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Metas 2025Facilitators
for Life

Soluções Sustentáveis 

9 Quantificar o valor de 
sustentabilidade associado aos 
produtos e soluções Diversey

10 Integrar os critérios de avaliação 
da  sustentabilidade ao processo 
de inovação para 100% das novas 
tecnologias 

11 Reduzir a pegada ambiental de 
nossas embalagens e aumentar 
a capacidade de reciclagem de 
nossas embalagens de plástico

12 Melhorar o perfil de segurança e meio 
ambiente dos produtos mediante 100% 
de conformidade com nossa Política de 
Química Responsável

Proteger e Cuidar das Pessoas 

5 Eliminar acidentes de 
trabalho  registráveis dos 
colaboradores da Diversey 

6 Garantir uma cadeia de fornecimento 
ética, envolvendo 100% dos 
fornecedores com nosso Código de 
Conduta do Fornecedor

7 Garantir práticas comerciais 
éticas treinando 100% dos 
colaboradores da Diversey em 
Código de Conduta 

8 Melhorar a vida das pessoas nas 
comunidades em que operamos 
com o programa "Criando Valor 
Compartilhado", da Diversey, para 
todos os setores 

Melhorar o Meio Ambiente 

1 Reduzir  em 10% a 
intensidade energética 
de nossas operações  

2 Reduzir  em 10% a intensidade da 
emissão de  gases do efeito estufa 
em nossas operações  

3 Reduzir em 10% os resíduos 
enviados  para aterro em 
nossas operações  

4 Reduzir em 5% a intensidade 
do uso de água em nossas 
operações  
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Uma carta de nosso CEO 
As raízes da árvore genealógica da Diversey foram plantadas há quase 100 
anos. Não há muitas empresas que possam dizer isso. Naquela época, fomos 
testados repetidamente, de toda forma, desde guerras mundiais até desastres 
naturais. Agora estamos no meio de outro formidável desafio sob a forma de 
uma nova pandemia. Mas devido ao compromisso e dedicação de nossa equipe, 
estou confiante de que estamos ajudando a enfrentar este desafio e, ao fazê-lo, 
salvando vidas. 

Este é nosso relatório de sustentabilidade. Seu objetivo é ilustrar algumas das 
ações que tomamos em 2019 para cumprir nosso compromisso de sermos o que 
chamamos de “Facilitadores da Sustentabilidade para a Vida”. Esse compromisso 
está organizado em torno de três objetivos principais: melhorar o meio 
ambiente, proteger e cuidar das pessoas e criar soluções sustentáveis inovadoras. 
Estabelecemos métricas específicas para medir nosso progresso em relação a 
cada um desses objetivos. 

Nossos objetivos de sustentabilidade estão ancorados em nosso compromisso 
com uma economia circular. Acreditamos que os recursos da Terra não são 
ilimitados. Em vez de adotar um modelo de “comprar, fabricar, descartar”, nós 
nos esforçamos para eliminar o desperdício e reutilizar os recursos sempre que 
possível. Este relatório é um retrato instantâneo, uma fotografia fixa de uma 
imagem em movimento. Embora tenhamos feito progressos substanciais em 
relação a cada um de nossos objetivos, percebemos que há mais que podemos 
e devemos fazer. É importante ressaltar que nosso foco é a melhoria contínua, 
como tem sido ao longo de nossa ilustre história. 

Nosso compromisso com a sustentabilidade está profundamente enraizado na 
cultura de nossa empresa. Ele define quem somos e o que representamos. 

Como os itens deste relatório ilustram, o progresso que fizemos reflete o  
engenho e a dedicação dos colaboradores em todos os níveis da organização, 
colaboradores que se importam o suficiente para expressar o que acreditam 
que possa ser uma melhor maneira de fazer as coisas. Estou muito orgulhoso de 
nossa equipe e da dedicação que eles empenham no nosso negócio. Eu seria 
negligente se não chamasse a atenção para o fato de que continuamos a nos 
aplicar plenamente aos esforços globais para erradicar o vírus da Covid-19. 

A esse respeito, gostaria de ressaltar que a Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos publicou uma lista de produtos antimicrobianos para uso contra 
o novo Coronavírus, que é a causa da Covid-19. Várias tecnologias da Diversey, 
incluindo Virex II e os produtos da linha Oxivir, estão incluídas na lista da EPA. 

Gostaria de agradecer a cada um de vocês por terem tido tempo para ler este 
relatório. Aguardo com expectativa seus comentários e agradeço seu feedback. 
Enquanto isso, por favor, fiquem seguros. O bem estar de vocês e de sua família é 
nossa maior preocupação. 

Atenciosamente, 

Phil Wieland, - CEO

8,618 
FUNCIONÁRIOS DEDICADOS

19 
CENTROS DE ATENDIMENTO 

106 
ESCRITÓRIOS 

42 
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

19 
FÁBRICAS

6 
LABORATÓRIOS 

174 
PAÍSES EM QUE OS NOSSOS                       

PRODUTOS SÃO VENDIDOS 
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MEIO AMBIENTE
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RESULTADOS DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 2019

Os objetivos dos “Facilitadores da Vida” da Diversey exigem uma 
redução de 10% na energia, emissão de gases do efeito estufa e 
desperdício, e uma redução de 5% no uso de água até 2025. Estas 
metas são normalizadas pela massa dos produtos produzidos e 
utilizam 2018 como novo parâmetro. Em 2019, vários projetos 
foram implementados para diminuir o consumo de energia e 
reduzir as emissões dos gases do efeito estufa (GEE). Por exemplo, a 
instalação de água aquecida por energia solar em nossa fábrica em 
Tlalnepantla, México. O projeto de água aquecida por energia solar 
foi capaz de reduzir o consumo de gás natural em aproximadamente 
45% usando o sol para aquecer água até 44˚C para processos de 
aquecimento dentro da instalação. Também concluímos um projeto 
de reequipamento de iluminação em nossas instalações arrendadas 
da Big Box em Wisconsin, reduzindo a energia em 36%.

A organização da cadeia de suprimentos da Diversey também 
implementou um novo sistema de coleta e relatório de nossos KPIs 
(Key Performance Indicators – Indicadores Chave de Desempenho) 
ambientais em 2019. Como acontece frequentemente quando novos 
sistemas são implementados, encontramos algumas discrepâncias nos 
dados de anos anteriores.  Como resultado desses refinamentos e da 
melhoria da qualidade dos dados, estamos refinando nossos números 
de referência de 2018. Além do novo banco de dados, modificamos 
nossa definição do KPI de resíduos para refletir melhor as operações 
da Diversey. A definição anterior foi estabelecida como uma métrica 
corporativa em 2013, quando nosso fluxo total e global de resíduos 
era muito diferente. Mantemos nossa meta de melhorar o desvio de 
aterros em 10%, mas com uma nova linha de base para trabalhar. 
Embora a nova definição de resíduos seja mais material para a 
Diversey, ela ilustrou a necessidade de concentrar nossos esforços em 
novas prioridades para os próximos anos.

