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95+ 

Na Diversey, fazemos parcerias com clientes e aplicamos ciência de formas inovadoras para criar um mundo mais 
saudável.

A Diversey é líder mundial em soluções sustentáveis de limpeza, saneamento e higiene, que ajudam a manter os 
negócios de nossos clientes, e o mundo, saudável.

Durante quase um século, nossa missão permaneceu essencialmente consistente: proteger e cuidar das pessoas e 
do planeta através de soluções de limpeza sustentáveis.

Hoje, globalmente, a Diversey é um local de trabalho diversificado e inclusivo, centrado na segurança e inovação. 
Somos uma equipe de cientistas, especialistas em pesquisa e desenvolvimento, vendedores, especialistas em 
atendimento ao cliente, entre outros. Somos um parceiro confiável para mais de 85.000 clientes em todo o mundo 
que confiam em nossa experiência para desenvolver, personalizar e entregar produtos, serviços e tecnologias 
sustentáveis que maximizem a higiene e a eficiência, minimizando os impactos no planeta.

98%

85K 80

8.5K 1.4K 1.4K

SOBRE A DIVERSEY 

ANOS DE INOVAÇÃO 
E SERVIÇO

POSIÇÕES DE 
LIDERANÇA 
NO MERCADO 
GLOBAL

TAXA DE RETENÇÃO
DE CLIENTES

CLIENTES EM TODO 
O MUNDO

PAÍSES ONDE OS PRODUTOS
SÃO VENDIDOS

COLABORADORES TÉCNICOS PATENTE

Visão Geral
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Para ser sustentável, uma organização deve ser bem sucedida ambiental, social e financeiramente. Em 2020, a 
Diversey completou 98 anos de existência, servindo como uma prova do sucesso a longo prazo de nosso negócio. Em 
2021, também nos tornamos uma empresa de capital aberto (NASDAQ:DSEY) e conquistamos um novo conjunto de 
interessados na comunidade de investimentos. Isto ocorreu quando desempenhamos nosso papel no combate a uma 
pandemia global com uma demanda sem precedentes por soluções de prevenção às infecções.

A pandemia reforçou a importância de nossa Missão, que é proteger e cuidar das pessoas por meio de soluções líderes 
em higiene, limpeza e prevenção de infecções. A entrega de sanitizantes, desinfetantes e soluções de higiene aos 
clientes, tornou-se nossa principal prioridade. O trabalho feito de maneira responsável, mantendo nosso compromisso 
com a segurança, gestão ambiental e a responsabilidade social demonstraram como a sustentabilidade está 
profundamente integrada nos negócios da Diversey.

Antes da nossa oferta pública inicial, falei com muitos investidores e a importância do meio ambiente, da sociedade e da 
governança (ESG) ficou bem clara. Ao mesmo tempo, ao refletir sobre a pandemia global, tornou-se evidente que temos 
uma oportunidade de emergir mais fortes e mais impactantes do que nunca.

Por muitos anos nos concentramos na sustentabilidade para nossos clientes, funcionários e as comunidades onde 
operamos. Nossa nova estratégia de sustentabilidade, “Proteger. Cuidar. Sustentar.” Esta nova estratégia segue a 
estrutura da estratégia ESG comumente usada hoje. Proteger o meio ambiente, cuidar da sociedade e manter uma boa 
governança será o foco de nossa nova abordagem.

Nossa nova plataforma ESG tem muito com o que se preocupar. Estamos nos comprometendo com metas ambiciosas 
em relação ao clima; a economia circular; diversidade, equidade e inclusão; e um conceito positivo líquido impulsionará 
a Diversey rumo a mais inovações para nossos clientes e maior eficiência em nossas operações. Em suma, as metas que 
delineamos neste relatório orientarão nossa estratégia para oferecer soluções de sustentabilidade a nossos clientes, 
enfrentar os principais desafios globais, eliminar todas as formas de desperdício em nossas instalações e tornar-se uma 
poderosa ferramenta de engajamento com nossos colaboradores. Estamos estabelecendo métricas específicas para 
medir nosso progresso em relação a estes objetivos e relataremos nossos resultados anualmente.

Ao longo de nossa história, nosso compromisso com a sustentabilidade não mudou. Ele está profundamente inserido na 
cultura de nossa empresa. Ele define quem somos e o que representamos. Estou muito orgulhoso de nosso pessoal e da 
dedicação que eles trazem ao nosso negócio.

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

Atenciosamente

Phil Wieland, 
Director ejecutivo

UMA CARTA DE NOSSO CEO
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NOSSOS NEGÓCIOS
De hospitais e hotéis, escolas e restaurantes, somos pioneiros em tecnologias inovadoras de limpeza e oferecemos 
soluções de limpeza personalizadas que atendem às necessidades de qualquer negócio. Embora cada um de 
nossos clientes seja único, seu desejo por produtos sustentáveis e econômicos que elevem o nível de segurança e 
experiência do cliente é constante.

Concentramo-nos em alcançar os seguintes resultados para os clientes:

• Melhoria da higiene, prevenção de infecções e resultados de limpeza

• Melhoria da eficiência operacional e sustentabilidade ambiental

• Redução de custos

• Consistência e altos padrões em localidades e regiões

A força de nosso portfólio de produtos e serviços personalizados é evidenciada por nosso profundo relacionamento 
com o cliente. Em 2020, tivemos uma taxa de retenção total de mais de 98% (excluindo crescimento com clientes 
novos e existentes) e uma taxa de retenção de 99% para nossos 100 principais clientes.

Produtos Institucionais
Para atender clientes nos setores de saúde, educação, serviços de alimentação, varejo e mercearia, hotelaria 
e construção civil, oferecemos uma gama de produtos, serviços, soluções, equipamentos e maquinário. Isto 
inclui produtos químicos para prevenção de infecções e cuidados pessoais, produtos químicos para o cuidado 
de pisos e edifícios, produtos químicos e máquinas de lavar louça mecânica e de cozinha, equipamentos de 
dosagem e distribuição e máquinas de cuidado de pisos.

Produtos alimentícios e bebidas
Para clientes de alimentos e bebidas, fornecemos uma ampla gama de produtos químicos, soluções de 
engenharia e equipamentos, serviços baseados no conhecimento e tratamento de água. Estas soluções 
aumentam a segurança dos alimentos, a excelência operacional e a sustentabilidade para os clientes das 
indústrias cervejeira, de bebidas, laticínios, alimentos processados, farmacêutica e agrícola.

Produtos e Serviços líderes da indústria
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Soluções personalizadas 
Podemos ajudar nossos clientes a alcançar resultados comerciais excepcionais quando compreendemos seus 
objetivos e trabalhamos juntos para alcançá-los. Com nosso modelo único de compromisso com o cliente, 
fazemos exatamente isso.

1. Entenda as necessidades e objetivos do cliente
Fazemos parcerias com clientes para determinar o que é mais importante para eles, com foco nos 
resultados em vez de produtos específicos.

2. Soluções personalizadas de projeto
Projetamos soluções personalizadas, aproveitando nossas 1.400 patentes e pedidos de patente de nossa 
biblioteca de mais de 2.000 formulações químicas exclusivas.

3. Integre soluções com fluxos de trabalho do cliente 
Treinamos nossos clientes sobre como operar produtos e equipamentos com um foco específico em 
considerações de saúde e segurança, sustentabilidade e requisitos de serviço.

4. Otimize o desempenho
Continuamos engajados com nossos clientes e aproveitamos nossas capacidades de monitoramento 
digital para garantir que seus equipamentos estejam operando corretamente, a força de trabalho esteja 
totalmente treinada e as soluções sejam otimizadas.

5. Expandir a Proposta de Valor
Revisamos continuamente nosso desempenho e trabalhamos para identificar formas de expandir ou 
melhorar nossos serviços através de novos produtos e inovações, criando soluções “ganha-ganha” para 
nossos clientes e para nós.

Entenda

Design

IntegreOtimize

Expanda

Serviços de Consultoria
Oferecemos uma gama de serviços de engenharia, consultoria e treinamento relacionados à gestão de   
produtividade, gestão de água e energia e gestão de risco, apoiados por dados fornecidos através de nossas 
soluções digitais.

