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O tema sustentabilidade está cada vez mais 
presente no plano de negócios de empresas, 
na agenda dos governos e norteando ações na 

sociedade. Especialistas e organizações alertam para a 
necessidade de mudanças imediatas relacionadas ao 
uso consciente e à preservação dos recursos naturais. 
Trata-se de uma preocupação compartilhada e incen-
tivada pela Unilever, que atua em mais de 190 países e 
coloca o tema no coração do seu modelo de negócio. 

Com a definição de metas e prazos claros de seu Plano 
de Sustentabilidade (USLP), as 400 marcas do portfólio 
de produtos da Unilever tornam-se ainda mais relevan-
tes para os 2,5 bilhões de consumidores alcançados 
diariamente no mundo. As ações propostas exercem 
também influência positiva nos quase 161 mil funcio-
nários da companhia. 

“Desde o lançamento do Plano de Sustentabilidade 
progredimos consistentemente em nossas metas 
que, mais do que econômicas, são guiadas pelo prin-
cípio de que é preciso trabalhar para criar um mundo 
melhor todos os dias. Isso se dá não só reduzindo o 
impacto ambiental, mas também ajudando as pes-
soas a terem melhores condições de trabalho, saúde 
e a se sentirem bem ao mesmo tempo que trazemos 
crescimento ao negócio”, afirma Antonio Calcagnotto, 
head de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da 
Unilever Brasil.  

Criado em 2010, o USLP foi desenvolvido a partir de 
um estudo do impacto social, econômico e ambiental 
do ciclo de vida dos produtos da companhia. Assim 
nasceu a visão geral do plano: gerar crescimento para 
o negócio enquanto reduz o impacto ambiental e 
aumenta o impacto positivo na sociedade.

Por dentro do plano
Três grandes pilares (listados a seguir) são a base do modelo 
de relação com fornecedores de matérias-primas e a maneira 
como os consumidores utilizam as marcas. Dentro de cada 
pilar, outros planos se desdobram em nove compromissos 
associados ao desempenho social, econômico e ambiental 
ao longo da cadeia de valor:

Ajudar mais de 1 bilhão de pessoas, até 2020, 
a agirem para melhorar sua saúde e bem-estar. 
Ações de saúde e higiene contribuem para a 
redução da incidência de doenças que ameaçam 
a vida, enquanto atitudes voltadas à alimentação 
melhoram o sabor e a qualidade nutricional de 
todos os produtos alimentícios.

Melhorar as condições de vida e trabalho de 
milhões de pessoas até o ano 2020. Promover 
a igualdade nos ambientes de trabalho, 
ampliando a participação feminina e a diversi-
dade, além de apoiar negócios inclusivos.

Reduzir pela metade o impacto ambiental na 
fabricação e consumo dos produtos até 2030. 
Redução dos gases de efeito estufa e as emis-
sões de CO

2
 causadas pelo uso de energia das 

fábricas. Reduzir o consumo de água e o nível 
de resíduos e, até 2020, ter 100% da matéria-
-prima adquirida de acordo com as políticas 
de sustentabilidade.
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dos mercados 
com venda de 
sorvetes agora 
têm mini versões

do portfólio 
de produtos 
alimentícios 

atende aos mais 
altos padrões 

nutricionais

milhões de 
pessoas alcançadas 
com os programas 
de lavagem de 
mãos, saneamento, 
saúde bucal, 
autoestima e água 
potável

milhões 
de jovens 
mulheres 

impactadas 
pelo programa 

Dove Pela 
Autoestima

milhão de 
mulheres 
capacitadas

milhão de 
pequenos 

varejistas apoiados 
por iniciativas de 

melhoria da renda

29 1,2

1,6601

70%

39%

menos uso de 
água por tonelada 
de produção

menos 
desperdício 
associado ao 
descarte dos 
produtos

mulheres em 
cargos de gestão

mil pequenos 
agricultores 

com acesso a 
iniciativas para 

melhorar as 
práticas agrícolas

da matéria-
prima agrícola 

provém de fontes 
sustentáveis

menos emissão 
de CO

2
 pelos 

processos fabris

39%

29%

47%

716

47%

33,6%

56%

do uso total 
de energia 

nas operações 
de manufatura 

vieram de fontes 
renováveis
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Programa Eu Sou Kibon, em Recife (PE)

Marcas para uma vida sustentável 
lideram crescimento da Unilever
Realizada anualmente, a pesquisa GlobeScan 
SustainAbility ranqueia os líderes globais em sustenta-
bilidade corporativa por meio da análise feita por mil 
especialistas do setor. Desde que entrou para a lista, em 
2010, a Unilever vem ganhando destaque e permanece 
em primeiro lugar na maior parte dos continentes, o que 
comprova a efetividade do seu Plano de Sustentabilidade. 