“Continuamos identificando as melhores 
práticas e as integramos em nossa pegada 
de produção global”.
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Desempenho em resíduos, GEE, 
água e energia de 2019 
SUMÁRIO 

Intensidade de água (produção de m³/tonelada) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

72.81

75.1215

Energy Intensity (kWh/tonne)
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80.90

2024 2025

0

73.9658

78.59
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GHG Intensity (Kg CO2eq/tonne)
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25.0
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0

23.2

72%
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76%

Landfill Diversion (%)

77.7%

79.8%

78.8%

76.7%

74%

0%

81.07%

1 Reduzir em 10% a 
intensidade de energia 
em nossas operações

2 Reduzir a intensidade das 
emissões de gases de efeito 
estufa em nossas operações em 

3 Reduzir em 10% os resíduos 
para aterro em nossas 
operações 

4 Reduzir em 5% a 
intensidade do uso de 
água em nossas operações

Desvio do Aterro (%) 

Intensidade energética (kWh/tonelada) Intensidade de GEE (Kg a CO2eq/tonelada) 
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Quando a Diversey abriu um armazém e centro 
de distribuição em 2007, foi denominada 
“Big Box” (Caixa Grande) devido à sua forma 
e tamanho. Com 51.097 metros quadrados, 
ela era a maior liderança em instalações com 
certificação Gold Energy e Environmental Design 
(LEED) ou “Liderança em Energia e Design 
Ambiental” na América do Norte. Na época, 
o centro de distribuição de Racine, Wisconsin 
empregava características ambientalmente 
inovadoras, incluindo luminárias ativadas por 
movimento, mictórios sem água, telhados com 
dissipador de calor e ventiladores com eficiência 
energética para reduzir as necessidades de ar 
condicionado. Entretanto, a sustentabilidade 
é uma jornada e sempre há melhorias a serem 
encontradas. 

Bruce Maple, um funcionário da Diversey de 30 
anos, sugeriu uma maneira de reduzir o consumo 
de energia e de emissões dos gases do efeito 
estufa e economizar dinheiro no processo. A Big 
Box tinha mais de 1.100 lâmpadas fluorescentes 
T5 com menor eficiência de iluminação quando 
comparada aos diodos emissores de luz (LEDs). 
Os LEDs consomem menos energia, são mais 
eficientes e têm uma vida útil significativamente 
mais longa do que as luzes fluorescentes. Ao 
atualizar o local de iluminação fluorescente 
T5 para iluminação LED, a Diversey poderia 
não apenas reduzir os custos operacionais 
mensais, mas também implementar recursos de 
iluminação sustentáveis e melhorar as condições 
de trabalho dos funcionários do armazém. 

A mudança foi implementada em fevereiro 
de 2019 e resultou em uma redução do uso 
anual de eletricidade e economia de custos. As 
emissões dos gases do efeito estufa e os custos 
de energia diminuíram em 36%. 

“Nossos custos de energia 
diminuíram tanto que a empresa 
de energia pensou que nossos 
medidores estavam quebrados”, 
disse Maple. 
“Vimos um retorno imediato como 
resultado do retroajuste e nos 
sentimos bem por ter uma fonte 
de iluminação mais sustentável 
em nossas instalações.”

BIG BOX
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A fábrica da Diversey no Reino Unido 
obteve o credenciamento River-Friendly 
Business (Empresa Amiga do Rio) por 
seu trabalho de proteção dos cursos de 
água próximos a seu local em Alfreton, 
Derbyshire. 
Gerido pela instituição beneficente Trent 
Rivers Trust  (TRT) e apoiado pela Agência 
Ambiental e pela Severn Trent, o programa de 
credenciamento concede às empresas baseadas 
na bacia hidrográfica de Trent o status de Bronze, 
Prata ou Ouro por ajudar a melhorar seu ambiente 
aquático local. 
Este ano, Diversey UK foi uma das 10 empresas 
locais, todas operando dentro das antigas áreas 
de minas de carvão em regiões de Derbyshire e 
Nottinghamshire, para se tornar oficialmente uma 
empresa amiga do rio.  
A Diversey UK Production foi especificamente 
reconhecida pelo Rivers Trust por sediar eventos 
de prevenção da poluição em colaboração com a 
Agência Ambiental - e recebeu o credenciamento 
Prata por suas ações para prevenir a poluição do 
local e melhorar os riachos locais.   
Isobel Cook, Gerente de Segurança e Qualidade 
do Meio Ambiente e Dave White, Gerente da 
Unidade de Abastecimento da Diversey do Reino 
Unido, receberam o reconhecimento - e uma placa 
comercial “River-Friendly Business” - em uma 

cerimônia em novembro que também contou com 
a participação da Agência de Meio Ambiente, 
conselhos locais e grupos comunitários e voluntários 
que têm participado da iniciativa “The River Starts 
Here” (O Rio Começa Aqui) do Trent Rivers Trust. 
Julie Wozniczka, gerente de projetos sênior da 
TRT, disse: “A Diversey tem uma grande história 
de trabalho com a Agência Ambiental ... eles 
forneceram uma grande quantidade de provas 
detalhadas e conhecem bem seus cursos de água 
local”. 
Para tornar-se um River-Friendly Business, os 
participantes seguem seis passos - desde garantir 
que as drenagens de água que levam às ribeiras 
sejam claramente marcadas, até armazenar óleos 
e produtos químicos em pacotes para conter 
derramamentos. Os vencedores do prêmio Bronze 
conscientizam o pessoal sobre a campanha 
e identificam os passos que podem tomar; os 
vencedores Prata realizam ações; e os vencedores 
Ouro incorporam um etos amigável ao rio em seus 
negócios e apoiam outras organizações.

O Trent Rivers Trust (TRT) faz com 
que o riacho local brilhe e assegura 
o credenciamento ambiental para a 
proteção dos rios.

“ A Diversey tem uma grande história de 
trabalho com a Agência Ambiental ... eles 
forneceram uma grande quantidade de 
provas detalhadas e conhecem bem seus 
cursos de água local”.  
Julie Wozniczka, Gerente Sênior de Projetos da TRT 
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PESSOAS
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A Diversey continua 
se esforçando para 
evitar acidentes no 
local de trabalho 
e superar a média 
da indústria. Nossa 
taxa total global de 
incidentes registráveis 
(TRIR) para 2019 foi 
de 0,45, ligeiramente 
acima da meta de 
0,35, mas bem abaixo 
da média da indústria de 1,7.  O crescimento substancial 
e o aumento de pessoas no mercado dos EUA contribuiu 
para alguns desafios no cumprimento das metas de 
segurança. Em resposta, um programa de segurança 
abrangente foi implementado na América do Norte e os 
esforços continuam a se concentrar na segurança dos 
colaboradores, particularmente nos Estados Unidos. 