Um exemplo de como nosso modelo de atendimento ao cliente ganha vida é quando trabalhamos juntos para otimizar 
e padronizar a quantidade de produtos químicos que nossos clientes utilizam em suas operações de limpeza. Os clientes 
muitas vezes se debatem com relações ideais entre produtos químicos e água, ou não dispõem de meios para garantir 
que os padrões de dosagem sejam seguidos com precisão em suas instalações. Isto muitas vezes resulta em “sobre” 
ou “sub-doseamento” e, em última instância, na incapacidade de limpar, desinfetar ou higienizar de forma otimizada 
a nível do usuário. As soluções ponta-a-ponta da Diversey garantem que os produtos químicos adequados sejam 
utilizados, que a quantidade adequada de água seja utilizada e que o equipamento de dosagem ideal e o treinamento 
estejam implementados para proporcionar os melhores resultados para nossos clientes. Em última análise, isto ajuda 
nossos clientes a maximizar a higiene, segurança e eficiência de seus processos de limpeza enquanto minimizam seu 
impacto sobre o meio ambiente e os recursos naturais que consomem.
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Inovando de forma sustentável
Nossa robusta equipe de P&D e engenharia com mais de 1.400 especialistas impulsiona a inovação 
contínua, garantindo que nosso portfólio de produtos, serviços e tecnologia permaneça na vanguarda 
para os clientes. Temos mais de 1.400 patentes e pedidos de patente em nossa biblioteca de mais 
de 2.000 formulações químicas exclusivas e um amplo e diferenciado conjunto de equipamentos 
de dosagem e dispensação e máquinas de tratamento de pisos. Além disso, mantemos uma linha 
robusta de projetos de desenvolvimento de novos produtos, que se encontram em vários estágios de 
descoberta e desenvolvimento. Em 2020, a Diversey investiu mais de $32 milhões em P&D.

No desenvolvimento de todos os produtos e serviços, aderimos a uma filosofia de limpeza verde. Isto 
é definido como o uso de produtos, equipamentos e métodos de limpeza que protegem a saúde dos 
ocupantes dos edifícios, reduzem o custo total da limpeza e evitam impactos ambientais. A limpeza 
verde também considera o fim da vida útil dos produtos químicos e materiais para garantir que seu 
descarte não prejudique o meio ambiente.

Isso garante que todos os produtos e serviços Diversey sejam projetados para melhorar não apenas a 
limpeza e a eficiência, mas também a segurança e a sustentabilidade ambiental para nossos clientes 
e comunidades.

Em 2020, também fizemos investimentos adicionais para expandir nossos produtos, serviços e 
capacidades. Para apoiar o crescimento contínuo nos Estados Unidos, adquirimos a Wypetech, um 
fabricante de produtos de limpeza sediado nos Estados Unidos.

Também anunciamos a aquisição da SaneChem, um fornecedor polonês de soluções especializadas 
em higiene para a indústria de alimentos e bebidas (F+B). O acordo é um passo significativo nos 
ambiciosos planos de crescimento global da Diversey.

Certificações
Centenas de produtos Diversey são certificados por terceiros, verificando se atendem aos mais altos 
padrões de saúde, segurança e sustentabilidade. Entre as certificações que nossos produtos apresentam:

• Cradle-to-Cradle

• EPA (Safer Choice)

• EU Ecolabel

• Green Seal

• Nordic Swan

• UL Environment: ECOLOGO, GREENGUARD
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Proteger - Cuidar - Sustentar
A ESG é fundamental para criar valor e impulsionar o crescimento

Proteger
Gestão ambiental

Cuidar
Responsabilidade Social

Sustentar
Governança Efetiva

Benefícios crescentes em 
parceria com os clientes

Cuidados para os colaboradores.
Cuidados para as comunidades.

Garantindo o alcance de 
nossas metas.

ABORDAGEM SUSTENTÁVEL
As implicações da crise climática e a crescente escassez de recursos são sentidas em todo o planeta além de criar 
novos e complexos desafios para as empresas e a sociedade. Por exemplo, vivemos atualmente em um mundo 
onde três bilhões de pessoas no mundo carecem de instalações para lavar as mãos em casa, o que coloca milhões 
de pessoas em maior risco de COVID-19 e outras doenças infecciosas. Enquanto isso, 40% da população mundial é 
afetada pela escassez de água e a crise climática está acelerando o aumento da temperatura ligada ao aumento 
dos incêndios florestais, à redução do rendimento agrícola e aos impactos na saúde relacionados ao calor extremo, 
entre outras preocupações.

Neste mundo dinâmico, as empresas devem garantir sua operação de forma a minimizar continuamente seu 
impacto ambiental e oferecer valor à sociedade.

Como fornecedor líder de soluções de higiene, limpeza e prevenção de infecções, a Diversey tem um papel único a 
desempenhar. Reconhecemos que nossa maior oportunidade de impacto ambiental e social não está apenas em 
nossas próprias operações, mas através da entrega de produtos e serviços que permitem nossos clientes minimizar 
sua pegada ambiental e operar com mais eficiência.

Como resultado, a sustentabilidade é fundamental para tudo o que fazemos. É inerente ao nosso modelo de 
negócios: inovamos com soluções sustentáveis para os clientes que protegem e cuidam das pessoas e do planeta, 
resultando em um ciclo virtuoso de benefícios para a Diversey e todos os nossos acionistas.

Visite a seção Governança deste relatório 
para saber mais sobre como administramos a 
sustentabilidade na Diversey.

Nossa estratégia
Com o lançamento deste relatório, estamos iniciando nossa nova estratégia de sustentabilidade, “Proteger. Cuidar. 
Sustentar.”, para orientar nossas prioridades e ações ambientais, sociais e de governança (ESG). A estratégia é 
apoiada tanto por metas para 2030 quanto por metas de curto prazo que reduzirão ainda mais nossa pegada 
ambiental, abordarão a desigualdade social e fornecerão soluções para ajudar nossos clientes a alcançar suas 
próprias metas de sustentabilidade.
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Nossa nova estratégia se baseia na missão de sustentabilidade a longo prazo da Diversey:
Protegemos nosso planeta e conservamos os recursos naturais. Preocupamo-nos com 
nossos colaboradores, nossas parcerias, nossos clientes e estamos comprometidos a 
enfrentar desafios sociais críticos e reduzir os riscos em nossas operações. Trabalhamos 
incansavelmente para manter os mais altos padrões em práticas comerciais responsáveis e 
transparência.

Progresso em relação às nossas metas de sustentabilidade
Meta 2030

Questões materiais 
Avaliações de materialidade e engajamento das partes interessadas nos ajudam a identificar e 
priorizar as questões ao longo de nossa cadeia de valor que mais importam para nossos negócios e 
partes interessadas. As questões materiais ou impactam a Diversey em termos de crescimento, risco ou 
oportunidade e/ou são consideradas importantes por nossas partes interessadas.

Para atualizar nossas questões materiais e definir os parâmetros deste relatório, em 2021 realizamos uma 
série de discussões com as partes interessadas que incluíram clientes e a comunidade de investimentos. Em 
uma base contínua, nos mantemos informados sobre as questões mais relevantes para nossa empresa e 
indústria através de compromissos tais como reuniões de revisão de negócios de clientes, grupos de redes 
industriais e parcerias com ONGs.

Sustentar
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Envolvimento das partes interessadas
As decisões que tomamos como empresa impactam uma variedade de pessoas ao redor do mundo - 
desde os funcionários que desenvolvem e fabricam nossos produtos até os clientes que utilizam nossos 
produtos todos os dias. É importante compreendermos suas perspectivas e considerarmos suas vozes. 
Parcerias, colaboração e engajamento com nossas partes interessadas também são fundamentais para 
impulsionar a inovação e proporcionar um impacto positivo em escala.

Aqui está um retrato de alguns de nossos maiores grupos de interesse, seus interesses primários e 
como nos engajamos com eles.