Em 2017, a companhia foi mencionada como líder por 
45% dos entrevistados. “O cumprimento das metas e a 
estratégia bem definida da Unilever, além da comunica-
ção do plano feita de forma clara, simples e direta, são os 
fatores que diferenciam e colocam a empresa no topo de 
forma crescente há sete anos”, diz Alvaro Almeida, diretor 
da GlobeScan no Brasil. “A companhia reforça sua matu-
ridade ao reconhecer as metas em que precisa evoluir e 
modifica processos para chegar aos objetivos”, completa. 

Para que isso seja possível, a Unilever conta com 26 marcas 
sustentáveis, que combinam propósitos relacionados ao 
meio ambiente e sociais em produtos que colaboram para 
reduzir a pegada ambiental. Do ponto de vista de negócio, 
essas marcas cresceram 46% mais rápido do que as demais 
e respondem por mais de 70% do crescimento do grupo.

No Brasil, exemplos como Seda, Dove, Brilhante, OMO e 
Kibon são marcas para uma vida sustentável, que ativam 
seu propósito social por meio de projetos em parceria 
com diferentes ONGs e instituições. 

Desde o lançamento do USLP, muita coisa mudou no 
mundo. Portanto, não é surpresa a Unilever repensar os 
desafios propostos há oito anos para definir os próximos 
passos como um negócio sustentável. Para isso, a compa-
nhia promoveu globalmente um grande exercício de escuta 
que envolveu 276 importantes stakeholders, mais de 40 
mil funcionários, sendo 21 mil nas fábricas, além de muitas 
pessoas ligadas indiretamente à companhia.

“A partir desse feedback, redimensionamos algumas metas 
e as estendemos para 2030. Isso reafirma nosso compro-
misso de estarmos em constante desenvolvimento”, disse 
Calcagnotto durante o Plano Anual de Sustentabilidade da 
Unilever, realizado em maio na cidade de São Paulo.

No ano passado, a Unilever já assumiu novos compromis-
sos para desenvolver embalagens mais sustentáveis até 
2025. Signatária do New Plastic Economy em parceria com 
a Fundação Ellen MacArthur, a empresa estabeleceu entre 
suas metas atingir a marca de 100% das embalagens de plás-
tico reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis; aumentar em 
ao menos 25% a utilização de plástico reciclado nas embala-
gens; e comprovar a viabilidade comercial da reciclagem dos 
materiais para reprocessadores de plásticos.

Novo desafio rumo ao futuro
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O aumento da população e do poder aquisitivo tem 
papel importante no crescimento do consumo nos 
grandes centros. Embora favorável do ponto de vista 

econômico, quanto mais os seres humanos consomem, 
maior o impacto do lixo e do descarte incorreto no meio 
ambiente. O uso do modelo econômico atual baseado na 
economia linear, que visa ‘extrair, transformar e descartar’, é 
mais um agravante para a degradação do planeta.

Como forma de reduzir a quantidade de resíduos decorren-
tes da produção e do consumo, uma nova proposta surge 
como alternativa a um mundo mais sustentável: a economia 
circular. Esse modelo engloba toda a cadeia do produto, 
gera oportunidades de negócios e, ainda mais importante, 
traz benefícios ambientais e sociais. Em linhas gerais, o ciclo 
se resume a reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar materiais 
e energia, substituindo o conceito de finito, presente na 
economia linear, por novos fluxos. 

A economia circular pretende, ainda, desvincular o cresci-
mento econômico do aumento do consumo de recursos, 
que hoje estão extremamente ligados.

Referência no assunto, a instituição Ellen MacArthur 
Foundation desenvolveu padrões que contribuem para 
a transição rumo à economia circular e acredita que esta 
atitude começa com as inovações dos negócios da indústria. 
Globalmente, a fundação colabora com inúmeros parceiros, 
como Unilever, Nike e Google, para criar iniciativas circulares 
e planos para a implementação, além de incentivar e promo-
ver o diálogo com governos. 