O relatório de Quase-acidente foi um indicador importante 
para 2019 e foi responsável por mais de 80% de todos 
os incidentes reportados durante o ano, um aumento 
significativo em relação aos anos anteriores, com mais 
de 1500 de Quase Acidentes reportados globalmente, a 
maioria dentro de nossa organização de Supply Chain. 

Uma nova plataforma de treinamento de segurança foi introduzida, proporcionando a cada colaborador 
mais de 9 horas de treinamento relacionado à segurança ao longo do ano. 

Além disso, a segurança recebeu sua própria marca e ícone em 2019 com um slogan de Think Safe (Pense 
com segurança). Work Safe (Trabalhe com Segurança). Home Safe (Seguro em Casa). Em julho, o CEO 
também anunciou os 5 Compromissos de Segurança da Diversey afirmando que “A segurança é um pilar 
fundamental em nossa cultura Diversey”. As equipes de Supply Chain em todo o mundo participaram de 
eventos para celebrar e incentivar os Compromissos de Segurança. 

Os esforços atuais estão focados no desenvolvimento de um modelo líder de segurança transformacional 
a ser implementado em todas as fábricas e unidades de negócios para mover a Diversey de um modelo 
tradicional de liderança transacional para o próximo nível de Excelência em Segurança. “A Diversey está 
continuamente empenhada em explorar novas maneiras de motivar e inspirar uma forma de pensar 
“segurança em primeiro lugar” - Brad Weber, VP Quality, EHS, e SC COE’s. 

Eu Planejo Meu Trabalho Para Que Eu Possa Fazê-lo De Forma Segura

Eu Trabalho em Conjunto Para Melhorar a Segurança

Eu Cuido dos Meus Colegas de Trabalho 

Eu Foco Na Prevenção 

Eu Acredito Na Segurança Em Primeiro Lugar, O Tempo Todo e Todos 

os Dias

SEGURANÇA
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Circularidade
Cada um desses programas - Soap For 
Hope, Linens For Life e CoffeeBriques 
- ressalta a premissa principal de uma 
economia circular. Ao contrário de uma 
economia linear, na qual os recursos são 
levados para fazer algo, usados e depois 
descartados, uma economia circular se 
esforça para aproveitar o necessário para 
fazer as coisas de que precisamos, mas ao 
invés de descartá-los quando esgotam 
sua vida útil, os torna mais aptos a serem 
reutilizados para atender às necessidades 
contínuas. 

A circularidade, como a sustentabilidade 
em geral, tem a ver com a eliminação de 
resíduos. E isso é o que cada um desses 
programas tem feito com sucesso. Na 
Diversey, temos muito orgulho do que 
realizamos. Continuamos comprometidos 
com o desenvolvimento dos produtos, 
programas e soluções que todos nós 
precisamos para prosperar nos próximos 
anos. 

Essas iniciativas - Soap For Hope, Linens 
For Life, e CoffeeBriques - são verdadeiras 
colaborações com clientes em todo o 
mundo para “ reciclagem” do lixo, geração 
de empregos para os desfavorecidos e 
melhorias na saúde e o bem-estar das 
pessoas necessitadas. 

Soap For Hope™ 
Lançado em 2013 pela 
D iversey, Soap For Hope 
é b aseado em parcerias 
que a e mpresa formou 
com seus clientes no setor 
de hotelaria. No início, 
Stefan Ph ang, líder global 

da D iversey por criar valor c ompartilhado, começou 
a  perguntar aos clientes o que faziam com os restos de 
sabão deixados para trás quando os hóspedes saíam de 
seus quartos. Dito que eles simplesmente os jogavam 
fora, Stefan propôs que eles trabalhassem juntos para 
recolher esses restos e ajudá-los a convertê-los em novas 
barras de sabão, criando empregos para pessoas que 
precisam urgentemente de ajuda e mantendo o que de 
outra forma poderia ter sido tratado como lixo fora dos 
aterros sanitários.

Em 2019, o programa da Diversey Soap For Hope operou 
em 184 cidades em 40 países com 667 hotéis parceiros. 
No total, foram coletadas 1.446 toneladas de sabão 
usado. O sabão usado foi então convertido em 12 milhões 
de barras de sabões novos, um processo que não exigia 
água nem eletricidade. O novo sabão foi então distribuído 
para pessoas em comunidades carentes que não 
dispunham de recursos sanitários adequados. Ao todo, 
8 milhões de pessoas se beneficiaram do programa da 
Diversey Soap For Hope no ano passado. 

Manuel Ferriol, Gerente Geral do Melia Ho Tram Beach 
Resort no Vietnã, resumiu para que o Soap For Hope foi 
projetado: 

“Ajudamos a salvar vidas, contribuindo para proporcionar 
as pessoas a terem acesso ao sabão; ajudamos a gerar 
meios de subsistência para as comunidades locais 
desfavorecidas; e diminuímos nosso impacto sobre o 
planeta através da redução do desperdício”.

Se você estivesse procurando exemplos de como é uma economia circular na prática, você  não poderia 
fazer melhor do que as três iniciativas que ilustram o compromisso de longa data da Diversey com a 
sustentabilidade. 

Esses programas são chamados de Soap For Hope, Linens For Life, e CoffeeBriques. A premissa de cada um 
deles é a mesma: em vez de transportar materiais para aterros sanitários quando sua vida útil prevista está 
no fim, reponha-os ou os “faça circular” de forma a criar valor econômico e social, particularmente para 
pessoas mais necessitadas. 

A Diversey junta-se aos clientes para formar 
uma circularidade socialmente responsável
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Linens For Life™

Assim como o Soap For Hope, Linens For Life começou com uma 
simples pergunta: O que os hotéis fazem com os tecidos - tudo desde 
lençóis até uniformes de funcionários - que devem ser substituídos 
durante todo o ano, um volume de duas a três toneladas de metros 
a cada ano em um hotel de 400 quartos. E como o Soap For Hope, os 
hoteleiros disseram à Diversey que os tratavam simplesmente como 
lixo, enviando suas roupas de cama usadas para aterros sanitários. 

Novamente, Stefan Phang teve uma ideia melhor. Ele propôs que 
distribuíssem seus tecidos usados para pessoas que vivem em bairros 
carentes ou centros de repouso para serem utilizados como matéria-
prima para fazer uma ampla variedade de produtos atraentes, desde roupas e bichinhos de pelúcia, até 
bolsas e sacolas de compras reutilizáveis. Ao fazer isso, eles ajudaram a criar um fluxo de renda para as 
pessoas desfavorecidas, ao mesmo tempo em que lhes proporcionavam um senso de propósito. 