Abordagem Diversey para o engajamento das partes interessadas
Grupo de Partes 
Interessadas

Tópicos de interesse ESG Como nos engajamos

Clientes ❒ Economia circular 
❒ Programas de valores compartilhados 
❒ Redução das emissões de GEE 
❒ Saúde e segurança 
❒ Materiais e embalagens 
❒ Segurança do produto
❒ Sustentabilidade do produto

✔ Reuniões trimestrais de análise de negócios
✔ Conferências do setor

Empregados ❒ Salários e benefícios competitivos
❒ Programas de valor compartilhado
❒ Diversidade, equidade e inclusão
❒ Impactos ambientais e sociais
❒ Saúde e bem-estar
❒ Aprendizagem e desenvolvimento
❒ Equidade de pagamento
❒ Segurança

✔  Pesquisa anual
✔ Revisões anuais de desempenho
✔ Grupos de representação dos funcionários
✔ Oportunidades de desenvolvimento profissional 
contínuo

Investidores ❒ Risco climático
❒  Governança corporativa
❒  Impactos ambientais e sociais
❒  Remuneração executiva
❒  Redução das emissões de GEE
❒  Gestão do capital humano
❒  Materiais e embalagens
❒ Gestão da cadeia de suprimentos

✔ Reunião anual de acionistas
✔  Reuniões conforme solicitado
✔  Participação em conferências e fóruns
✔  Teleconferências trimestrais de ganhos
✔  Chamadas regulares e reuniões presenciais

ONGs e Organizações 
Comunitárias

❒ Clima e energia
❒ Engajamento comunitário e filantropia
❒ Diversidade, equidade e inclusão
❒ Impactos ambientais e sociais
❒ Materiais e embalagens
❒ Segurança
❒ Gerenciamento da cadeia de suprimentos

✔  Diálogos comunitários
✔ Interações através de parcerias comunitárias, 
criação de programas de valor compartilhado e 
voluntariado
✔ Participação em conferências e fóruns
✔ Parcerias para avançar prioridades 
compartilhadas
✔ Investimentos filantrópicos
✔ Selecionar engajamento tópico
✔ Parcerias estratégicas e consulta sobre questões 
materiais

Reguladores ❒ Segurança e privacidade dos dados
❒ Regulamentações e violações ambientais
❒ Saúde e segurança
❒ Segurança do produto
❒ Sustentabilidade do produto

✔   Organizações comerciais como The American 
Cleaning Institute e a International Association 
for Soaps, Detergents and Maintenance Products

Fornecedores ❒ Impactos ambientais
❒ Direitos humanos e práticas trabalhistas
❒ Materiais e embalagens
❒ Diversidade de fornecedores
❒ Gestão da cadeia de suprimentos
❒ Transparência e divulgação

✔  Reuniões anuais
✔ Site do parceiro externo
✔ Código de conduta do fornecedor



 10

A pandemia de COVID-19 mudou fundamentalmente a maneira como as 
pessoas vivem, trabalham, se divertem - e a forma como as empresas lidam 
com a limpeza. Por exemplo, para reduzir o risco de infecção por COVID-19, 
as instalações passaram a exigir limpeza e desinfecção mais frequentes 
com desinfetantes antimicrobianos.

Como fornecedor líder de produtos de prevenção de infecções que vão 
desde higienizadores de mãos a desinfetantes de superfícies rígidas e 
higienizadores de contato com alimentos, a Diversey está em posição única 
para aplicar nossa experiência científica e nosso conjunto de produtos para 
apoiar os esforços globais de combate ao sars-Cov-2.

No início da pandemia, a Diversey foi designada pelo Governo dos 
Estados Unidos como um negócio essencial. Em todo o mundo, nossos 
funcionários foram a campo para ajudar a atender à crescente demanda 
por higienizadores e desinfetantes e para ajudar os clientes a minimizar a 
interrupção de seus negócios e atender aos elevados padrões internacionais 
de limpeza.

Veja como continuamos a apoiar nossos clientes em um ambiente 
pandêmico global, hoje e no futuro, para manter os mais altos padrões de 
segurança e limpeza:

• Oferecemos produtos que são eficazes para minimizar o risco de 
transmissão da COVID-19. Quando a Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA publicou uma lista de produtos antimicrobianos para uso 
contra a COVID-19, várias tecnologias Diversey, incluindo Virex® II e 
várias aplicações Oxivir®, foram incluídas.

• Através de nosso Programa de Apoio às Operações COVID-19, 
fornecemos aos clientes ferramentas e recursos para garantir que os 
protocolos-chave de prevenção de infecções sejam seguidos. Também 
complementamos nossos produtos com briefings de preparação para 
surtos, que explicam os conceitos básicos do controle de infecções sob 
a perspectiva da saúde e como esses conceitos podem ser aplicados a 
instalações não sanitárias.

• Para nossos clientes de hotelaria, entregamos o programa Well Building 
Institute do International Well Hotel, que se concentra na prevenção 
de infecções para garantir a segurança dos hóspedes e colaboradores. 
Ele protege as marcas e negócios do hotel através de um bom 
entendimento da prevenção de infecções e controle de surtos e inclui 
informativos e brochuras sobre a implementação de soluções corretas 
de limpeza e saneamento nas instalações hoteleiras.

APOIO AOS CLIENTES DURANTE A PANDEMIA 
DA COVID-19 E ALÉM

Produtos comprovados para a 
luta contra a COVID-19
Através de produtos inovadores 
e eficazes, a Diversey está 
ajudando nossos clientes - e 
seus clientes - a permanecerem 
seguros durante a pandemia da 
COVID-19. Nossos Lenços de 
papel Oxivir® Excel® e Espuma 
Oxivir Excel, Os desinfetantes à 
base de Peróxido de Hidrogênio 
Acelerado (AHP®) de um passo, 
passaram rapidamente no teste 
EN14476 quando testados 
no SARS-CoV-2, o coronavírus 
que causa o COVID-19. 
Os excelentes resultados 
confirmaram que, devido à 
tecnologia AHP®, a Oxivir não 
só neutraliza os coronavírus em 
uma única etapa, mas também 
limpa e desinfeta rapidamente.

AHP e Design (™or ®) e Accelerated Hydrogen 
Peroxide and Design (™or ®) são marcas 
registradas da Diversey, Inc.



Proteger

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Reduzimos continuamente nossa pegada ambiental ao mesmo tempo em que 
permitimos que nossos clientes façam o mesmo.
Na Diversey o nosso dia a dia é fornecer produtos e serviços seguros e sustentáveis que 
contribuam para um mundo mais saudável. Nossa pegada ambiental é relativamente 
pequena, sendo que nossos maiores impactos residem no uso de nosso produto. No 
entanto, aderimos a melhores práticas de sustentabilidade em nossas operações e 
nos esforçamos para minimizar nosso impacto o máximo possível, tudo isso enquanto 
fornecemos as soluções sustentáveis que nossos clientes desejam.
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Sustentabilidade do Produto e Resultados Positivos 
A Diversey é um parceiro de confiança para mais de 85.000 clientes em todo o mundo. Dado o quão enraizados 
estão nossos produtos e serviços nesses locais, estamos em posição de ajudar os clientes a melhorar seu 
desempenho em quase todas as áreas ambientais, incluindo reduções no uso de água, transporte, energia, 
embalagem, resíduos e produtos químicos. Também podemos ajudar os clientes a melhorar a segurança dos 
funcionários e reduzir ainda mais o desperdício, ampliando o equipamento e a vida útil do produto.

Como parte de nossa nova estratégia de sustentabilidade, a Diversey está estabelecendo um objetivo de 
proporcionar um impacto líquido positivo de sustentabilidade. Nosso objetivo líquido positivo impulsionará 
melhorias internas, para reduzir energia, água, resíduos e emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) em nossa 
cadeia de fornecimento. À medida que reduzimos a pegada da cadeia de abastecimento da Diversey, também 
proporcionaremos economias significativas para nossos clientes com produtos e soluções focadas nas mesmas 
quatro métricas ambientais. Quando a proporção da economia dos clientes dividida pela nossa pegada é positiva, 
alcançamos um resultado líquido positivo. Isto significa que, além de apenas reduzir os impactos negativos, 
aumentamos nossos impactos positivos sobre a sociedade e o meio ambiente. O líquido positivo servirá como 
um princípio orientador para o futuro da Diversey, impulsionando a relação cada vez mais positiva à medida que 
expandimos o escopo para novas soluções, inovações e operações mais eficientes.