Entenda o modelo circular
Ao contrário da produção que gera materiais finitos, cujos 
resíduos acabam em aterros, lixões ou mesmo na natureza, 
a economia circular propõe o uso da matéria-prima pelo 
máximo tempo possível, sem que haja resíduos, e com o 

mínimo possível de descartes. Essa preocupação começa 
na aquisição do material-base para a produção e segue por 
toda a cadeia. Na economia circular, materiais que seriam 
descartados são usados para constituir outro produto.

“A responsabilidade não é apenas da indústria ou de 
quem promove a venda ou do reciclador, mas de 
toda a sociedade. Todos somos responsáveis pelo 
que consumimos, garantindo que nossos resíduos 
voltem para a cadeia e não causem impacto. Não cabe 
ao governo fiscalizar ações de sustentabilidade, mas 
incentivar e criar meios para garantir que municípios, 
estados e empresas cumpram seus papéis”.

Rejane Pieratti, do Ministério do Meio Ambiente,  
em evento de sustentabilidade da Unilever

Economia Circular

Distribuição

Consumo, uso, 
reutilização e reparo

ColetaResidual

Reciclagem Produção e 
remanufatura

Design
Linha de materiais
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Tratar bem o lixo é lei

Preservar os recursos naturais é uma das 
formas de garantirmos um futuro melhor 
para as próximas gerações. E essa res-
ponsabilidade é de todos. Além 
dos planos de manufatura limpa 
implantados pelas indústrias de 
bens de consumo e a participação 
do Governo Federal no incentivo das 
boas práticas, a participação da população 
é fundamental para o sucesso dos planos 
ligados à sustentabilidade. 

Entre os produtos que geram toneladas de 
reciclados estão as latas de alumínio, emba-
lagem que depende da coleta e venda desse 
residual. Por isso, a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) 
tem, entre os seus objetivos, garantir o melhor 
preço na compra das latinhas, o que gera, ainda, 
renda para o catador. 

Gestão de resíduos: menos desperdício

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 
2010, é um incentivo do Governo Federal à correta 

destinação dos rejeitos. De acordo com a lei 12.305, todos os 
geradores de resíduos são responsáveis pelos rejeitos gerados. 
A legislação encoraja a reciclagem e o reaproveitamento 
por meio de 15 objetivos. Para cumpri-los, a PNRS propõe 

instrumentos que envolvem as esferas públicas, fabricantes, 
distribuidores, comerciantes e cidadãos.  

Prevê, ainda, práticas de educação sanitária  
e ambiental e estímulo à coleta seletiva.

Seja em casa, na indústria ou comércio, administrar com inteligência os 
resíduos é um dos passos importantes para tornar a economia circular 
uma realidade. A destinação correta de resíduos, seja através da 
reciclagem ou compostagem, é fundamental para a conservação de 
recursos naturais, e a criação de novos empregos, estabelecendo 
uma sociedade mais organizada e harmônica.

Do ponto de vista industrial, a complexidade é um pouco maior. 
Além de resíduos diversos e mais complexos de manusear, o 
sistema envolve atividades relacionadas à coleta, ao transporte, à 
manipulação, ao tratamento ou à reciclagem dos dejetos. 

Entre os planos da Unilever está a conscientização dos seus 
consumidores com relação aos resíduos gerados pós-consumo. 
Para viabilizar ações nesse sentido, a companhia desenvolve 
parcerias com agentes do setor para estimular a infraestrutura 
de reciclagem e recuperação, particularmente para materiais 
cuja reciclagem é mais complexa, como os sachês. 

Ao mesmo tempo, a empresa contempla em seu Plano de 
Sustentabilidade (USLP) ações tanto para ter processos fabris 
mais limpos quanto para o reúso das suas embalagens. 
Entre os compromissos está a meta de, até 2025, ter todas as 
embalagens plásticas projetadas para que sejam totalmente 
reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MUDANÇA DE ATITUDES DEVEM SER 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA POPULAÇÃO, GOVERNO E EMPRESAS. 

O FUTURO DAS NOVAS GERAÇÕES DEPENDE DE TODA A SOCIEDADE

Responsabilidade 
compartilhada

Uma iniciativa de lei promovida pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) prevê que, 
a partir de junho de 2018, fabricantes de produtos que 
resultem resíduos com significante impacto ambien-
tal após consumo terão de apresentar um plano com 
metas e sistema de coleta para promover a logística 
reversa desses descartes. Esta medida, inédita no Brasil 
e que pode ser ampliada para outros Estados, é uma 
das formas de a esfera pública incentivar e promover a 
sustentabilidade de forma compartilhada.