O programa ganhou uma força considerável, particularmente em todo o Sudeste Asiático. No norte do 
Vietnã no ano passado, hotéis parceiros incluindo a rede Accor Hotels e o Hotel Lotte Hanoi, contribuíram 
com tecidos usados que foram reciclados e transformados em kits para recém-nascidos, os quais foram 
então distribuídos em maternidades rurais em províncias remotas. 

Enquanto isso, a Diversey Tailândia tem trabalhado com seus clientes hoteleiros e a Thai Refugees 
Foundation para influenciar indivíduos, comunidades e o meio ambiente. Linens For Life foi lançado em 
Bangkok em 2019 e agora está fornecendo meios de subsistência para 17 famílias que converteram 3,7 
toneladas de linho usado em uma variedade de bens úteis do que de outra forma se transformariam em 
lixo de aterro sanitário.

CoffeeBriques
Com mais de 400 bilhões de xícaras consumidas a cada ano, o café é a 
bebida mais popular do mundo. O volume de grãos usados para fazer 
tanto café é impressionante. Além disso, o pó de café filtrado é normal-
mente jogado no lixo e vai para um aterro sanitário. 
Em 2018, com a circularidade em mente, a Diversey lançou um progra-
ma de responsabilidade social corporativa chamado CoffeeBriques. O 
programa converte pó de café usado em combustível ecologicamente 
correto para cozinhar e aquecer. O CoffeeBriques não só oferece uma 
fonte de combustível mais barata, mas também protege o meio ambi-
ente, reduzindo ou eliminando o desmatamento resultante do uso da 

madeira como fonte de energia primária. 
Em 2019, os hotéis Hilton em Mianmar lançaram o CoffeeBriques no Hilton Mandalay como parte de seu 
compromisso de sustentabilidade de longo prazo. Veronique Sirault, gerente geral do cluster da Hilton em 
Mianmar expressou o propósito da empresa: “2019 é um ano marcante para o Hilton, pois comemoramos 
nosso 100º ano. Com o programa CoffeeBriques, pretendemos fortalecer nosso compromisso com a re-
sponsabilidade social corporativa em benefício da comunidade. Ao reciclar o pó de café usado, estamos 
fornecendo não apenas uma solução de energia mais limpa, mas também minimizando o lixo que vai para 
aterros sanitários ou vias navegáveis obstruídas”. 
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Podemos mudar o comportamento de higiene das crianças para melhor 
e tornar a lavagem das mãos um belo ritual? Sim, nós podemos! Lavar as 
mãos com sabão é uma das maneiras mais simples de ajudar a manter as 
crianças saudáveis. A higiene das mãos também é um dos temas prioritários 
nas agendas de saúde pública em todo o mundo. A Organização Mundial da 
Saúde aumentou a conscientização sobre a importância da higiene das mãos 
e seu impacto na prevenção da propagação de doenças infecciosas por meio 
de campanhas como 

“Mãos limpas salvam vidas”. No entanto, de acordo com a UNICEF, hoje 
vemos quase 900 milhões de crianças que têm serviço limitado ou nenhum 
serviço de lavagem das mãos em suas escolas e um número impressionante 
de 47% das escolas em todo o mundo não tem instalações para lavagem das 
mãos com água e sabão. 

A maioria das crianças em países em desenvolvimento não foram criadas 
tendo a lavagem das mãos como uma prioridade. Mesmo com o aumento 
do acesso a água e sabão, parece difícil mudar hábitos e aumentar a 
higienização das mãos. Determinada a quebrar esse círculo vicioso, uma 
equipe global adotou um ponto de vista comportamental para incluir 
a higiene das mãos no dia a dia de crianças pequenas. A equipe iniciou 
a iniciativa ‘Anjos que lavam as mãos’ no final de 2019 com um design 
‘blue and behavior’ (azul e comportamento) que envolveu mais de 4.000 
momentos de lavagem das mãos de crianças na Royal Gate School, em 
Bondo, no Quênia. 

Com a ajuda da Diversey, um protótipo feito sob medida de sabonete 
de espuma azul para as mãos foi desenvolvido para fornecer uma nova 
experiência sensorial que aumentou a visibilidade do processo de lavagem 
das mãos. Paralelamente, foi desenvolvida uma abordagem de motivação 
para a lavagem das mãos em sete etapas. A equipe global incluiu técnicas 
de incentivo e mudança de comportamento, aplicou-as à lavagem das 
mãos e implementou um mecanismo de construção de hábitos para 
tornar os hábitos de higiene diários uma realidade. Além disso, o estudo 
de campo mostrou que o entusiasmo das crianças pode ser estendido ao 
comportamento familiar em casa. 

Começando na Uganda, a equipe expandiu o programa em escolas do 
continente africano até o final de 2019. Paul Blankers, um dos membros 
da equipe que testemunhou o projeto piloto completo na Royal Gate 
School comentou: “Ajudá-los foi bom, capacitação é o que eles precisam no 
momento”. O desenvolvimento da pandemia global  da COVID-19, poucos 
meses após a conclusão do projeto piloto, destaca a importância vital de 
tornar a lavagem das mãos parte da rotina diária de crianças em todo o 
mundo e, esperançosamente, ajudará a prevenir infecções. 

Esta iniciativa social de alto impacto é um esforço conjunto da Maastricht 
University | UMIO, Benthurst & Co e Diversey. Edward Huizenga, líder do 
programa e professor de inovação e mudança de comportamento, comenta: 
“Acreditamos que um esforço de uma equipe apaixonada leva à mudança 
de comportamento para o bem que realmente funciona”. A Diversey apoia a 
iniciativa como parte do programa Criando Valor Compartilhado (CSV).

Anjos que lavam as mãos 

O desenvolvimento da 
pandemia global da 
COVID-19, apenas alguns 
meses após a conclusão 
do projeto piloto, destaca 
a importância vital de 
tornar a lavagem das 
mãos parte da rotina 
diária das crianças em 
todo o mundo e, espera-
se, ajudará a prevenir 
infecções.
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Os programas de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) da Diversey nos levam a 
trabalhar com diversos parceiros ao redor do 
mundo para melhorar a vida nas comunidades 
onde operamos. Entretanto, o que diferencia 
a Diversey é nossa extensão da RSE para a 
Criação de Valor Partilhado (CVP). Fazendo 
parceria com nossos clientes e organizações 
não-governamentais (ONGs), enfrentamos juntos 
os desafios para abordar os benefícios sociais, 
ambientais e financeiros. 

A Diversey foi reconhecida por nossos esforços 
de RSE em 4 de abril com um Prêmio de 
Empoderamento da Mulher  (Empowerment 
of Women Award  - Silver) apresentado no 11º 
Global CSR Summit & Awards 2019 em Kuching, 
Sarawak, Malásia. 

