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Com mais de 18 projetos sociais em anda-
mento, a Unilever já confirmou a veracidade de

um fato que, para muitas empresas, ainda
é uma dúvida: o consumidor valoriza em-
presas socialmente responsáveis. "Na
região onde desenvolvemos algum pro-
jeto, como o Rexona Voleibol, há um

aumento de share da marca", revela Elaine Mo-
lina, gerente de Responsabilidade Social da
Unilever. Mas não é o crescimento das vendas
de uma determinada marca o grande objetivo
da Unilever. Seu foco está na sustentabilidade.

Desenvolvimento sustentável e pacto social
fazem parte da estratégia da empresa para os
próximos anos. "Acreditamos que é preciso me-
xer na base da pirâmide. Já estamos na maio-
ria dos lares, principalmente nos das classes A,
B e C. Para viabilizar o crescimento da empre-
sa, também precisamos garantir nossa presen-
ça nos lares das classes D e E." Entre os pro-
gramas, faz parte dos objetivos da empresa cri-
ar produtos e embalagens acessíveis à popula-
ção de baixa renda.

[ Foco na transformação ]
A Unilever fundou seu Instituto em 2002 e in-

veste anualmente R$ 18 milhões no Instituto.
Entre esses projetos está o Mais Vida, cujo ob-
jetivo é melhorar a qualidade de vida das pes-
soas da cidade de Araçoiaba/PE por meio da
elevação de seu IDH - índice de Desenvolvimen-
to Humano, que é um dos mais baixos do Bra-
sil. A cidade, com 17 mil habitantes, tinha a tris-
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te soma de 5 mil analfabetos. Em
seu segundo ano, o projeto já é
responsável pela alfabetização de
2.500 pessoas. A cidade também
registrava 30 mortes a cada mil nascimentos.
Esse número caiu para seis no último ano.

Como boa parte da população dependia do
Bolsa Família e de aposentadoria, outra frente
do Projeto Mais Vida se dedicou a promover o
empreendedorismo. Em parceria com o Sebrae,
a população e a economia local foram incenti-
vadas a trocar o cultivo de cana por urucum. A
população já encontrou comprador para o uru-
cum. Toda a produção se destina à empresa Cris-
tian Corante, que transforma o produto e vende
o corante para a Unilever.

Além de ser socialmente responsável, a Uni-
lever também pratica a responsabilidade ambi-
ental em todas as etapas de produção. Na em-
presa, 98% dos resíduos são reciclados. A pre-
ocupação com o meio ambiente também pas-
sou a fazer parte do desenvolvimento de produ-
tos e novas embalagens. "Um exemplo é do
Omo: com a redução da embalagem, economi-
zamos em papel. Também desenvolvemos o Con-
fort sem enxágüe", exemplifica Elaine.

Para Elaine, está bem próximo o momento
de se fechar o ciclo, integrando a cadeia de
abastecimento nesse projeto. "Para 2008 e

2009, nosso principal pro-
jeto será programa susten-
tável para toda a cadeia pro-
dutiva", prevê. (T.L.)
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