“Essa medida configura uma excelente oportunidade de as 
empresas construírem uma boa reputação porque estão 
determinadas em trazer soluções para questões sociais e 
ambientais. Atitudes como o Plano de Sustentabilidade da 
Unilever são ações constantes e consistentes que mostram 
à sociedade o quanto a companhia está no caminho certo. 
Em contrapartida, as empresas que não têm boa reputa-
ção terão problemas com retenção de talentos e clientes e 
retorno de investimentos, por exemplo”, reforça Elisa Prado, 
diretora responsável pela campanha ‘Separe. Não Pare’, 
também durante o evento de sustentabilidade da Unilever.

Com um ciclo de reaproveitamento promovido pelas 
empresas, as cooperativas de reciclagem terão mais 
oportunidades de trabalho e renda, o que é de extrema 
importância para a cadeia sustentável do produto. 
Porém, segundo Ricardo Hajaj, diretor do Sindicato da 
Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo 
(Sindiplast), algumas medidas colaborativas são necessá-
rias. “Precisamos ter mais coleta seletiva, para chegar mais 
material e haver mais instrumentalização nas cooperati-
vas. Isso resultará em material saindo em volume e com 
qualidade, que será reinserido na cadeia. O importante é a 
união de todos para resolvermos os problemas.”
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SEPARAR O LIXO CORRETAMENTE É APENAS UMA DAS MUITAS 
OPORTUNIDADES QUE ENCONTRAMOS PARA CONTER O DESPERDÍCIO 

DE RESÍDUOS DENTRO DE CASA. A POPULAÇÃO, NO ENTANTO, AINDA TEM 
DÚVIDAS SOBRE AS MELHORES MANEIRAS PARA COLABORAR POR UM 

PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL. CONFIRA ALGUMAS DICAS:  

Se na sua região não há coleta 
seletiva, separe os materiais  
e os leve a pontos de coleta. 

Isso pode ser feito a  
cada 15 dias. 

Cascas de alimentos podem 
virar caldo. O que restar 

delas pode ser descartado 
como orgânicos para 

compostagem.

Não lave os itens que 
vão para reciclagem. 

Deixe-os na pia 
para serem apenas 

“enxaguados”.

Pacotes de salgadinhos 
e embalagens de pasta 

de dentes podem ser 
descartadas no cesto  

de “plásticos”. 

Leia os rótulos e prefira 
produtos que utilizem 

matéria-prima 
reciclada.

Roupas em bom estado 
devem ser doadas. Há 
centros de manufatura 

artesanal que as utilizam 
para a confecção de 

novas peças.

Sacolas reutilizáveis 
substituem as plásticas, 
que acabam em aterros 
e não se decompõem 

com facilidade.

Vidros, latas e materiais 
cortantes devem estar 
protegidos para evitar 

que os coletores se 
machuquem. 

Isopor é, sim, reciclável 
e pode virar matéria-
prima. Jogue no lixo 

reciclável sem 
medo.

Colabore com instituições 
que fabricam brinquedos 

e materiais decorativos 
a partir de embalagens 

descartadas. 

Como você pode colaborar?
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Olhar Sustentável: Qual foi o primeiro propósito da Ellen 
MacArthur Foundation no momento de sua criação?

Victoria Almeida: A economia linear de hoje levou prosperidade a 
diversas partes do mundo, mas é falha em muitos aspectos e tem 
gerado um custo ambiental enorme. Está claro que esse modelo 
não pode funcionar no longo prazo e que, portanto, precisa-
mos de uma visão positiva de um novo sistema que dissocie o 
crescimento econômico e a geração de valor nos negócios dos 
limites de recursos. A economia circular oferece uma nova forma 
de enxergar o mundo e as inter-relações entre a economia, a 
sociedade e o meio ambiente. Foi com a missão de acelerar a tran-
sição global para uma economia circular que a Ellen MacArthur 
Foundation foi estabelecida.

Como a fundação entende o conceito de economia circular?

Victoria: Uma economia circular se baseia em três princípios: elimi-
nar resíduos e poluição por princípio; manter materiais e produtos 

em uso; e regenerar sistemas naturais. 
Trata-se de uma abordagem sistêmica 
para repensar a nossa forma de produ-
zir, usar e reusar produtos e materiais. 
Ela apresenta uma oportunidade de 
nos afastarmos do atual modelo extra-

tivo e poluente de ‘extrair, transformar, descartar’, e poderia gerar 
mais de US$1 trilhão em benefícios anuais.

O que ainda falta entre os diversos atores (governo, empresas, 
população) para que esse conceito de economia circular possa 
ser realidade?

