
Philips está entre as empresas, que em 2001 deu o start à
jornada que a levaria a se tornar urna companhia capaz de
obter crescimento e rentabilidade com o desenvolvimenco
de produtos verdes, e de criar valor aos seus stakeholáers.

Neste período ela se reposicionou, e de uma companhia eletrôni-
ca focada em tecnologia e verticalmente integrada, passou a ser
uma companhia orientada para as aplicações centradas no consu-
midor, envolvendo um deslocamento massivo de capital.

"Nossa missão está no coração da sustentabilidade", disse Gerara
Kleisterlee, presidente da companhia com sede na Holanda, no Rela-
tório da Sustentabilidade de 2007, ano em que a Philips obteve um
aumento de 33% nas vendas de seus Produtos Verdes no mundo to-
do, que cresceram de 4 bilhões de euros em 2006 para 5,3 bilhões de
euros em 2007, e representaram 20% do total das vendas da empresa
em 2007, comparado a 15% em 2006.

A meta da Philips em cinco anos é atingir o dobro das vendas de
Produtos Verdes, para 30% do total, anunciado no programa Ecovi-
sion4, lançado em setembro de 2007, nos segmentos de iluminação,
saúde e estilo de vida, cuja missão é melhorar a qualidade de vida das
pessoas através da introdução de inovações significativas. O programa
EcoVisíon estima dobrar os investimentos em inovações verdes para
l bilhão de euros nos próximos 5 anos e aumentar a eficiência ener-
gética das operações em 25%.

A empresa se destacou por soluções sustentáveis em cada uma de
suas áreas de atuação, por exemplo, em iluminação com eficiência
energética, com um aumento nas vendas de produtos verdes da or-
dem de 17%. O maior aumento se deu no mercado de iluminação
residencial, seguido de perto por soluções em iluminação comercial e
pública, bem como iluminação cm LEDs. O sistema de iluminação
pública CosmoPolis, por exemplo, foi instalado em diversas cidades
na Europa e na Ásia desde seu lançamento em 2005 e reduz o consu-
mo de energia em 50%.

No setor de Saúde, as vendas de Produtos Verdes da Philips
aumentaram em 35%, favorecidas particularmente pela linha de
equipamento de ressonância magnética e de monitoramento de pa-
cientes, com redução no impacto ambiental normalmente atribuído a
esse típo de equipamento.

A eficiência energética de seus produtos também resultou cm um
significativo aumento de 91% nas vendas de Produtos Verdes. Apa-
relhos como o Cincos Soundbar com Ambísound, que reduziu em
50% o consumo de energia comparado a modelos existentes no mer-
cado, e a linha de TVs em LCD que conseguiu uma redução de 36%
no consumo de energia.

A revista embanews entrevistou Flávia Moraes, gerente geral
de Sustentabilidade para a América Latina da Philips, que destacou
o comprometimento da companhia com sua missão e as ações que
envolvem o desenvolvimento de embalagens como parte de um ci-
clo de gestão sustentável.

Embanews: Quais são os pontos-chave do conceito de companhia sustentável
adotado pela Philips e como eles se traduzem no dia-a-dia da empresa e no
desenvolvimento de seus produtos?
Flávia Moraes: Sustentabilidade faz parte da estratégia de negócio
da Philips, desde a maneira que pensamos até o descarte final.
Sempre temos um pensamento voltado à sustentabilidade porque,
para nós, um comportamento social e ambientalmente responsável
contribui para o crescimento sustentável c pata a criação de valor
de uma empresa. A sustentabilidade faz parte do DNA da Philips,



dos valores e do compromisso de melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Se queremos um mundo sustentável, temos que inovar
nos materiais, nas tecnologias e no design, respeitando os contex-
tos culturais e gerando produtos de qualidade, que economizem
energia e colaborem com a preservação do meio ambiente.

Embanews: Como se deu a difusão desse conceito no Brasil?
Pode nos dar alguns exemplos?
Flávia Moraes: A Philips adota o conceito da responsabilidade indi-
vidual e, para desenvolver essa responsabilidade nós adotamos o con-
ceito de educação para a sustentabilidade. Usamos os mecanismos
normais que uma empresa tem, como workshops, treinamentos e
veículos de comunicação interna, como newsletter ou comunicação
de fábrica. Também temos um forte programa de voluntariado, que
inclui educação para a sustentabilidade, e se o voluntário estiver
atuando cm educação ambiental, isso é ainda mais reforçado.

Embanews: Os 'produtos verdes' do Philips precisaram aliar capacidade inovadora,
uma nova maneira de ver o mundo e tecnologia. Quais foram os desafios para que
a empresa fosse bem sucedida na reunião destes elementos, gerando ao mesmo
tempo produtos ecoeficientes e rentáveis?
Flávia Moraes: O que a empresa precisou foi aliar o que era aponta-
do como direção para o futuro em termos de tecnologia aos con-
ceitos de responsabilidade social. Sabemos que não basta produzir,
temos que produzir de uma maneira correta, que não atenda só
uma parte do desejo, mas que também atenda aos requisitos da
responsabilidade ambiental. Especificamente para nós, não é novi-
dade. Há maís de 30 anos temos projetos de responsabilidade am-
biental. Sempre aliamos nosso conhecimento técnico à inovação e
isso foi um processo natural do nosso progresso. Historicamente, a
Philips vem avançando nas questões ambientais.