Enquanto nosso foco inicial para o positivo líquido será a energia, água, resíduos e GEE diretamente associados à 
nossa pegada na cadeia de fornecimento. Reconhecemos a necessidade de ampliar as medidas de nossa pegada 
para incluir nossos fornecedores e impactos além de nossa cadeia de fornecimento, de modo que a abordagem 
líquida positiva crescerá com o tempo.

Para a economia do cliente que estamos calculando, desenvolvemos um banco de dados de fatores de conversão 
confiáveis baseado em nossa experiência no setor, estudos externos e colaborações de clientes. Estes fatores podem 
ser aplicados às vendas de produtos para estimar as reduções de energia, água, resíduos e GEE que ajudamos 
os clientes a alcançar. O banco de dados abrange quase 40 plataformas tecnológicas que oferecem aos clientes 
vantagens em comparação com as soluções médias da indústria. A partir do banco de dados positivo líquido, 
podemos estimar os benefícios ambientais para todos os clientes Diversey ou clientes específicos. Por exemplo, 
nossos estudos demonstraram que um caso de Suma Bio-Floor® usado por um cliente pode economizar 740 galões 
de água devido a mudanças de processo que requerem menos enxágue.

LBS

Eliminou 
6mil

 
toneladas 

métricas de 
resíduos

Conservou 
7B
 

galões
de água

Economizou
500M

  
kwH

de energia

Economizou
206K

   
toneladas 

métricas de CO₂

conomia do cliente em 2021 
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Aqui estão apenas alguns exemplos de 
como nossos produtos mais recentes 
oferecem benefícios em termos de 
sustentabilidade.

Super Concentrados
Produtos de limpeza altamente concentrados embalados em sistemas de 
ciclo fechado como J-Fill, RTD e SmartDose podem economizar até 98% 
de embalagem quando comparados a produtos prontos para uso. Para 
um resultado líquido positivo, comparamos a economia de resíduos de 
embalagens dos super concentrados Diversey com as taxas médias de 
diluição da indústria e formatos de embalagens padrão

TASKI®

As tecnologias de economia de energia, água, resíduos e gases de efeito 
estufa possibilitadas pelas máquinas e equipamentos TASKI incluem os 
aspiradores TASKI AERO®, IntelliFlow™, e IntelliDose™. Os secadores de 
roupa com IntelliFlow reduzem o consumo de água e produtos químicos em 
até 67%, controlando a quantidade da solução de limpeza e água no piso 
com base na velocidade da máquina e seu raio de giro. O TASKI AERO reduz 
tanto os custos de energia quanto as emissões de CO₂ em até 60%.

Clax® Polar
Um produto de limpeza de roupa que permite aos clientes reduzir a 
temperatura de lavagem de 140°F/60°C para a temperatura ambiente, 
proporcionando economias significativas de energia ao eliminar a 
necessidade de aquecer a água de lavagem. O Clax Polar pode reduzir as 
contas de eletricidade em 50% e reduzir o tempo de lavagem de cada carga 
em 15%.

Soluções para Alimentos e Bebidas.
A Diversey F+B tem três pilares orientadores - eficiência operacional, 
segurança dos alimentos e sustentabilidade. Economias significativas 
de energia, água, resíduos e GEE são rotineiramente entregues aos 
clientes por tecnologias como: soluções que contribuem para o positivo 
líquido incluem tratamentos de esteiras transportadoras secas, sistemas 
otimizados de limpeza no local, e nossos serviços de Consultoria Baseada em 
Conhecimento.

Aumentar a eficiência dos 
clientes e diminuir os impactos 
ambientais

Um exemplo de como a Diversey 
faz parcerias com clientes 
visando sustentabilidade: 
Em 2020, a Diversey fez uma 
parceria com a rede de hotéis 
Grecotel para examinar como 
as soluções Diversey os estão 
ajudando. com seus objetivos 
de sustentabilidade. O Grecotel 
tem um compromisso de longa 
data com a gestão ambiental e 
a promoção do desenvolvimento 
sustentável através de uma gestão 
responsável dos recursos naturais. 
Os produtos e soluções Diversey 
utilizados em suas instalações 
ajudam a economizar água, 
evitar desperdícios, conservar 
energia e reduzir as emissões de 
gases do efeito estufa. A seguir, 
os resultados que refletem a 
economia anual.

• Economia de 3.325 m3 de água 
com Jonmaster™ e purificadores 
TASKI

• Redução das emissões de GEE 
em 2.290 kg de CO2eq e aterro 
sanitário em 600 kg com os 
sistemas Divermite & SafePack

• Prevenção de 765 kg de resíduos 
plásticos com sistema Soft Care® 
Sensations Lux 

• Redução de energia em 2.270 
kWh e GEE 2,2 kg CO2eq com 
TASKI AERO Vaccums

Além disso, desde 2020 o Grecotel 
utiliza IntelliDish® e IntelliLinen® 
para identificar a economia 
de energia em suas cozinhas e 
lavanderia. Eles usam produtos 
Diversey com rótulo ecológico 
para promover a limpeza verde e 
almofadas Twister para limpeza 
sem produtos químicos. O Grecotel 
também utiliza um sistema de 
higienização de piscinas que reduz 
as emissões de GEE de 1.250 kg de 
CO2eq e os resíduos em 435 kg.

LBS

LBS
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Economia circular
A Diversey está empenhada no avanço da economia circular: uma economia que fecha o ciclo dos resíduos, 
mantém os materiais em uso e regenera os recursos naturais. Continuamos a inovar para reduzir nosso desperdício 
global e ajudar outros a fazer o mesmo, com foco no uso eficiente dos recursos e materiais.Nosso objetivo geral 
é reduzir ou eliminar nossa pegada de embalagens. Isso pode ser conseguido através do aumento da eficiência 
da embalagem (por exemplo, maiores concentrações), embalagens leves, aumento do conteúdo reciclado, ou 
aumento da reciclabilidade. Infelizmente, às vezes estas abordagens se contradizem. Por exemplo, filmes flexíveis 
leves podem ser usados para embalar produtos, mas muitas vezes não são recicláveis, pois tendem a ter múltiplas 
camadas de polímeros. Em 2020, a Diversey encontrou uma maneira de combinar todas essas alavancas em 
uma única métrica para medir o sucesso. O método é uma modificação do Índice de Circularidade do Material 
introduzido pela Fundação Ellen MacArthur e pela Granta Design.

Meta: 100% das embalagens contribuam para a economia circular até 2030

Gerenciando nossa Pegada Ecológica
A Diversey possui fortes programas globais e locais que reduzem o impacto ambiental de nossas próprias operações 
ano após ano. 2020 foi um ano desafiador para a Diversey com mudanças drásticas na produção devido à 
pandemia global da COVID-19. A intensa demanda por higienizadores e desinfetantes resultou em desafios para 
nosso modelo habitual de melhoria contínua em energia, água, resíduos e gases de efeito estufa em nossa cadeia 
de fornecimento. Em primeiro lugar, a menor demanda por muitos produtos, devido a severas reduções em setores 
como o de hospitalidade, causou mudanças na produção e menores volumes gerais. Em segundo lugar, a escassez 
de alguns componentes de embalagem exigiu o desenvolvimento de novas soluções e formas de obter dos clientes 
ferramentas essenciais para seus esforços de prevenção de infecções. Finalmente, a necessidade de mudanças 
rápidas na produção resultou em algumas ineficiências na fabricação.
Apesar destes desafios, ainda fomos capazes de reduzir o consumo de energia e as emissões de GEE em 
comparação com nossa linha de base de 2018 em uma base absoluta. Nosso desempenho nessas métricas 
diminuiu em relação à linha de base de 2018 quando normalizada por toneladas de produção, porque nosso 
volume total de produção diminuiu devido à demanda drasticamente reduzida de algumas categorias de produtos. 
Consequentemente, vimos que nosso desempenho em água e resíduos também tende na direção errada devido a 
mais trocas de linhas de produção, menor demanda por alguns produtos e intensa demanda por higienizadores e 
desinfetantes. Em resumo, 2020 foi um ano desafiador, que exigiu que todos combatessem uma pandemia global. 
Seguindo adiante, vemos nosso modelo de melhoria contínua e reduções em energia, água, resíduos e GEE de 
nossas operações na cadeia de fornecimento.

