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Reconhecida no mercado por desenvolver amplas ações relacionadas à sustentabilidade, a 
Unilever investiu em 2007 R$ 14,4 milhões em projetos sociais e doou R$ 8,7 milhões em 
produtos e equipamentos. Segundo a companhia, tais iniciativas buscam integrar trabalho 
social à estratégia corporativa da empresa por meio de diversas iniciativas. 
 
Uma delas é a parceria com a rede de supermercados Pão de Açúcar. Como forma de 
incentivar a reciclagem, a estação Pão de Açúcar Unilever teve início em 2001 e conta com 
103 postos 22 instalados neste ano e já arrecadou mais de 27 mil toneladas de resíduos 47% 
desse total em papel, 22% em plástico, 21% em vidro, e o restante dividido em metal, 
alumínio e óleo. 
 
Listada na Bolsa de Nova York, a Unilever é considerada a melhor empresa no ramo 
alimentício, conforme o Dow Jones Sustainability Index, indicador lançado em 1999 e que 
avalia os investimentos sociais, ambientais e econômicos de uma empresa. A Unilever 
concentra globalmente seus esforços em três áreas de atuação: nos manejos sustentáveis da 
agricultura, da pesca e da água. 
 
Na agricultura, a companhia trabalha com seleto grupo de parceiros no desenvolvimento de 
um conjunto de padrões para a sustentabilidade. Exemplo disso é a Fazenda Experimental de 
Goiânia, inaugurada em 2003, segunda no mundo (a empresa mantém projeto semelhante 
em Stockton, Estados Unidos). Dentre as contribuições, destaca-se a expansão da tecnologia 
de ponta de irrigação, (a irrigação por gotejamento) que tem vantagens como a redução de 
20% no consumo de água, 15% no consumo de energia elétrica, 20% no uso de fungicidas e 
ganhos de até 70% na produtividade das lavouras de tomate. 
 
A Unilever mantém, ainda, o Instituto Unilever, criado em 2002, que visa fortalecer o 
relacionamento entre governo e comunidade. A missão é fomentar e coordenar a aplicação de 
recursos da Unilever, destinados aos projetos sociais e ambientais. 
 
No final do ano passado, estrearam os novos filmes da campanha corporativa da Unilever, 
criados pela Ogilvy. A comunicação apresenta comerciais que reforçam a missão corporativa 
da marca, cujo objetivo é levar vitalidade para o dia-a-dia dos consumidores. A campanha, 
que está associada aos elementos da logomarca da Unilever, foi trabalhada com base em 
quatro pilares da companhia: potencial humano, autoestima, saúde e envolvimento 
comunitário.  
 
P&G 
 
Há quatro anos, na unidade fabril da Procter&Gamble (P&G) localizada na Rodovia Anchieta, 
em São Paulo onde são produzidos os detergentes em pó Ariel, Ace e Pop foi implementado 
um sistema de captação de água de poços no subsolo da planta. Com isso, o uso de água 
fornecida pela Sabesp na fábrica é quase zero, não ultrapassando o limite mínimo de 
consumo. Nessa unidade também há tratamento dos efluentes na ETE (Estação de 
Tratamento de Efluentes) e, assim, a água é novamente encaminhada para o processo 
produtivo.  
 
Já na fábrica que fica na cidade de Louveira (SP) onde são produzidas as fraldas Pampers e 
os absorventes Always os resíduos gerados na fabricação dos produtos são vendidos para 
uma empresa especializada que recicla o material. Também nessa unidade a companhia 
trocou os compressores do sistema de ar condicionado por aparelhos isentos de óleo, 
evitando o risco de contaminação das galerias pluviais. E todos os sistemas de refrigeração 
que utilizavam CFC (clorofluorcarbono) foram substituídos pelos que operam com gases 
ecológicos. Em Louveira, a P&G também reduziu em 90% os contaminantes dos seus 
efluentes. 
 



A P&G possui o Cadri (Certificado de Aprovação para a Destinação de Resíduos Industriais) 
para todos os seus resíduos industriais e também participa do Cempre (Compromisso 
Empresarial para Reciclagem), uma associação sem fins lucrativos, dedicada à promoção da 
reciclagem de lixo. Mundialmente a Procter&Gamble tem o programa Children’s Safe Drinking 
Water, que viabiliza o consumo de água em países como Uganda e Haiti por meio do PUR, um 
produto desenvolvido pela companhia que torna até a água mais contaminada potável, 
utilizando tecnologia de baixo custo.  
 
O programa Children’s Safe Drinking Water já forneceu mais de 550 milhões de litros de água 
potável e 55 milhões de sachês de PUR para 40 países. 
 
No Brasil, a P&G ajudou a fundar a “Associação Caminhando Juntos”, organização sem fins 
lucrativos que desde 2001 capta recursos para investir em programas selecionados de 
inclusão social e capacitação profissional para jovens. A cada real doado por um funcionário à 
organização, a empresa soma outro. 
 
Em 1999, a P&G investiu US$1,25 bilhão na preservação de áreas ambientais, como Big 
Darby Creek e Montes Apalaches (EUA); Pantanal e Guaraqueçaba (Brasil). A doação foi para 
The Nature Conservancy, organização sem fins lucrativos dedicada à proteção ambiental, que 
aplicou o dinheiro nessas regiões. 
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