UNILEVER
A Unilever é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, com marcas de destaque
nas áreas de alimentação, limpeza, produtos de higiene e cuidados pessoais – entre elas Knorr,
Cica, AdeS, Dove, Lipton, Omo, Hellman’s, Rexona, Lux, Close Up. A empresa é uma referência
em marcas que trazem o bem-estar às pessoas. É também responsável pelo enorme contingente
de colaboradores em suas unidades e pelos impactos ambientais que podem ser gerados em seu
processo produtivo.

A água é vital para os negócios da Unilever. De 2003 a 2006, e apenas no Estado de São Paulo,
onde a Unilever possui seis operações, as fábricas reduziram o consumo total de água em
aproximadamente 30%. Na prática, o volume de redução de consumo nesse período foi de mais de
1.000.000m3, o equivalente a mais de 400 piscinas olímpicas. Ou seja, a performance do consumo
de água das operações tornou-se mais eficiente a cada ano por meio de investimentos e
tecnologias, mesmo diante do crescimento de 88% da produção nas fábricas paulistas.
Nas unidades do Estado de São Paulo, focos deste case, o desempenho no reúso da água
cresceu de 16% para 23%. Já a carga de DQO (Demanda Química de Oxigênio) foi reduzida em
40%. A geração de efluentes também tornou-se mais eficiente e o volume total de efluentes caiu
em 30%.

Em Valinhos, nas 3 unidades conhecidas como Foods, IC (Ice Cream) e HPC (Home & Personal
Care), circulam diariamente cerca de 2 mil pessoas. É a mais antiga planta fabril da Unilever, em
operações desde 1901, e está instalada no centro da cidade, sendo uma referência local. Produz
algumas das marcas mais famosas do Brasil e é a maior fábrica de sabonetes da Unilever no
mundo. A unidade HPC em Valinhos produz as marcas Fofo, Dove, Vinólia, Suave e Lux, além dos
dois tipos de sabão em pedra Brilhante e Minerva.

Já a fábrica de Foods e IC (alimentos e sorvetes), produz margarinas, sorvetes e foods solutions
(produtos para restaurantes, lanchonetes, padarias, fast foods e redes de hotéis, como bolos, pães
de queijo, caldos, temperos e sobremesas). A fábrica responde pelas marcas de margarinas:
Becel, Claybon, Delicata e Doriana, alguns caldos Knorr, sobremesas Carte D’Or e Soft Ice (para
as redes de fast foods).

Há pouco mais de um ano, parte da fábrica de sorvetes de Santo Arcádio, no Brooklin, na capital
paulista, com cerca de 300 funcionários, foi transferida para Valinhos, o que levou a unidade a
dobrar o seu volume de produção. Apesar disso, o reúso de água apenas no site de Foods e IC é
de 19%.

Indaiatuba abriga a maior fábrica de detergente em pó do mundo. Foi inaugurada em 1982 e hoje
mantém cerca de 1300 funcionários, entre próprios e terceiros. Em 2004, recebeu a fábrica de
detergentes em pó de Vespasiano (MG) e dobrou a sua capacidade. Mesmo assim, diminuiu o
volume de água utilizada por unidade de produção em 19,1%.

Já Vinhedo conta com 700 funcionários em 3 turnos, além de prestadores de serviços. A unidade
fabrica produtos de higiene pessoal e, a partir de 2005, iniciou a produção de amaciantes. O site
registrou uma queda de 50% no volume de efluentes entre 2003 e 2006, oferecendo assim uma
importante contribuição para o desempenho da Unilever no Estado de São Paulo neste quesito.