Comparando nossa linha de base em 2018 com nossas operações em 2020

Redução das emissões absolutas de GEE  -2.6% Redução do uso de energia absoluta  -5%
Aumento do consumo de água   +4% Redução no desvio do aterro    -7.3% 

Estamos empreendendo uma variedade de iniciativas para que 100% das embalagens contribuam para uma 
economia circular, incluindo:

• Inserir mais de 60% de papelão reciclado em nossas embalagens globais, economizando 8,2M kg de fibra de 
madeira anualmente. Isto equivale a economizar quase 55.000 árvores por ano.

• Minimizar a quantidade de plástico em nossas garrafas e vasilhas por meio de peso leve, o que reduz a 
quantidade de plástico usado na produção. Por exemplo, o peso leve em nossa garrafa Ergo Gallon economiza 
48.000 kg de plástico virgem por ano e as mudanças em nossos pulverizadores reduzem o uso de plástico em 
44.000 kg por ano.

• Utilizar plásticos reciclados em muitas de nossas garrafas, tais como as garrafas de 1,5 litros prontas para 
dosagem de 5 litros e as garrafas J-fill - todas contendo 25% de plástico pós-consumo.

• Aumentar as concentrações químicas em nossos produtos super concentrados (por exemplo, J-Fill, SmartDose, 
J-Flex e OptiFill™), o que evita mais de 170 milhões de kg de plástico versus garrafas de uso único, prontas para uso 
em um base anual.
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Gerenciamento de Água em nossas operações
A mudança climática está aumentando o estresse hídrico em todo o mundo, ameaçando o acesso de 
muitas comunidades a um abastecimento de água limpa. A maioria dos produtos de limpeza Diversey 
são soluções à base de água que também requerem água para o enxágue após o uso. Sem acesso 
à água limpa, a Diversey não pode fabricar produtos de limpeza. Sem água para o enxágue, nossos 
clientes não podem fazer a limpeza. A importância da administração de água é a razão pela qual temos 
um objetivo de melhorar a eficiência da água em nossa cadeia de abastecimento há muitos anos.

Em nossas instalações, medimos o uso total de água e a quantidade de água embalada em nossos 
produtos de limpeza. A partir dessas métricas, rastreamos nosso uso líquido de água e gerenciamos os 
procedimentos de fabricação e manutenção para melhorar continuamente o uso líquido de água em 
nossas operações. Como parte de nossa estrutura positiva líquida, continuaremos a reduzir o consumo 
líquido de água em nossa cadeia de abastecimento.

Energia e Emissões 
A mudança climática é o maior desafio de nosso tempo, e estamos empenhados a fazer nossa parte 
para enfrentá-la. A ciência é clara: a fim de estabilizar a mudança climática, devemos fazer a transição 
para uma economia sem carbono. Como parte de nossa nova estratégia, “Proteger. Cuidar. Sustentar”, 
estamos anunciando uma meta para atingir emissões líquidas de carbono zero em nossas operações 
até 2050, estabelecer uma meta baseada na ciência em 2023 e delinear passos progressivos para 
reduzir nossa pegada de carbono.

Algumas das ações que tomamos hoje para reduzir nossas emissões de GEE e o uso de energia 
incluem:

• Produção de energia renovável

• Implementar equipamentos econômicos e energeticamente eficientes

• Eliminar o desperdício do consumo de energia

Historicamente, a Diversey tem reduzido significativamente as emissões de GEE em nossos locais de fabricação, 
armazéns e escritórios. Nossa parceria com a WWF Climate Savers reduziu nossa pegada de GEE em 48% em 
emissões absolutas. Desde então, continuamos a nos esforçar por eficiências operacionais para reduzir as 
emissões em uma base normalizada. Nos últimos anos, implementamos vários projetos para diminuir o consumo 
de energia e reduzir as emissões de GEE. Estes continuam a impulsionar a eficiência hoje. Nossa meta de carbono 
zero em 2050 é ambiciosa e representa uma mudança em nossa mentalidade e abordagem.

Meta: Emissões líquidas de carbono zero 
em nossas operações até 2050; Meta 
baseada na ciência em 2023
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Redução de Resíduos 
As estratégias de redução de resíduos em nossas instalações provam que a redução e o desvio de resíduos em 
aterros sanitários também podem aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos. A Diversey rastreia os 
resíduos nas seguintes categorias:

• Reutilização fora do local

• Reciclagem

• Incineração com recuperação de energia

• Incineração sem recuperação de energia

• Aterro

A métrica para evitar aterros sanitários que historicamente relatamos é a proporção de materiais aterrados em 
relação ao total de resíduos de todas as cinco categorias.

Para reduzir tanto as embalagens quanto os resíduos químicos dos itens devolvidos, nossos centros de distribuição 
tomam medidas para:

• Reembalagem – As embalagens de produtos danificadas pelo manuseio, transporte ou pelo processo de 
devolução do cliente são colocadas em novas caixas e devolvidas ao estoque sempre que possível.

• Reposição – Embalagens de produto danificadas que não podem ser enviadas ou reembaladas são avaliadas 
para venda no mercado secundário em contêineres de atacado a um preço com desconto para fornecedores 
qualificados. Isso inclui materiais perigosos que, de outra forma, precisariam ser descartados.

• Reutilização – As embalagens de produtos danificadas que não podem ser vendidas no mercado secundário, 
reparadas internamente ou que atingiram uma data de validade são avaliadas para retornar como matéria-
prima às operações de fabricação. Estamos atualmente investigando a reutilização benéfica de alguns 
produtos vencidos com terceiros de confiança.

Centro de Distribuição Diversey Eliminação de Resíduos Perigosos (lbs.)

Em 2020, nosso centro de distribuição em Wisconsin, EUA, teve estratégias de redução 
resultando em 218.000 kg de material desviado do aterro sanitário, 35.000 L de produto vendido 
no mercado secundário e uma economia de quase meio milhão de dólares para a Diversey.



Cuidar

CUIDADO DAS PESSOAS
As pessoas estão no centro do que fazemos.

Nosso pessoal é nosso ativo mais valioso e investimos continuamente em seu sucesso.
Nossos programas de segurança garantem que nossos produtos sejam fabricados 
segundo os mais altos padrões de segurança. Estamos comprometidos com uma 
cultura inclusiva que apoia uma força de trabalho diversificada e continuamente 
buscamos oportunidades para ajudar nossos funcionários a avançar em suas carreiras 
e cuidar de si mesmos e de suas famílias. Além disso, nossos programas de Criação de 
Valor Compartilhado (CSV) causam um impacto positivo nas comunidades ao nosso 
redor.
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Segurança
Como uma empresa cujo negócio principal é desenvolver produtos que protejam e cuidem das pessoas e do 
planeta, a saúde e a segurança são uma prioridade em tudo o que fazemos. Fornecemos condições de trabalho 
seguras para nossos colaboradores e promovemos o projeto, uso e manuseio seguro de nossos produtos. Nosso 
objetivo é atingir a Excelência em Segurança a cada ano, minimizando o risco de lesões.

Para melhorar continuamente a segurança na Diversey, identificamos áreas de foco para padronizar nossos 
processos e práticas em quatro áreas principais:

• Superfícies de trabalho ambulantes

• Condução segura

• Ergonomia

• Equipamentos de proteção individual

Meta: Atingir a Excelência 
em Segurança

Eu planejo meu trabalho para que eu possa fazê-lo com segurança

Eu trabalho com outros 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

Governança de Segurança
O Conselho de Segurança Global da Diversey padroniza a forma como 
lideramos a segurança em toda a nossa empresa. Representando 
funcionários de todas as regiões, o Conselho reúne pessoas para 
compartilhar ideias sobre como podemos melhorar ainda mais nossa 
cultura de segurança. Ele também desempenha um papel para garantir 
que as melhores práticas sejam seguidas localmente.

