contRatadoS no PeRíodo 
de Relato, PoR gêneRo

2012 2013

homenS mulheReS homenS mulheReS

total por gênero 1.686 894 1.738 1.046

total 2.580 2784

emPRegadoS contRatadoS no PeRíodo 
de Relato, PoR Faixa etáRia 2012 2013

Abaixo de 30 anos 1.697 1.678

entre 30 e 50 anos 873 1.086

Acima de 50 anos 11 20

total 2.580 2.784

deSligamentoS PoR Região 2011 2012 2013

Região Sul 97 166 166

Região Sudeste 1.703 1.518 1.523

Região Centro-oeste 1.133 459 296

Região Nordeste 578 687 597

total 3.511 2.830 2.582

contRataçõeS PoR Região 2012 2013

Região Sul 181 170

Região Sudeste 1.533 1.590

Região Centro-oeste 209 355

Região Nordeste 657 669

total 2.580 2.784

SAúDE E SEGURANçA GRI la7

taxaS PoR unidade 
oPeRacional (2013)1 diaS PeRdidoS leSõeS abSenteíSmo

doençaS 
ocuPacionaiS

Garanhuns 7,44 1,75 3.303 0

Goiânia 0 1,32 4.876 0

Igarassu 0 0,25 1.968 0

Indaiatuba 4,71 0,82 2.498 0

jaboatão 4,79 1,04 3.014 1,277

Pouso Alegre 7,89 3,02 3.515 5,570

Ipojuca 0 1,43 3.916 1,269

Valinhos 3,39 1,70 3.448 0

Vinhedo 24,49 0,98 2.615 0

NM 1,26 0,37 734 0
1os métodos de cálculo de cada taxa são discriminados nas tabelas que indicam as taxas por ano e gênero.

 

taxa de abSenteíSmo (ta)1

2011 2012 2013

 1.908  1.834  1.771 

taxa de absenteísmo entre mulheres  Nd 932 1.029

taxa de absenteísmo entre fomens Nd 387 484

1Número de dias perdidos por lesões, doenças ocupacionais e outras doenças/total de horas trabalhadas × 200.000 (considera dias perdidos por lesões, doenças 
ocupacionais e outras).

taxa de doençaS ocuPacionaiS1

2011 2012 2013

0 0,019 0,054

taxa de doenças ocupacionais entre mulheres 0 Nd 0

taxa de doenças ocupacionais entre homens 0 Nd 0,076

1Número de doenças ocupacionais/total de horas trabalhadas × 200.000. 
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númeRo de leSõeS entRe 
teRceiRoS

2011 2012 2013

36 362 27

Mulheres Nd 241 7

Homens Nd 94 20

*Considera acidentes do trabalho e de trajeto a trabalho.

númeRo de leSõeS entRe teRceiRoS, PoR unidade oPeRacional e gêneRo (2013) 

Geral Mulheres homens

Garanhuns 2 1 1

Goiânia 4 1 3

Igarassu 3 0 3

Indaiatuba Nd Nd Nd

jaboatão 1 0 1

Pouso Alegre 8 3 5

Ipojuca 5 0 5

Valinhos 4 2 2

Vinhedo Nd Nd Nd

NM Nd Nd Nd

MeIO aMbIeNte
GEStão DA BioDiVERSiDADE

oPeRaçõeS e áReaS PRotegidaS GRI eN11

Unidade

Posição em relação à área 
protegida e à área de alto índice 
de biodiversidade fora da área 
protegida

tamanho 
da unidade 
operacional 
em km2 Valor da biodiversidade1 

Garanhuns dentro da área administrada 
pela organização

0,73 alto valor: 
- ecossistema terrestre e água doce
- Resolução Conama nº 31/1994 
- Área de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração e presença de nascente.
- 1 espécie em caráter de menor preocupação

Goiânia dentro da área administrada 
pela organização

0,07  alto valor: 
- Projeto de recomposição florestal de aproximadamente 
cinco anos 
- estágio de regeneração inicial
- 1 espécie ameaçada
- 1 espécie em caráter de menor preocupação

Igarassu Ausência de área protegida 0,095 Não há área protegida dentro e/ou fora do site

Indaiatuba Área de APP dentro da área da 
manufatura 

0,027 baixo valor: 
- termo de Compromisso de Recuperação Ambiental em 
andamento na Cetesb (Processo nº 82.401/2011)