Embanews: Um produto desenvolvido a partir do Ecodesign envolve a concepção
total do produto, até sua embalagem e descarte. Pode nos dar o exemplo de um
'case1 do desenvolvimento de um produto e suo embalagem que se mostraram
uma solução bem sucedida nestes aspectos?
Flávia Moraes: Mundialmente, o programa Eco Vision começou em
1994. Até 2005, o volume de embalagens foi reduzido em 2%,
utilizando o design inteligente de recipientes de produtos de ilumi-
nação. Não temos dados específicos de um produto e sua embala-
gem, o que podemos dizer é que o programa adota métricas como
a redução das embalagens.

Embanews: A Philips adota critérios diferenciados em relação a suas embalagens,
como não usar determinado tipo de embalagem ou outro exemplo?
Flávia Moraes: O critério da embalagem varia de produto para pro-
duto pois ao embalar um tomógrafo o processo é muito diferente
de embalar uma lâmpada. Sempre buscamos usar embalagens mais
leves e feitas com material reciclado. Entretanto, por questões de
segurança, isso não é feito em 100% dos casos. Como uma das
áreas focais do Ecodesign é redução de embalagem, buscamos a di-
minuição de peso em todas elas.

Embanews: Na unidade da Philips no Brasil, há uma equipe
própria para pesquisa e desenvolvimento de produtos e embalagens?
Neste caso como ela se estrutura?
Flávia Moraes: Especificamente para os produtos da marca Philips

Walíta temos uma área de desenvolvimento de embalagens no Bra-
sil. O projeto de embalagem desses produtos é feito em Varginha,
Minas Gerais, onde também está a fábrica. De acordo com a equipe
técnica que trabalha com projetos de embalagens e dá apoio à área
de Sustentabilidade, todas as nossas embalagens são feitas de pape-
lão, sendo que 45% dos calços, que servem para proteger o produto,
são feitos de material reciclado e de polpa de celulose. 90% das cai-
xas são feitas de papel reciclado e podem ser recicladas novamente
depois de utilizadas. Nós também não usamos isopor, e toda a parte
de impressão é feita com tinta diluída com água, sem o uso de me-
tais pesados, o que faz com que o ambiente seja preservado na hora
de descarte do material. O produto, na maioria das vezes, é envolvi-
do por um saco plástico, que também é um material reciclado. Esse
saco possui uma advertência em 19 idiomas para alerta de risco ao
sufocamento de crianças, além de possuir furos para que a criança
não seja sufocada se o colocar na cabeça. Esses dados seguem as re-
gras globais Philips para a produção de embalagens.

Embanews: Como a empresa trata no seu dia a dia e no relacionamento com seus
fornecedores questões como reciclagem e reciclabilidade de produtos e embalagens,
economia de recursos, uso de recursos renováveis, etc.?
Flávia Moraes: Todas as nossas fábricas são certificadas pela ISO
14000, com projetos de reciclagem e o escritório central tem um pro-
grama bem consolidado de reciclagem. Todas as nossas fábricas utili-
zam uma fonte de água renovável, seguindo metas mundiais da com-
panhia. Sobre a reciclagem de nossos produtos, um programa global,
chamado Take Back & Recycling, deve ser anunciado em breve.

Embanews: A gestão sustentável já é um critério que influencia na escolha
dos fornecedores de embalagem da empresa no Brasil? Pode nos comentar?
Flávia Moraes: Sim. Temos inclusive cláusulas sobre sustentabilida-
de em nossos contratos com os fornecedores. Também participa-
mos de um projeto chamado Vínculos, que promove a capacitação
dos pequenos e médios fornecedores da Philips. Na primeira fase
do projeto, capacitamos empresas para a obtenção do Seio de Cer-
tificação ISO 14001, norma para o Sistema de Gestão Ambiental.

Embanews: Gostaria que nos falasse sobre a importância do envolvimento
das pessoas, funcionários, comunidades, para que a gestão seja bem sucedida
e os objetivos alcançados.
Flávia Moraes: A Philips considera os funcionários a parte mais im-
portante para o estabelecimento da sustentabilidade. Partimos do
princípio de que a empresa só será responsável se os funcionários
dessa empresa o forem. Assumimos a responsabilidade de divulgar
os produtos verdes com a intenção de informar, para assim trans-
formar o consumo em um consumo consciente. Reconhecemos
uma vantagem competitiva de nossa empresa, e sabemos que
temos uma capacidade de educação.
www.philips.com.br
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