Em todo o mundo, 
o departamento de 
P&D implementou 
sistematicamente 
os Compromissos de 
Segurança da Diversey 
em todos os laboratórios 
de P&D. Ao fazê-lo, 
eles reduziram o envio 
de produtos químicos 
perigosos em 60% e 
criaram ambientes mais 
seguros, mais organizados 
e mais eficientes.

Lutamos visando zero lesões no local de trabalho e, nos últimos 4 anos, superamos a média da indústria de 
incidentes registráveis. Nossa taxa total global de incidentes registráveis (TRIR) para 2020 foi de 0,39, o que 
representou uma redução de 13% em relação a 2019. Isto está ligeiramente acima da meta de 0,35, mas bem 
abaixo da média da indústria de 1,6. Além disso, em 2020 nossos incidentes com veículos diminuíram em 43%, 
principalmente na América do Norte, devido em grande parte à diminuição das atividades de direção durante os 
lockdowns da COVID-19.
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Treinamento de segurança
Como parte de nosso compromisso com a melhoria contínua da 
segurança, mantivemos um foco contínuo no treinamento de segurança 
para todos os colaboradores. Em 2020, nós:

• Exigimos que os colaboradores participem de nosso Pense Seguro. 
Trabalhar com Segurança. Treinamento de Segurança em Casa. Este 
programa global se concentra na segurança diária dos funcionários, 
proporcionando mais de nove horas de treinamento relacionado à 
segurança ao longo do ano.

• Fornecemos módulos de treinamento de condução segura aos 
funcionários que dirigem um veículo da frota Diversey ou qualquer um 
veículo próprio para exercer sua função regularmente. 

Segurança durante a COVID-19
Proteger a saúde e a segurança de nossos colaboradores durante toda a pandemia da COVID-19 continuou 
a ser uma prioridade máxima. No início da pandemia, tomamos medidas proativas para nos adaptarmos à 
evolução da situação. Trabalhamos para garantir ambientes de trabalho seguros para os funcionários que 
precisam estar nas nossas instalações, e permitimos que os funcionários que podem trabalhar remotamente 
o fizessem.

Para manter os funcionários seguros e dar apoio durante a pandemia, nós:
• Reatamos “Return to Work Playbook”, que serve como um guia para assegurar que nossas fábricas, 

laboratórios, equipes de atendimento ao cliente e pessoal de escritório tenham uma abordagem 
consistente em todos os países para manter nossos funcionários saudáveis.

• Utilizamos a orientação da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos e de profissionais médicos locais para informar nossas decisões. Isto incluiu 
a promoção de práticas recomendadas de higiene pessoal, desinfecção do local de trabalho e triagem de 
visitantes para acesso às instalações.

• Limitamos a densidade populacional em nossos locais e instalações.

• Lançamos várias iniciativas para a saúde mental e bem-estar.

• Fornecemos recursos para a instalação de recursos de trabalho de casa para funcionários que trabalham 
remotamente.

Em março de 2020 a equipe 
de liderança de Diversey na 
América do Norte visitou 
Watertown, Wisconsin, 
para apoiar a melhoria da 
segurança na Diversey.
A equipe de segurança 
de Watertown conduziu 
um seminário de dois dias 
no qual eles realizaram 
um evento de limpeza 
e realizaram seis 
demonstrações práticas 
de segurança, incluindo 
como usar corretamente o 
equipamento de proteção, 
ações de emergência para 
contato químico com a pele 
ou olhos, ergonomia e como 
descer escadas e escadarias 
com segurança. Em março 
de 2021, Funcionários de 
Watertown celebraram 
12 meses consecutivos 
sem qualquer incidente 
registrável
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Diversidade, Equidade e Inclusão
Construir uma cultura diversificada e inclusiva não é apenas a coisa certa a fazer, é simplesmente um bom 
negócio. Uma força de trabalho diversificada e global - pessoas com diferentes experiências, modos de pensar, 
origens raciais e étnicas, idades, gêneros e habilidades, por exemplo - nos ajuda a impulsionar a inovação e, em 
última instância, a criar melhores resultados para nossos clientes e a sociedade.

Nossa visão DE&I: “Queremos proteger e cuidar de nosso povo, criando um 
ambiente de trabalho diversificado, equitativo e inclusivo, onde todos se 
sintam livres para serem eles mesmos.”

Temos o objetivo de aumentar a representação diversificada em nossa força de trabalho, começando por alcançar 
a diversidade de gênero em nossa população de liderança de 40% globalmente e a diversidade étnica de 25% nos 
Estados Unidos até 2030. Atualmente, essa população é 17,5% de diversidade de gênero e 15% de diversidade 
étnica nos Estados Unidos.

Continuamos a tomar medidas para incorporar os princípios de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em nosso 
recrutamento, desenvolvimento de talentos e cultura empresarial, a fim de criar locais de trabalho onde todos os 
funcionários possam prosperar e alcançar seu pleno potencial. Por exemplo, em 2020, nós:

• Ampliamos nossas práticas de aquisição de talentos nos Estados Unidos e na Europa para incluir mais diversos 
candidatos. Para funções gerenciais e principais, exigimos pelo menos dois candidatos diversificados para cada 
função.

• Fizemos parcerias com organizações que incluem Circa, Goodwill, National Association of Women Sales 
Professionals e Urban League para aumentar nosso pipeline de diversos candidatos.

• Continuamos o patrocínio e a parceria com a LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity) para 
atrair, reter e promover mulheres na indústria através da educação, liderança e desenvolvimento de negócios.

• Exigimos que todos os líderes da Diversey fizessem treinamentos presenciais de viés inconsciente. Este 
treinamento também está disponível por vídeo para todos os funcionários através de nossos sistemas de 
informação.

• Contratamos a Gallup para avaliar o sentimento dos funcionários em relação ao engajamento e inclusão na 
Diversey. Estamos usando esses insights para informar ações e prioridades futuras.

• Fazemos coffee breaks virtuais onde os líderes seniores passam tempo com funcionários de toda a EMEA para 
falar sobre tópicos de inclusão e convidamos colegas de outras empresas e do setor para compartilhar as 
melhores práticas.

Também estamos iniciando Grupos de Representação de Funcionários - redes de funcionários de base que reúnem 
pessoas que compartilham interesses e/ou origens comuns. Também temos uma variedade de benefícios que 
apoiam os funcionários e suas situações únicas, incluindo licença parental remunerada, tempo livre flexível e 
soluções para mães lactantes.

Meta: Diversidade de gênero* e 
étnica** a 40% e 25% até 2030
*Globalmente
**Só operações nos EUA
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O Conselho Global DEI da Diversey, que representa colaboradores de todas as unidades de negócios e regiões 
geográficas da Diversey, reúne-se para assegurar que os princípios da DEI sejam seguidos em nível global. 
Nosso Diretor Geral de Recursos Humanos é o patrocinador executivo de nosso Conselho Global DEI e seu 
progresso é relatado regularmente ao nosso CEO.

No entanto, com uma base de colaboradores espalhada por 55 países, falando mais de 40 idiomas, sabemos 
que uma abordagem homogênea nem sempre funciona em nossa empresa. É por isso que apoiamos os 
conselhos regionais da DEI que ativam a DEI localmente, de uma forma que funcione em cada região.

Equidade salarial
A Diversey está empenhada em criar um local de trabalho onde todos os funcionários sejam tratados de 
forma justa e respeitosa. Temos processos em vigor que garantem o pagamento justo, competitivo e de 
acordo com as regulamentações do país, e que não temos discrepâncias salariais relacionadas a gênero, raça 
ou outras demografias pessoais.

Recentemente nos envolvemos em uma avaliação de equidade salarial de gênero em nossa empresa que 
analisou:

• Remuneração anual

• Pagamentos de bônus

Estamos passando pela análise revisando os resultados da avaliação e lançaremos um plano para resolver 
quaisquer discrepâncias.