Pouso 
Alegre

dentro da área administrada 
pela organização

0,31 alto valor: 
- Vegetação secundária em estágio inicial de 
regeneração e plantio de compensação em APP
- 1 espécie vulnerável e 3 quase ameaçadas

jaboatão 
dos 
Guararapes

Área de APP dentro da área da 
manufatura = 0,004

0,011 baixo valor: 
- ecossistema terrestre
- Resolução Conama nº 10/93 e Conama nº 31/94, 
vegetação da área de APP classifica-se como secundária 
em estágio inicial de regeneração. Plantio de mudas na 
APP (Rio tejipió) de aproximadamente quatro anos
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oPeRaçõeS e áReaS PRotegidaS GRI eN11

Unidade

Posição em relação à área 
protegida e à área de alto índice 
de biodiversidade fora da área 
protegida

tamanho 
da unidade 
operacional 
em km2 Valor da biodiversidade1 

Ipojuca Área de APP fora da manufatura 0,07 alto valor:
- Resolução Conama nº 10/1993 área de vegetação 
secundária em estágio inicial de recuperação
- 1 espécie vulnerável

Valinhos Área de APP dentro da área da 
manufatura

0,25 baixo valor:  
- ecossistema terrestre e água doce  
- em andamento um projeto de compromisso e 
recuperação ambiental

Vinhedo Área de APP dentro da área da 
manufatura 

0,11 baixo valor: 
- ecossistema terrestre e água doce 
- Projeto de compensação ambiental na APP (Rio 
Capivari). em andamento

1Utilizamos como critério de valor de biodiversidade o estágio de regeneração da área e o isolamento no caso da nascente. também consideramos o número de 
espécies ameaçadas por nível de risco.

áReaS PRotegidaS PoR unidade de manuFatuRa eN13

operação área/projeto tamanho (km2) da área protegida e localização

jaboatão APP 0,004/zona industrial

Pouso Alegre APP 0,025/zona periurbana

Garanhuns APP e área de alto índice de 
biodiversidade

0,05 e 0,56/zona periurbana

Goiânia APP 0,015/área mista

Ipojuca APP (área adjacente) 0,015/zona industrial

Vinhedo APP 0,82/zona industrial

Indaiatuba APP 0,042/zona industrial

Valinhos APP 0,021/zona comercial geral

eSPécieS em RiSco GRI eN15

Classificação de risco Espécies – local/bioma

Ameaçado 1 espécie da fauna: udu-de-coroa-azul (Momotus momota), em caráter de ameaça de extinção 
(Ibama, 2003). Goiânia/Cerrado

Vulnerável 1 espécie da fauna: lontra (Lontra longicaudis), em caráter de vulnerabilidade segundo Copam 
nº147/2010. Pouso Alegre/Mata Atlântica
1 espécie da flora: Melocactus violaceus, em caráter vulnerável de acordo com a IUCN. 
Ipojuca/Caatinga

quase ameaçado 3 espécies da flora: guanandi, copaíba e marinheiro do brejo, em caráter de quase ameaça de 
acordo com Res. SMA nº 08/2008. Pouso Alegre/Mata Atlântica

Mínimo de preocupação 1 espécie da fauna: raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), em caráter de menor preocupação 
segundo a IUCN. Garanhuns/Caatinga
1 espécie da fauna: cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), em caráter de menor preocupação 
segundo a IUCN. Goiânia/Cerrado

áGUA E EFLUENtES

caPtação de água 
PoR FonteS e 
unidadeS GRI eN8

2012 2013

SuPeRFicial SubteRRânea abaStecimento SuPeRFicial SubteRRânea abaStecimento

Garanhuns 0% 100% 0% 0% 100% 0%

Goiânia 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Igarassu 0% 0% 100% 0% 100% 0%

Indaiatuba 90% 9% 1% 91% 9% 0%

Pouso Alegre 0% 97% 3% 0% 97% 3%

jaboatão 0% 40% 60% 0% 54% 46%

Ipojuca 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Valinhos 44% 53% 3% 41% 57% 2%

Vinhedo 0% 100% 0% 0% 100% 0%

Não manufatura 0% 0% 100% 0% 0% 100%

total 31% 55% 14% 33% 55% 13%
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imPactoS de RetiRada SobRe FonteS hídRicaS GRI eN9

Unidade Percentual de 
retiradas da fonte 
em relação ao 
volume médio 
anual

Corpo d'água de 
captação está em 
área protegida?

tipo de fonte Volume do corpo 
de captação (m³/h)

Volume 
captado 
(m³/h)

Valor da 
biodiversidade do 
corpo d’água

Valor/importância da fonte 
para a comunidade local

Garanhuns 11% Não Aquífero (água 
subterrânea)

7,54 0,86 Baixo valor 
(aquífero)

Alto valor (baixo volume 
disponível à comunidade 
local)

Goiânia 0,03% APP Rio Meia Ponte 
(captação 
superficial)