Victoria: A transição para uma economia circular exige uma 
mudança de mentalidade. Embora uma série de iniciativas já exista 
para endereçar as falhas do modelo linear, de modo geral, elas 
buscam reduzir os impactos negativos do modelo atual no curto 
e médio prazo, ou seja, concentram-se nos sintomas, e não na 
origem do problema. 

EM ENTREVISTA, VICTORIA 
ALMEIDA, REPRESENTANTE 

DA ELLEN MACARTHUR 
FOUNDATION, EXPLICA O MODELO 

ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO E 
COMO ELE ESTÁ SENDO APLICADO  

EM DIFERENTES PROJETOS
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Embora esses esforços de sustentabilidade sejam impor-
tantes, eles devem ser complementados por uma 
transformação rumo a um novo sistema que funcione. 
Estamos falando de um redesenho do sistema como um 
todo, que vai muito além de ganhos pontuais de eficiência.

Há grandes oportunidades de negócio na economia circular, e 
centenas de empresas ao redor do mundo já estão colocando 
essa ideia em prática, com exemplos abrangendo desde 
agricultura regenerativa a atividades de remanufatura. Outras 
vantagens incluem diversos benefícios sociais e ambientais.

A captura desses benefícios requer condições sistêmicas 
que estejam alinhadas a essa visão, e algumas já apresentam 
sinais de mudança positiva, no Brasil e no exterior. Estruturas 
regulatórias e fiscais que incentivem a circularidade, novos 
modelos de financiamento e programas educacionais que 
incorporem o pensamento sistêmico para formar profissio-
nais capazes de navegar a complexidade do mundo real são 
alguns importantes elementos dessa transição.

Que tipos de programa a Ellen MacArthur Foundation 
desenvolve? Pode citar alguns exemplos? 

Victoria: Um elemento importante do nosso trabalho é a 
pesquisa. Nossos estudos buscam quantificar o potencial 
econômico do modelo circular e desenvolver abordagens 
para a captura desse valor, como o relatório Growth Within, 
que revelou uma oportunidade de €1,8 trilhão em benefícios 
anuais para a Europa até 2030 em um cenário de transição 
para a economia circular. Nosso trabalho com empresas e 
governos tem como objetivo catalisar atividades circulares ao 
redor do mundo. Isto inclui colaboração com nossos Parceiros 
Globais (Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, NIKE Inc., 
Philips, Renault, Solvay, Unilever) e membros do programa 
Circular Economy 100 (CE100), que reúne diversos atores da 
economia para aprender, compartilhar ideias e colaborar em 
torno da economia circular.

Outro exemplo são as iniciativas sistêmicas, que reúnem 
representantes de toda a cadeia de valor para transformar 
fluxos globais de materiais identificados como sendo predo-
minantemente lineares. Nosso foco inicial foi nos plásticos de 
embalagem, com a iniciativa New Plastics Economy, e desde 
então lançamos também a Make Fashion Circular, com o 
objetivo de criar uma economia circular para as fibras têxteis 
e, mais recentemente, a iniciativa Cities and the Circular 
Economy for Food.

Quais foram as principais conquistas capitaneadas pela 
Fundação ao longo dos últimos anos?

Victoria: Desde a criação da Ellen MacArthur Foundation, 
vimos o tema da economia circular crescer e ganhar protago-
nismo em diferentes esferas. Algumas das maiores empresas 
do mundo estão hoje comprometidas com a inovação circu-
lar e já começam a colher seus benefícios. 

A iniciativa New Plastics Economy, nossa primeira iniciativa 
sistêmica, impulsionou grandes marcas, varejistas e fabrican-
tes de embalagens a adotarem metas ambiciosas de ter 100% 
de embalagens reusáveis, recicláveis ou compostáveis até 
2025. Agora, a Make Fashion Circular vem mobilizar alguns 
dos principais nomes da moda internacional em torno de 
uma visão para uma indústria circular da moda. 

Os formuladores de políticas públicas também estão abra-
çando a ideia e começando a estabelecer condições que 
viabilizem a economia circular em escala, a exemplo do robusto 
pacote de economia circular adotado pela Comissão Europeia.

Victoria Almeida, Brazil Associate da Ellen 
MacArthur Foundation, a instituição que 
ajudou a propagar a ideia da economia 
circular pelo mundo e a fazer a transição 
global para um modelo mais sustentável

A economia circular 
oferece uma nova forma 
de enxergar o mundo e 
as inter-relações entre a 
economia, a sociedade  
e o meio ambiente
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