Promovendo a DEI ao redor do mundo
• LEAD Network Silver Partner na EMEA desde 2015

• Signatário da Carta da Diversidade Grécia

• A Diversey Turquia obteve a certificação FEM em D&I. A FEM, que representa o Modelo de Igualdade de Oportunidades, é 
dirigida pela KAGIDER (Associação de Mulheres Empreendedoras da Turquia). A certificação foi resultado de uma auditoria 
rigorosa de todos os processos de RH para determinar se a Diversey oferece igualdade de oportunidades às mulheres no 
local de trabalho.

• A Diversey África do Sul possui a certificação BEEE. Os regulamentos do BEEE prescrevem normas específicas que devem ser 
cumpridas para o tratamento de grupos desfavorecidos no local de trabalho. Os grupos de foco são mulheres e pessoas de 
cor. Dois parâmetros-chave para qualificar-se para o nível 1 foram alcançados: 25% de representação feminina na equipe 
de liderança local, e remuneração igual para trabalho de igual valor para as mulheres.

Governança DEI
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Meta: Melhorar a pontuação do compromisso dos 
funcionários para o quartil superior até 2030

Envolvimento dos funcionários 
Desde o momento em que nossos colaboradores são contratados, a Diversey fomenta uma cultura altamente 
engajada, de alto desempenho em equipe, que acreditamos impulsionar nosso sucesso a longo prazo. Como parte 
de nosso compromisso de melhorar continuamente a experiência dos funcionários globalmente, temos o objetivo 
de melhorar nossa pontuação no quartil superior até 2030.

Cada região Diversey se aproxima do engajamento dos colaboradores de uma maneira que é culturalmente 
relevante naquele local. Por exemplo, na América do Norte, os gerentes organizam sessões de escuta bimestrais 
para proporcionar um local para discutir os desafios e compartilhar as melhores práticas. Na América Latina, temos 
um programa chamado Fly Hummingbird que visa aumentar o engajamento, criando uma cultura de trabalho 
mais inteligente, não mais difícil. O programa consiste em capacitar funcionários com melhores práticas através 
de a) aulas magistrais que se concentram em melhorar a produtividade, comunicação eficaz e estabelecimento 
de prioridades, b) chamadas individuais com líderes seniores e funcionários da linha de frente, e c) alinhamento 
de diretrizes para um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Em nossa região de Mercados Emergentes, 
um fluxo de trabalho dedicado chamado ‘Culture Stream’ está lançando iniciativas personalizadas para misturar 
diversos elementos de uma geografia multicultural através de discussões de grupo focadas e sessões de café para 
quebrar as barreiras e criar um ambiente de trabalho inclusivo.

No Brasil, a Diversey recebeu o prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, concedido pela “Fundação Instituto de 
Administração”. O prêmio reconhece as organizações pela qualidade de suas práticas de gestão de pessoas, seu 
incrível ambiente de trabalho, sua liderança inspiradora e a excelente gestão de seu CEO.



 23

Impacto na comunidade 
A Diversey está comprometida a impulsionar um valor duradouro nas comunidades ao nosso redor. Projetamos 
e implementamos vários programas de “criação de valor compartilhado” (CSV - Creating Shared Value) para 
promover uma economia circular. Colaboramos com nossos clientes nesses programas para maximizar nosso 
impacto.

Nossos dois programas CSV principais, Soap For Hope® e Linens For Life®, cada um enfatiza a premissa principal 
de uma economia circular: em vez de jogar materiais em aterros quando sua vida útil pretendida está no fim, nós 
reaproveitamos ou “reciclamos” os materiais em formas que criam valor econômico e social, especialmente para 
pessoas vulneráveis.

Em 2020, nossos programas CSV tinham um enfoque triplo:
• Saúde: Fornecer aos membros vulneráveis da sociedade uma proteção básica durante a crise da COVID-19

• Social: Fornecer meios de subsistência para as comunidades locais

• Ambiental: Fornece uma maneira significativa para os clientes da Diversey reaproveitarem seus sabonetes e 
lençóis indesejados e fazer uma diferença real nas comunidades locais

Meta: aumentar os programas CSV do cliente 

em 10% ao ano

Meta: Melhorar a vida de 1M pessoas nas comunidades em que 
operamos com nossos programas CSV
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Soap For Hope
O programa Soap For Hope da Diversey começou há quase 20 anos com a simples ideia de ajudar os hotéis a 
reutilizar os restos de sabão que são deixados para trás quando os hóspedes saem de seus quartos. Em parceria 
com os clientes Diversey de hospitalidade, o Soap For Hope coleta as sobras e trabalha com as comunidades locais 
para convertê-las em novas barras de sabão. Isto é feito através de um processo manual que não requer água 
ou eletricidade, ajudando a criar empregos para as pessoas que necessitam de renda e manter o que de outra 
forma poderia ser tratado como lixo fora dos aterros sanitários. O novo sabão é então distribuído para pessoas em 
comunidades em dificuldade que não dispõem de recursos sanitários adequados.

A Diversey ganha em 2020 o prêmio Asia’s Community Care Company of the 
Year

A Diversey dos países da Ásia-Pacífico, coletivamente, foi premiada como “Asia’s Community Care Company of the 
Year 2020” pela Asia Corporate Excellence and Sustainability (ACES), que é uma das mais importantes premiações 
que reconhece os defensores da sustentabilidade em toda a indústria e em toda a Ásia.

A citação lida para o Prêmio
“Foi um processo verdadeiramente desafiador, pois os membros do júri tiveram que selecionar os vencedores de um 
grupo de participantes altamente qualificados e merecedores. Sua inscrição inicial estava na categoria “ Principais 
empresas de assistência comunitária na Ásia”. Entretanto, considerando todos os aspectos da submissão, o amplo 
escopo e o impacto de suas iniciativas Soap For Hope, Linens For Life e CoffeeBriques, os membros do júri votaram 
unanimemente para reconhecer seus esforços na categoria “Asia’s Community Care Company of the Year”. Apenas 
um vencedor é selecionado nesta categoria anualmente, parabéns; verdadeiramente merecedor.

Você e sua equipe brilharam por completo, liderando de frente e resistindo a pressões de todos os tipos. 
Acreditamos que uma vitória em meio a este momento desafiador é uma prova oportuna de sua resiliência, 
enviando uma mensagem positiva a suas partes interessadas. É ainda mais animador que, apesar das provações 
atuais, sua corporação não tenha esquecido sua responsabilidade para com nosso mundo comum.”

Este prêmio não teria sido possível sem a parceria de nossos Hotéis e ONGs nos programas de Criação de Valor 
Compartilhado Soap For Hope, Linens For Life e CoffeeBriques da Diversey, e gostaríamos de agradecer e 
compartilhar este reconhecimento com todos os nossos parceiros.
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Linens For Life
Desde lençóis até uniformes para funcionários, todos os anos os hotéis substituem enormes quantidades de 
tecidos. Para garantir que estes tecidos usados não acabem como lixo, a Diversey criou o Linens For Life, um 
programa que permite aos parceiros hoteleiros da Diversey aumentar o ciclo de suas roupas de cama usadas 
e causar um impacto positivo. Através do programa, os tecidos são distribuídos dentro de comunidades 
empobrecidas para que as pessoas possam gerar renda usando as matérias-primas para fazer uma gama de 
produtos comercializáveis - desde roupas até animais de pelúcia.

O Linens For Life é particularmente popular no Sudeste Asiático, onde hotéis parceiros, incluindo a cadeia Accor 
Hotels e o Hotel Lotte Hanoi, contribuíram recentemente com linho usado que foi transformado em kits para 
recém-nascidos, os quais foram depois foram distribuídos em maternidades rurais em províncias remotas.

A COVID-19 atingiu com força muitas de nossas comunidades. Muitos estavam em lockdowns em cidades ao 
redor do mundo. Nem todos os lockdowns foram criados de forma igualitária. Os que viviam em comunidades 
lotadas, aldeias pobres e lixões e aterros sanitários sofreram mais do que a média dos habitantes das cidades em 
apartamentos ou casas em alta elevação.

Em alguns lugares, a situação ficou tão ruim que as pessoas tinham que tomar decisões entre comprar alimentos 
ou comprar uma máscara facial com as famílias tendo que sobreviver com uma refeição por pessoa em dias 
alternados.