565.200 150 Baixo valor (classe 
4)

Alto valor (baixa qualidade 
da água na região. ex: 
poluição e assoreamento)

Igarassu 13% Não Aquífero (água 
subterrânea)

40,72 5,48 Baixo valor 
(aquífero)

Alto valor (baixo valor à 
comunidade local)

Indaiatuba 2% APP Rio jundiaí 
(captação 
superficial)

3.340,8 70 Baixo valor (classe 
4)

Alto valor (baixa 
disponibilidade de água 
subterrânea na região)

Nd Não Aquífero (água 
subterrânea)

Nd 40 Baixo valor 
(aquífero)

Pouso Alegre Nd Não Aquífero (água 
subterrânea)

Nd 60 Baixo valor 
(aquífero)

Alto valor (baixa 
disponibilidade de água 
subterrânea na região)

jaboatão Nd Não Aquífero (água 
subterrânea)

Nd 632 Baixo valor 
(aquífero)

Alto valor (baixa 
disponibilidade de água 
subterrânea na região)

Valinhos Nd Não Aquífero (água 
subterrânea)

Nd 25 Baixo valor 
(aquífero)

Médio valor (alta 
disponibilidade na região)

Nd APP Córrego Invernada 
de Valinhos 
(captação 
superficial)

Nd 18 Médio valor (classe 
3)

Vinhedo Nd Não Aquífero (água 
subterrânea)

Nd 44,38 Baixo valor 
(aquífero)

Alto valor (baixa 
disponibilidade de água 
subterrânea na região)

PoRcentagem do total de conSumo de água PoR oPeRação GRI eN8

operação 2011 2012 2013

Garanhuns 0% 0% 0%

Goiânia 22% 17% 19%

Igarassu 1% 2% 2%

Indaiatuba 8% 8% 8%

Pouso Alegre 24% 28% 22%

jaboatão 13% 11% 12%

Ipojuca 2% 2% 2%

Valinhos 16% 16% 15%

Vinhedo 10% 12% 15%

NM 3% 4% 3%

conSumo RelatiVo (m3/t PRoduzida ou comeRcializada) GRI eN8

operação 2011 2012 2013

Garanhuns 0,23 0,17 0,20

Goiânia 3,43 2,59 2,59

Igarassu 0,39 0,28 0,27

Indaiatuba 0,30 0,30 0,26

Pouso Alegre 2,58 2,61 2,64

jaboatão 6,14 4,92 4,43

Ipojuca 0,94 0,95 1,25

Valinhos 2,32 2,19 1,91

Vinhedo 1,19 1,21 1,23

total 
manufatura

1,47 1,29 1,25

total não 
manufatura

0,06 0,06 0,04
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imPactoS do deScaRte SobRe coRPoS d'água GRI eN25

Corpos 
d'água 
afetados

Descartes de 
5% ou mais do 
volume médio 
anual do corpo 
d'água

Descartes 
tem alta 
probabilidade 
de causar 
impacto 
segundo 
especialistas 

Corpos d'água 
considerados 
sensíveis 

identificação 
do corpo 
d'água 
receptor

Volume médio 
do corpo 
receptor (m³/h)

Volume 
descartado 
(m³)

 Valor da biodiversidade

Goiânia 0,01% Não Não (classe 4) Rio Meia Ponte 565.200 56 Baixo valor pela classificação e pesquisas 
realizadas com a ANA e a UFG

Indaiatuba 0,07% Não Não (classe 4) Rio jundiaí 3.340,80 2,225 Baixo valor pela classificação

Pouso Alegre 0,37% Não Não (classe 4) Córrego 
Patinho, 
afluente do Rio 
Sapucaí-Mirim

12.672,00 47 Baixo valor pela classificação e pesquisas 
realizadas com a ANA 

jaboatão dos 
Guararapes

Nd Não Não (classe 4) Rio tejipió Nd 35 Baixo valor pela classificação 

Ipojuca Sim Não Recurso 
hídrico sensível 
com vazão 
insuficiente 
e sem 
classificação