O prêmio homenageou nossos esforços na 
implantação de nossos programas Soap For 
Hope, Linens For Life e CoffeeBriques para 
ajudar a tirar as mulheres da extrema 
pobreza. Os programas proporcionam às 
mulheres uma fonte de renda e capacitam-
nas para cuidar de si mesmas e de suas 
famílias. 

Mais de 600 corporações em todo o mundo 
apresentaram inscrições para os prêmios 
em várias categorias (por exemplo, Melhor 
Projeto Ambiental, Melhor Relatório de 
Sustentabilidade, etc.). A Diversey submeteu 
a candidatura para o prêmio “Empowering 
Women Award”. 

Stefan Phang, diretor de sustentabilidade, 
recebeu o prêmio para a Diversey do Ministro 
de Bem-estar, Bem-estar Comunitário, Mulheres, 
Família e Desenvolvimento Infantil da Malásia. 
“Estou orgulhoso por receber este prêmio em 
nome da Diversey e de minhas equipes que 
trabalham incansavelmente na execução destes 
programas para as comunidades e nossos hotéis 
parceiros ao redor do mundo”, disse Stefan.  

Diversey ganha o 
“Empowerment of Women Award” 
(Prêmio de Empoderamento da Mulher )

“Estou orgulhoso por receber este 
prêmio em nome da Diversey e de 
minhas equipes que trabalham 
incansavelmente na execução destes 
programas para as comunidades e 
nossos hotéis parceiros ao redor do 
mundo”, disse Stefan. 
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Rede LEAD

Em 2019, Somer Gundogdu, presidente da MEA, assinou um 
compromisso com a Rede LEAD iniciado por Frans Muller, CEO da 
Ahold Delhaize. O compromisso aumenta significativamente a 
porcentagem de diretoras, elevando a representação feminina no 
nível de diretor em pelo menos 5% a mais na Europa, no Oriente Médio e na África até 2023. 

“Hoje, apenas 20% dos nossos colaboradores são mulheres, o que claramente é uma área em 
desenvolvimento para nós”, disse Somer. “Acredito fortemente na diversidade de pensamento, também 
acredito que ter mais mulheres nos processos de tomada de decisão eleva a qualidade e a criatividade 
das decisões, melhora o envolvimento e, eventualmente, leva a melhores resultados financeiros. A jornada 
começa com a consciência de nossos preconceitos individuais; todos nós, inconscientemente, buscamos 
pontos de contato e gravitamos em torno de pessoas com pensamentos semelhantes, como processamos 
informações e como respondemos. 

A missão da Rede LEAD “Leading Executives Advancing Diversity” (Líderes Executivos Promovendo a 
Diversidade) é “atrair, reter e promover as mulheres na indústria de varejo e de bens de consumo na Europa 
por meio da educação, liderança e desenvolvimento de negócios. A LEAD está convencida de que as 
organizações podem criar valor mais sustentável aproveitando todo o conjunto de talentos”. A Diversey é 
um Parceiro Prata deste programa desde 2015. 

Carta de Diversidade da Grécia

A Diversey foi uma das primeiras empresas a assinar a Carta 
da Diversidade da Grécia e, como representante legal da Opco 
grega, participou orgulhosamente da Conferência inaugural da 
Diversidade realizada em 9 de maio em Atenas. 

Temos muito orgulho de fazer parte disso e, junto com outras 50 empresas multinacionais e nacionais 
pioneiras, pretendemos dar início ao que chamamos de Diversidade e Inclusão no Trabalho. Entre os 
signatários estão Deutsche Telecom, Marks & Spencer, Nokia, Accenture, Pfizer e Teleperformance. 

A primeira carta europeia foi lançada na França em outubro de 2004. Foi a primeira desse tipo na Europa, 
inspirando iniciativas semelhantes em toda a Europa. A Grécia tornou-se o 23º país europeu a assinar a 
Carta da Diversidade, que agora é uma iniciativa da Comissão Europeia para a igualdade de oportunidades 
no local de trabalho. 

A diversidade reflete de muitas maneiras o perfil de nossa sociedade e como princípio da vida social 
pode ampliar os horizontes da experiência humana. Neste contexto, a Conferência de Inauguração foi 
realizada com o objetivo de buscar o que a Diversidade significa para as organizações gregas modernas 
e os métodos de aplicação dos princípios da diversidade na verdadeira convivência e coexistência na vida 
cotidiana do local de trabalho. 

Este se tornará o foco principal de um recém formado conselho local de Diversidade e Inclusão na empresa 
operacional grega, gerado pelo entusiasmo e pela apreciação que a assinatura da Carta da Diversidade 
Grega trouxe entre nossos colaboradores. 

DIVERSIDADE na Diversey
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INOVAÇÃO 



 17

Na Diversey, fazer e comercializar produtos de limpeza e higiene bem-sucedidos começa com a 
garantia da segurança e eficácia de todo nosso portfólio. Esse é nosso critério fundamental. Mas há 
outros aspectos que também levamos em consideração. 

A principal delas é garantir que nosso portfólio esteja alinhado com nosso plano de ser o que 
chamamos de “Facilitadores da Vida”. Esse plano é organizado em torno de nossos três principais 
“Objetivos de Sustentabilidade 2025”: melhorar o meio ambiente, proteger e cuidar das pessoas e 
inovar em soluções sustentáveis. Estabelecemos métricas específicas para medir nosso progresso 
em relação a cada um desses objetivos. 

É importante ressaltar que nossos “Objetivos de Sustentabilidade para 2025” estão ancorados em 
nossa Política de Química Responsável. Cada matéria-prima que usamos em nossos produtos deve 
estar alinhada com essa política. Essa política está em constante evolução com base em novas 
ciências, atividades regulatórias e tendências do cliente. Na Diversey, estamos comprometidos 
em garantir que nossos produtos tenham perfis de segurança e ambientais excelentes e que 
permaneçamos na frente a química verde. 

A última renovação de nossa Política de Química Responsável inclui mudanças na forma como 
tratamos alguns materiais que podem ser encontrados nas fragrâncias dos produtos Diversey. Em 
2019, nossas equipes de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) na Holanda, Estados Unidos, Brasil e 
Índia desenvolveram e lançaram um projeto de substituição de fragrâncias chamado Ecoboost. O 
foco do Ecoboost está em nossos produtos odorizadores de ambiente  e de  limpeza geral. 

As fragrâncias em produtos de limpeza são feitas a partir de misturas complexas de materiais 
para desenvolver um aroma agradável e duradouro. 
Alguns desses materiais passaram por um monitoramento 
cuidadoso e, embora ainda sejam legais, seguros e comuns 
em muitas partes do mundo, começamos a eliminá-los 
gradualmente em algumas de nossas fragrâncias. 