Riacho 
tabatinga

Nd 1,625 Baixo valor

Valinhos 0,04% Não Sim (classe 2) Córrego 
Ribeirão 
Pinheiro

43.560 17 Alto valor pela classificação

Vinhedo 0,08% Não Sim (classe 3) Rio Capivari 5.279,40 4 Médio valor, porque as condições de 
oxigênio são relativamente maiores que as 
de classe 4

qualidade do eFluente – demanda química de oxigênio (dqo) GRI eN21

DQo (kg/t prod.) 2012 DQo (kg/t prod.) 2013

Garanhuns 0,526 0,511

Goiânia 0,286 0,262

Igarassu 0,002 0,000

Indaiatuba 0,003 0,003

Pouso Alegre 0,098 0,098

jaboatão 2,137 0,764

Ipojuca 0,023 0,021

Valinhos 0,181 0,215

Vinhedo 0,008 0,023

total 0,13 0,10
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ENERGiA

FonteS de eneRgia (gJ) – eScoPo 1 GRI eN3

2011 2012 2013

Gj/t prod. Gj/t comerc. Representatividade Gj/t prod. Gj/t comerc. Representatividade Gj/t prod. Gj/t comerc. Representatividade

eneRgia não RenoVáVel

óleo diesel 0,002 0,000 0,2% 0,000 0,000 0,1% 0,000 0,000 0,0%

Gasolina 0,000 0,029 3,0% 0,000 0,008 0,9% 0,000 0,011 1,4%

óleo combustível 0,071 - 8,0% 0,045 - 5,5% 0,014 - 1,8%

Gás natural 0,601 0,000 67,2% 0,571 - 68,9% 0,556 - 70,9%

GLP 0,010 0,026 3,8% 0,008 0,023 3,8% 0,009 0,019 3,5%

Subtotal de energia não renovável 0,683 0,054 82,2% 0,625 0,031 79,1% 0,579 0,031 77,6%

eneRgia RenoVáVel

Biomassa 0,131 - 14,7% 0,132 - 16,0% 0,068 - 8,6%

óleo vegetal 0,002 - 0,2% 0,000 - 0,0% 0,000 - 0,0%

etanol 0,000 0,028 3,0% 0,000 0,041 4,9% 0,000 0,042 5,1%

Biodiesel 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

Subtotal energia renovável 0,133 0,028 17,8% 0,133 0,041 20,9% 0,068 0,042 13,7%

total de energia direta gerada e 
consumida (gJ) – escopo 1

0,816 0,083 0,757 0,072 0,648 0,073
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RESíDUoS SóLiDoS

geRação e deStinação de ReSíduoS, PoR unidade (2013) GRI eN22

Perigosos Não perigosos total

kg/t prod. kg/t prod. kg/t prod. Representatividade

Garanhuns 0,06 8,20 8,26 0,32%

Goiânia 0,00 34,41 34,42 6,67%

Igarassu 0,01 5,00 5,00 0,90%

Indaiatuba 0,00 2,88 2,89 2,31%

Pouso Alegre 0,12 206,41 206,53 45,18%

jaboatão dos 
Guararapes

0,00 187,51 187,51 13,70%

Ipojuca 0,00 26,91 26,91 1,39%

Valinhos 1,69 66,30 68,00 13,51%

Vinhedo 0,49 19,64 20,13 6,48%

total manufatura 0,25 43,34 43,59 90,45%

não manufatura (kg/t 
comerc.)

0,01 4,90 4,91 9,55%

conSumo de eneRgia (gJ) – 
eScoPo 2 GRI eN4

2011 2012 2013

manuFatuRa nm manuFatuRa nm manuFatuRa nm

energia gerada e produzida/ 
t prod. e comerc.

0,414 0,606 0,408 0,581 0,455 0,497

conSumo de eneRgia (gJ) PoR unidade – 
eScoPo 2 GRI eN4

total eletRicidade 
gJ/t PRod.

total eneRgia 
téRmica gJ/t PRod.

PeRcentual de conSumo de 
eneRgia de cada oPeRação

Garanhuns 0,19 - 0,4%

Goiânia 0,92 0,61 9,4%

Igarassu 0,33 - 3%

Indaiatuba 0,25 - 10,6%

Pouso Alegre 0,49 - 5,6%

jaboatão 1,38 - 5,3%

Ipojuca 0,65 - 1,7%

Valinhos 1,01 - 10,5%

Vinhedo 0,17 - 2,8%

Manufaturas 0,45 0,06 49,4%

distribuição 0,49 - 49,5%

R&d, Ho e regionais 0,01 - 1,1%

Não manufaturas 0,50 - 50,6%
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iNVEStiMENtoS AMBiENtAiS

inVeStimentoS unileVeR – meio ambiente GRI eN30

2012 2013

Custos de disPosição de resíduos, 
tratamento de emissões e mitigação:

r$ 10.715.567,17 r$ 19.370.874,55

tratamento e disposição de resíduos R$ 8.988.147,80 R$ 18.426.870,89

tratamento de emissões (ex.: gastos com filtros, agentes) R$ 674.419,58 R$ 873.724,66

depreciação de equipamentos específicos e despesas com 
materiais e serviços de manutenção e operação, além das 
despesas com pessoal para essa finalidade