O Ecoboost é o resultado desse processo. Enquanto 
continua a oferecer o mesmo desempenho de alta 
qualidade, o Ecoboost tem vantagens significativas de 
sustentabilidade. O mais importante é o fato de ser 
oito vezes mais concentrado do que as formulações 
que substitui. Como resultado, os estoques de 
fragrâncias foram reduzidos em 67%, economizando 
mais de US $ 1,1 milhão. Além disso, por ser altamente 
concentrado, o Ecoboost reduz a quantidade de 
solvente necessária e reduz o plástico, exigindo muito 
menos garrafas para entregar a mesma quantidade 
de produto. E isso, por sua vez, reduz o custo e o 
impacto ambiental do transporte desses produtos até 
nossos clientes.

Desta forma, o Ecoboost ressalta o que 
acreditamos ser um dos princípios fundamentais da 
sustentabilidade: a gestão ambiental faz sentido para os negócios.

... Os estoques de fragrâncias 
foram reduzidos em 67%, 

economizando mais de 
$ 1,1 milhão.

Projeto de substituição de fragrâncias  
proporciona um doce cheiro de sucesso 



 18

Nas cervejarias é exigido que as garrafas de vidro sejam reutilizadas. 
Normalmente, as garrafas são reutilizadas até 50 vezes ou mais. A 
razão é bastante simples: as garrafas de vidro são caras, geralmente 
custando cerca de 20 centavos por garrafa. Se cada produto fosse 
embalado em uma nova garrafa, o custo do produto dispararia.  

Um aspecto extremamente importante da reutilização de garrafas 
de vidro é remover o que na indústria é chamado de “rótulos 
resistentes”. Eles são os rótulos que se deterioram em pequenos 
pedaços de fibra devido à exposição a condições climáticas extremas 
ou ao desgaste natural. O problema é que os rótulos desgastados 
não são completamente removidos durante o processo de lavagem 
das garrafas. Pequenos fragmentos desses rótulos geralmente 
permanecem na garrafa. 

Esses pequenos fragmentos resultam na rejeição de uma garrafa 
quando ela passa pelo processo de “inspeção eletrônica de garrafas” 
(EBI). As garrafas rejeitadas têm que ser lavadas novamente, o que 
aumenta o custo, afeta negativamente a produtividade e aumenta o 
impacto ambiental do processo. 

As dimensões deste problema são significativas. Os dados da 
indústria mostram que o número de garrafas rejeitadas no processo 
de EBI normalmente varia de 6 a 14% do total das garrafas 
devolvidas a uma cervejaria. O número de garrafas devolvidas 
anualmente está em centenas de milhares, às vezes em milhões, 
dependendo do tamanho da cervejaria. 

O “Weathered Label Program”( Programa de etiqueta resistente) da 
Diversey atende a esses desafios, usando uma nova química para 
remover etiquetas desgastadas na primeira vez que são lavadas, 
eliminando assim o custo e o impacto ambiental da nova lavagem. 
Não apenas a quantidades de água, energia e produtos químicos 
usados para colocar uma garrafa boa de volta em circulação são 
reduzidas, mas o CO₂ necessário para fazer uma garrafa nova e o 
custo de descarte de uma garrafa velha são eliminados. 

O novo programa da Diversey também complementa nossa 
tecnologia DivoMask apresentada anteriormente, que aplica um 
revestimento de polímero a garrafas usadas que foram arranhadas 
ou desgastadas, dando-lhes a aparência de uma nova garrafa. 

A combinação do “Weathered Label Program “e a tecnologia 
DivoMask aumenta a eficiência das operações de nossos clientes 
cervejeiros e seu impacto positivo ao meio ambiente, mostrando 
mais uma vez que o que é bom para o planeta é bom para os 
negócios. 

Para eliminar o custo 
e os impactos ambien-
tais da nova lavagem, 
o “ Weathered Label 
Program “ da Diversey 
usa novos produtos 
químicos para remover 
etiquetas desgastadas 
na primeira vez que 
são lavadas. 

A nova tecnologia da Diversey eficaz 
para o  processo de lavagem de garrafas
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Na Diversey, a sustentabilidade é um alvo em 
movimento, definida por nossa crença de 
que há e sempre haverá maneiras melhores, 
mais eficazes e eficientes de fazer as coisas - 
maneiras que são melhores para as pessoas, 
para o planeta e para os negócios. 

Em outras palavras, acreditamos que a 
sustentabilidade é uma busca sem fim.  

Nossas pastilhas de lava-louças Suma 
DIME Mini ilustram essa crença. O sistema 
convencional de lavagem mecânica de 
louças requer a instalação de um dosador 
na máquina de lavar louça para gerir a 
distribuição dos detergentes e abrilhantadores. 
Com Suma DIME Mini, nenhum equipamento de 
dosagem é necessário, o que aumenta a facilidade 
e conveniência de lavar louça. 

Em vez disso, Suma DIME Mini combina não 
apenas detergente e abrilhantador, mas também 
propriedades anti-incrustantes, suspensão de 
sujeira e metal macio em um único pacote de 30 
gramas. Cada pacote oferece um desempenho 
de lavagem poderoso em condições de água 
variadas. O design multifuncional dos pacotes 
também elimina a confusão potencial que pode 
surgir quando várias soluções de limpeza são necessárias. 

Cada pacote de Suma DIME Mini é projetado para durar pelo menos 30 lavagens * e pode ser colocado em qualquer 
lugar dentro do tanque de lavagem. Sua tecnologia de polímero exclusiva também evita o acúmulo de incrustações 
na máquina de lavar louça, mesmo em condições de alta dureza da água. 

 O aditivo de abrilhantador nos pacotes Suma DIME Mini garante uma secagem mais rápida e sem riscos, enquanto 
seu agente de controle de espuma eficaz garante uma limpeza de alto desempenho em condições de solo pesado. 

Os pacotes de Suma DIME Mini também não contêm fosfato e cloro, além de serem seguros para metais macios, 
proporcionando benefícios ambientais além de uma limpeza superior. 

Esta tecnologia revolucionária foi especialmente projetada para máquinas de lavar louça e lava-louças embutidas na 
região da Ásia-Pacífico, onde o espaço da cozinha é frequentemente muito apertado. Os pacotes Suma DIME Mini 
vêm em uma caixa compacta projetada para economizar espaço. 

Em resumo, o Suma DIME Mini é conveniente, eficiente, eficaz, econômico, confiável, seguro e ecologicamente correto. 
É também uma referência na busca de formas melhores e mais sustentáveis de ajudar nossos clientes a enfrentar os 
desafios que se apresentam e, ao fazê-lo, melhorar o perfil de sustentabilidade de suas operações.

* Com base em 1 minuto e 55 segundos de ciclo de lavagem (tempo de lavagem e enxágue)

DIME Mini: Uma maneira mais 
eficiente de lavar louças

Cada pacote de Suma DIME Mini é 
projetado para durar pelo menos 30 
lavagens* e pode ser colocado em qualquer 
lugar dentro do reservatório de lavagem. 
Sua tecnologia exclusiva de polímeros 
também evita a formação de incrustações 
na máquina de lavar louça, mesmo em 
condições de alta dureza de água. 
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As tecnologias AHP da Diversey são 
exatamente o que os médicos recomendam
Em dezembro de 2019, a Diversey adquiriu 
os direitos globais de propriedade intelectual 
relacionados ao Accelerated Hydrogen Peroxide® 
(Peróxido de Hidrogênio Acelerado) da Oakville 
Ontario, Canadabased Virox Technologies Inc. Na 
época, nem a Diversey nem qualquer outra pessoa 
entendeu o quão oportuna essa aquisição seria. 

O Peróxido de Hidrogênio Acelerado (AHP) é uma 
mistura sinérgica, patenteada mundialmente, de 
ingredientes comumente utilizados que produzem 
potência excepcional como um germicida e 
desempenho superior como um limpador. Ele provou 
ser particularmente eficaz na batalha contínua 
contra a COVID-19. Os produtos AHP da Diversey 
são desinfetantes de grau hospitalar registrados 
para uso profissional. Eles foram registrados tanto 
na Health Canada quanto na Agência de Proteção 
Ambiental dos EUA (EPA). 

O perfil ambiental e a segurança do AHP o tornam 
ideal para uso em uma variedade de produtos e 
materiais. Ao contrário da maioria dos produtos 
químicos desinfetantes, o peróxido de hidrogênio 
se decompõe em oxigênio e água durante o 
processo de higienização. Alguns desinfetantes, 
como o hipoclorito de sódio (ou seja, lixívia) 
reagem com bactérias e material orgânico para 
produzir produtos químicos indesejados, como o 
trialometano. Os desinfetantes podem deixar para 
trás resíduos químicos indesejáveis, mas na AHP o 
ingrediente ativo é apenas hidrogênio e oxigênio.  

No início de março, a EPA lançou uma lista de 
produtos qualificados para uso contra o novo 
coronavírus, incluindo informações sobre o tempo 
que uma superfície tem que permanecer úmida 
para uma desinfecção eficaz e se os produtos 
demonstraram eficácia contra vírus difíceis de 
matar. Os produtos Virox constavam nessa lista.  

A Virox Technologies continua fabricando produtos 
AHP para a Diversey. Antes da COVID-19 ser 
reconhecida como o vírus mortal que provou ser, 
o armazém da Virox normalmente funcionava 10 
horas por dia, quatro diaspor semana embalando e 
enviando produtos desinfetantes industriais. 

Desde que o mundo despertou para a seriedade 
da pandemia, os funcionários do armazém têm 
trabalhado sete dias por semana, 13 horas por 
dia para acompanhar a demanda. As tecnologias 
AHP são utilizadas em uma ampla variedade de 
indústrias, incluindo lares e centros de saúde. As 
linhas de cruzeiros marítimos também estão usando 
produtos AHP para desinfetar seus navios. 

Nos últimos anos, a Diversey investiu 
significativamente para construir posições de 
liderança em saúde e prevenção de infecções 
por meio de liderança inovadora, inovação e 
desenvolvimento de produtos e práticas baseados 
em evidências. 

A aquisição do Accelerated Hydrogen Peroxide® 
(Peróxido de Hidrogênio Acelerado) apoia a missão 
contínua da Diversey de reduzir as infecções 
evitáveis, controlar os custos associados e, por fim, 
ajudar a salvar vidas em todo o mundo. 

Na Diversey, acreditamos que nossa 
competitividade não são as marcas, mas produtos 
químicos que têm sido usados por décadas sem 
mudança ou adaptação a novos vírus e doenças 
incapacitantes. 

 Ao longo de períodos, às vezes medidos 
em décadas, não apenas anos, muitos vírus 
potencialmente fatais sofreram mutações, 
enquanto os produtos químicos destinados a 
eliminá-los permaneceram os mesmos. 

E é por isso que as tecnologias AHP são 
revolucionárias. Elas estão à frente da curva - e, para 
usar uma frase usada regularmente hoje em dia - 
elas estão ajudando a achatar a curva.

AHP® e Design são marcas registradas da Diversey, Inc..
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A Diversey Índia lançou recentemente a nova série SmartDose R. 
Esta plataforma é uma inovação direcionada e projetada na Índia 
para as necessidades do mercado local. A Diversey Índia alavancou 
os fortes valores da marca TASKI em combinação com a plataforma 
SmartDose e lançou 4 produtos principais: TASKI R1 Super SmartDose, 
TASKI R2 SmartDose, TASKI R3 SmartDose e TASKI R9 SmartDose. 

Pela primeira vez, essas variantes de SmartDose para a Índia serão 
empacotadas em uma configuração exclusiva de 2,9 L, combinando 
o poder dos superconcentrados e a tecnologia de empacotamento da 
nova era. Este pacote é capaz de evacuar 99,7% do produto químico 
dentro. Além disso, o custo de uso para o cliente permanece o mesmo, 
apesar desses benefícios.

A plataforma SmartDose ajudou a continuar a transformação 
da indústria de limpeza para produtos altamente concentrados, 
facilitando seu uso em locais menores onde os dispensadores 
montados na parede podem não ser viáveis ou onde o acesso à 
água é remoto. No passado, essas instalações eram frequentemente 
forçadas a contar com produtos prontos para uso. As vantagens dos 
superconcentrados para reduzir a embalagem continuam sendo uma 
prioridade para a Diversey e uma forma de se diferenciar em relação 
aos nossos concorrentes. Com sua dosagem precisa, facilidade de uso, 
portabilidade, economia de espaço, redução de embalagem e, acima 
de tudo, o design à prova de violação da plataforma que oferece uma 
solução única. Esta nova versão eleva a inovação a um novo nível.

A Índia lança a nova geração da série R 
SmartDose™ 

SmartDose vs.Comparável 
Produtos em embalagens a 
granel

88%  Pegada de embarque

60%  Pegada de carbono 

57%  Embalagem 

O SmartDose da Diversey India 
é capaz de evacuar 99,7% da 
substância química interna, 
reduzindo o desperdício e facil-
itando a reciclagem. 
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A Índia enfrenta desafios extremos em relação 
à água, com algumas estimativas indicando 
que a população do país pode ter apenas 50% 
da água necessária até 2030. Portanto, cada 
gota conta quando se trata de conservação da 
água e de tornar a água potável disponível para 
as comunidades. Flush-Me-Not! (Não me deem 
descarga!)  é um sistema abrangente de mictório 
sem água com telas de polímero reciclado e 
eliminador de odores Good Sense para reduzir o uso 
de água e odores. 