R$ 680.351,83 R$ 27.738,00

Seguro para responsabilidade ambiental R$ 80.257,96 R$ 0,00

Custos de limpeza total, inclusive custos com remediação de 
derramamentos

R$ 292.390,00 R$ 42.541,00

Custos de Prevenção e gestão ambiental: r$ 49.500.701,09 r$ 12.525.773,28

Pessoal utilizado em educação e treinamento R$ 121.556,80 R$ 191.773,00

Serviços externos de gestão ambiental R$ 462.911,36 R$ 314.182,49

Certificação externa de sistemas de gestão R$ 102.799,40 R$ 77.666,65

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental R$ 128.733,31 R$ 169.295,93

Pesquisa e desenvolvimento R$ 50.056,00 R$ 1.891,65

despesas extras para instalar tecnologias mais limpas (ex.: 
custo adicional além das tecnologias-padrão)

R$ 48.253.446,30 R$ 1.415.084,00

despesas extras em compras verdes R$ 160.222,75 R$ 9.194.000,00

outros custos de gestão ambiental R$ 220.975,17 R$ 1.161.879,56

desPesas Com Proteção ambiental: 
Prevenção e gestão ambiental.

r$ 4.545,00 r$ 35.777,00

total R$ 60.220.813,26* R$ 31.932.424,83

*errata: valor diferente do que foi publicado no Relatório de Sustentabilidade 2012, em função de recálculo da soma de custos e despesas.
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CRÉdItoS

EQUiPE DE ASSUNtoS 
CoRPoRAtiVoS & 
SUStENtABiLiDADE

Antônio Calcagnotto CS/Ce 
Cristiane Lourenço
Fernanda Festucci
Lígia Camargo 
Natalia Hazarian

CoNtEúDo

Alessandra Rondinelli CS
Alice Kindi
Amanda Soligo
Ana Cortez CS
Ana Fiorentino CS
Ana Galego CS
Betania Gattai
Bruno Carramenha
Carolina Reis
Caroline Lima
Cassia Isbener
Claudia Cavalcante CS
Claudio Weschler
daiane Paiva

daniela Bombonatti
daniella Siqueira
diego Colicchio CS
dinau Paula
eduardo Reis Ce 
elaine Molina
elizabeth Vargas CS
elvys Nunes
Fabio Pollice
Fabiola Carvalho
Fernanda Mancuso
Fernanda Marques
Fernando Fernandez Ce
Fernando Rodrigueiro CS
Gabriela Monteiro
Gabriela Raphael
Gisele Pavin
jessica Custodio
joana Rudiger 
jose Andreosi
juliana Marra CS
juliana torres
júlio Campos CS/Ce
Kelly Gomes
Kelly Mesquita
Lais Aliberti
Larissa joia
Lis Santos
Luciana tudeia
Ludmila Lopez

Luiza Brittes CS
Manoel Martins
Manuela Ramos
Marcelo Montovaneli
Marilia Gomes
Marina Recchimuzzi
Marina Yoko
Meire odloak
Nelcina tropardi CS
Patricia Sitta
Petr Hon
Pollyanna Moro
Rafael Zanetti
Renata Coltro
Ricardo Godoy
Ricardo Marques CS/Ce
Ricardo Zuccollo CS
Roberta Santos
Rodrigo Vecchio
Samuel Gonçalves
Sergio Castro 
Sergio Marzano CS
Shelida R. Barsella CS
Sueli Cagliari
terence Baines
thais Hagge CS
themisa Pimentel
Vanessa Santos
Viviane Feitoza
Zelia Martini

CoNSULtoRiA GRi, 
CooRDENAção 
EDitoRiAL E design 
equipe: Ana Souza (gestão de 
projetos e relacionamento), 
Victor Netto (consultoria GRI), 
Beto Gomes e josé Augusto 
Lobato (edição) Carolina 
Cenciarelli e josé Augusto 
Lobato (redação), Gustavo 
Inafuku (projeto gráfico 
e diagramação), juliana 
Kaminaga (assistência de 
design), Letícia Luppi (edição 
fotográfica).

REViSão
Assertiva Produções editoriais

VERSão EM iNGLêS
Raymond Maddock

AssurAnce
BSd Consulting

FotoGRAFiA
Acervo Unilever
Na Lata

Ce – Conselho executivo. CS – Comitê de Sustentabilidade.

iNFoGRáFiCo
tato Araújo

FAMíLiA tiPoGRáFiCA
FF din, Albert-jan Pool  
e erik Spiekermann, 1994

CoNtAtoS
sustentabilidade@unilever.com
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