Flush-Me-Not! pode conservar 90% da água 
utilizada nos banheiros. Já foi implementado 
com sucesso em mais de 23.000 mictórios em 
hotéis, edifícios comerciais, aeroportos, escolas, 
hospitais e locais-chave de peregrinação na Índia. 
O Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji 
Maharaj, o templo Vaishno Devi em Cachemira e o 
distrito escolar público de Delhi são três exemplos 
de sucesso deste programa simples, mas altamente 
eficaz. 

“Estamos implementando a solução da Diversey 
em todos os 54 mictórios do campus. Mais de 
1.500 meninos estão seguindo seus estudos aqui. 
Mesmo que assumamos que eles usam o banheiro 
uma vez por dia, economizaríamos na região 2.000 
litros por dia. Para difundir a conscientização sobre 
a conservação da água através do Flush-Me-Not!, 
a administração até conduziu vários programas 
de sensibilização para os estudantes”, diz Sumati 
Arora, Gerente de Instalações da Escola Pública de 

Flush-Me-Not! -  aclamado por ajudar 
a Índia a enfrentar a crise da água 

de água utilizando  
em descarga de 
mictório 90%Economize até

Odor Eliminator

Fresh and Clean 
Urinal Screen

Já está sendo usado em 23.000 mictórios na Índia, 
incluindo o Aeroporto Internacional Chhatrapati 
Shivaji Maharaj, banheiros públicos ao redor do 
templo Vaishno Devi em Caxemira, em múltiplos 
fast food, e em algumas filiais da Escola Pública de 
Delhi. 
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Segurança 
+ Eficiência de custos
+ Proteção ao meio ambiente 
= Safepack XXL da Diversey

A limpeza eficiente de uma 
instalação tão grande quanto uma 
fábrica típica de alimentos e bebidas 
com todos os equipamentos e outras 
coisas que estão nela, requer não 
apenas uma quantidade substancial 
de produtos de limpeza, mas 
também um sistema que seja seguro 
de usar, econômico e ecologicamente 
correto. A tecnologia de embalagem 
Safepack XXL da Diversey foi 
projetada com esses objetivos em 
mente.  

O Safepack XXL é um recipiente 
intermediário de granel (IBC) de 
1.000 litros, plástico e de parede 
dupla. A utilização de produtos 
Diversey embalados no Safepack 
XXL evita o risco de ferimentos 
aos usuários e ajuda a proteger 
o meio ambiente com um design 
que minimiza derramamentos ou 

vazamentos. A vida útil do Safepack XXL é substancialmente mais longa do que a dos IBCs convencionais. 

O Safepack XXL inclui um tubo de sucção e um interruptor de nível, mas não possui uma abertura de 
fluxo ou toque na parte inferior. Devido à sua parede dupla e a ausência de uma abertura de saída na 
parte inferior, o Safepack XXL pode ser instalado em quase qualquer lugar sem medo de derramamento. 
É importante ressaltar que o Safepack XXL foi aprovado pela Organização das Nações Unidas e atende a 
todos os regulamentos de transporte da ONU. 

Enquanto um IBC padrão tem uma vida útil de cerca de 2 anos, o Safepack XXL oferece dez anos de uso, 
reduzindo desperdício e refletindo o compromisso da Diversey com uma economia circular. 

Para cumprir os regulamentos da ONU, um teste de pressão no recipiente interno do Safepack XXL deve 
ser realizado após 2,5 anos. O recipiente interno deve ser substituído após 5 anos. O Safepack XXL define o 
avanço em tecnologias de limpeza de indústrias de alimentos e bebidas.

Safepack XXL reinventa a limpeza de 
indústrias de alimentos e bebidas
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Muito antes de a sustentabilidade se tornar um objetivo das empresas em 
todo o mundo, as tecnologias de tratamento de pisos da TASKI estavam 
evoluindo de maneiras projetadas para melhorar a eficiência e reduzir 
os impactos ambientais. Essa evolução continua até hoje, com a solução 
IntelliFlow da TASKI fornecendo um recente exemplo. 

O sistema patenteado TASKI IntelliFlow automatiza a entrega de 
quantidades precisas de solução de limpeza e água nos pisos com base na 
velocidade da máquina e em seu raio de giro. 

 IntelliFlow utiliza ajustes em tempo real para modular o fluxo da solução 
de limpeza na medida em que o operador dirige e muda a velocidade da 
máquina. Esses ajustes reduzem o consumo de água e produtos químicos em 
até 67%, reduzem o tempo de abastecimento do tanque e diminuem o custo 
do processo de manutenção do piso. 

Os benefícios para as instalações que utilizam as máquinas de limpeza de 
pisos TASKI equipadas com a tecnologia IntelliFlow incluem limpeza mais 
rápida, pisos consistentemente secos que reduzem drasticamente o potencial 
de escorregamentos e quedas, consumo de energia reduzido e custos 
menores. 

Com o excesso de falsas alegações sobre as vantagens ambientais dos 
produtos que continuam aumentando - uma prática comumente referida 
como “lavagem verde” - uma maneira de assegurar que os produtos 
ofereçam os benefícios ambientais que eles afirmam fornecer é através de 
validação independente por terceiros. A demanda por produtos certificados 
ambientalmente continua a crescer em todos os cantos do planeta, dos 
Estados Unidos à China, do Brasil à Índia. 

O sistema TASKI IntelliFlow foi validado pela Underwriters Laboratories 
Environment (ULE), uma unidade de negócios da Underwriters Laboratories, 
uma empresa com mais de 100 anos de experiência e um conhecimento 
científico comprovado em testes ambientais, definição de padrões, validação 
e desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade. A ULE se concentra nas 
validações de reivindicações ambientais. 

Para a TASKI IntelliFlow obter uma validação de reivindicação ambiental da 
ULE foi necessário que ela fosse submetida a testes rigorosos, auditorias e 
análises de dados que quantificassem seus benefícios de sustentabilidade. 

Por ter obtido sua validação de reivindicação ambiental da ULE, a TASKI 
IntelliFlow está agora listada em seu banco de dados de produtos 
sustentáveis, o que permite que as partes interessadas se protejam da 
lavagem verde. Somente o tempo dirá quais são as inovações da TASKI que 
estão por vir; mas isto é certo: Elas melhorarão a eficiência, diminuirão o custo 
dos cuidados com o piso e protegerão o meio ambiente. É o que os produtos 
TASKI têm feito nos últimos 65 anos e isso é o que eles continuarão a fazer 
nos próximos anos. 

TASKI® IntelliFlow™ entrega 
excelência certificada no cuidado do piso. 



A Diversey tem sido, e sempre será, uma pioneira e 
facilitadora para a vida. Fornecemos constantemente 
tecnologias revolucionárias de limpeza e higiene que 
proporcionam total confiança a nossos clientes em 
todos os nossos setores globais. 
A Diversey está sediada em Fort Mill, S.C., EUA. Para 
mais informações, visite www.diversey.com ou nos 
siga nas redes sociais. 
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