Durante a pandemia, a maioria dos hotéis ou estavam fechados ou apresentavam taxas de ocupação muito 
baixas. No entanto, os hotéis tinham roupas de cama danificadas em depósito, esperando para serem descartadas. 
Após discutir com muitos médicos que estão com nossas ONGs parceiras atuais, como a Doctors For You na Índia, 
CCIHP no Vietnã e HealthServ em Cingapura, ficamos convencidos de que máscaras de linho reutilizáveis/laváveis 
poderiam dar uma contribuição significativa. Isto foi apoiado por muitos estudos, incluindo um estudo que testou 
mais de 30 materiais para fazer máscaras de bricolagem, e os lençóis são um dos 5 materiais mais eficazes para 
proteger contra a COVID-19.

Com isso em mente, nossas equipes terrestres em alguns países foram ativadas para estudar como poderíamos 
implementar o programa L4LFM (Linens for Life Face Mask).
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Um dos pontos fortes dos programas CSV da Diversey é que temos associações muito fortes com nossas ONGs 
parceiras envolvidas em cuidar de pessoas desfavorecidas - as que vivem em aldeias pobres, favelas, lixões e 
cemitérios e os sem-teto. Essas ONGs continuaram cuidando das populações de risco durante a COVID-19. Elas 
receberam permissão especial das autoridades para se deslocarem durante um bloqueio para fornecer alimentos 
ou cuidados médicos às pessoas que necessitavam de ajuda. Conseguimos fornecer sabonetes e máscaras para as 
comunidades carentes através de nossas ONGs parceiras e dos programas Diversey CSV.

Buscamos nossos clientes de hospitalidade, que compartilham nosso compromisso de tornar as comunidades 
melhores nos locais onde operamos, e em rápida sucessão, várias cadeias de hotéis, como Accor, Hilton, Kempinski, 
Melia, Oyo, Radisson Hotel Group e Shangri-La se inscreveram. De março a novembro de 2020, mais de 60 hotéis 
em 30 cidades de 12 países forneceram 27.000 kg de lençóis (lençóis brancos, fronhas e capas de edredons) para 
fazer mais de 1 milhão de máscaras faciais. No processo, 27.000 kg de lençóis de linho reciclados proporcionaram 
benefícios ambientais representando uma redução de 126 milhões de litros de água (são necessários 4750 litros de 
água para fazer 1 kg de linho novo) e redução de 320.000 kg de CO2eq (1 kg de linho novo tem uma pegada de 12 
kg de CO2eq).

Consequentemente, desde o início da COVID-19 e dos lockdowns em vários países, distribuímos cerca de 150.000 
barras de sabão e 1 milhão de máscaras faciais para muitas favelas, lixões e vilarejos da Argentina à Índia e 
Indonésia. Os sabonetes de nosso Programa Soap for Hope proporcionaram higiene e saneamento, enquanto as 
Máscaras Faciais Linens for Life proporcionaram proteção respiratória para os necessitados.

Nossos esforços também haviam sido notados; em novembro de 2020, a Diversey foi premiada pelo Grupo MORS 
como a Empresa ACES (Asia Corporate Excellence and Sustainability) Empresa Mais Atenciosa da Ásia do Ano. Em 
dezembro de 2020, o Stefan Phang da Diversey também foi selecionado para fazer parte da Eco Business A List 
2020: Liderança em Sustentabilidade em Tempos de Covid-19.

Os programas CSV da Diversey estão fazendo uma verdadeira diferença para as pessoas nas comunidades onde 
operamos. Ao colaborar com o setor de hospitalidade e as principais ONGs, estamos ajudando as comunidades 
necessitadas. Trabalhamos juntos com paixão para manter as pessoas saudáveis e seguras. Com nossos clientes, os 
programas CSV continuam a enfrentar desafios sociais para proteger e cuidar das pessoas... sempre.



Sustentar

MANTENDO UMA GOVERNANÇA FORTE
Não é apenas o que fazemos que importa, mas como o fazemos.
Uma boa governança é a base dos negócios da Diversey e é fundamental para o nosso 
crescimento e sucesso. Nossa estrutura de governança corporativa, gestão de risco 
e práticas de conformidade e protocolos de segurança refletem nosso compromisso 
contínuo com a conduta responsável e a transparência.
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Governança corporativa
O Conselho de Administração da Diversey fornece supervisão da gestão de nossa organização e assegura que 
estamos integrando as questões da ESG em nossas decisões. Quatro de nossos dez membros do Conselho de 
Administração são independentes.

Como uma questão de prática, nosso Conselho procura diversidade nos candidatos indicados, incluindo a 
revisão de perspectivas e experiências aprimoradas através da diversidade em raça, gênero, etnia, antecedentes 
culturais, idade, origem geográfica, educação e experiências profissionais e de vida. Atualmente, um membro é 
do sexo feminino e um membro é etnicamente e/ou racialmente diverso. A Diversey está focada no aumento da 
independência da Diretoria e no avanço da diversidade étnica e racial e de gênero de nossa Diretoria. Além disso, 
estamos fazendo a transição para um Comitê de Auditoria totalmente independente em 2022.

Comitês do Conselho de Administração da Diversey e Principais 
Responsabilidades da Estratégia ESG

A Diretoria segue vários procedimentos e padrões, incluindo um Código de Conduta, Política de Governança 
Corporativa e Código de Ética para Diretores Financeiros Seniores. Para mais informações sobre estas diretrizes e 
nossos comitês da Diretoria, visite o website de RI da Diversey.

Conselho Fiscal Comitê de Recursos 
Humanos

Comitê de Nomeação e 
Governança

• Revisar nossas políticas 
sobre avaliações de risco 
e gerenciamento de risco, 
incluindo risco climático

• Monitorar nosso cumprimento 
das exigências legais e 
regulamentares

• Desenvolver metas de 
remuneração de incentivo 
relacionadas a tópicos da ESG

• Supervisionar os talentos 
de liderança sênior, o 
desenvolvimento e a 
diversidade

• Revisar e monitorar a 
diversidade corporativa, 
equidade e programas de 
inclusão

• Desenvolver e recomendar 
as melhores práticas e 
princípios de governança 
corporativa ao nosso 
Conselho de Administração

• Monitorar tendências 
significativas dos ESG e 
supervisão pelo Conselho 
e comitê de questões 
relevantes dos ESG

• Supervisionar as 
contribuições políticas e 
beneficentes

• Conduzir esforços de 
alcance de acionistas em 
questões de ESG

Em reconhecimento ao nosso compromisso 
de longa data com a excelência em 
sustentabilidade, a Diversey recebeu uma 
Classificação Prata de Sustentabilidade 
da Ecovadis em 2021, dada às empresas 
que ocupam os 20% do topo do ranking da 
Ecovadis.
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Governança de Sustentabilidade
Transparência, engajamento e colaboração definem como abordamos 
a sustentabilidade na Diversey. A sustentabilidade não é tarefa de uma 
pessoa ou uma atividade autônoma; ela está integrada em nosso modelo 
de negócios e no desempenho de cada membro da equipe e unidade de 
negócios em nossas operações globais.
Nosso Vice-Presidente de Sustentabilidade Corporativa tem supervisão do 
desempenho geral da empresa, que é reportado anualmente ao Diretor 
Geral e ao Conselho de Administração completo. O Comitê de Indicações e 
Governança recebe atualizações trimestrais do ESG. A Equipe Consultiva de 
Sustentabilidade da Diversey (SAT) aconselha a empresa em questões de 
sustentabilidade e consiste de pelo menos um membro de P&D, Portfólio e/ou 
Marketing, Assuntos Regulatórios e Administração de Produtos.
Além disso, usamos um scorecard sustentável para acompanhar e avaliar 
nosso progresso em relação aos principais indicadores de desempenho de 
sustentabilidade.

Ética e conformidade
Para cumprir nossa missão de desenvolver soluções líderes em higiene, 
prevenção de infecções e limpeza que protejam e cuidem das pessoas e do 
planeta, devemos sempre operar com integridade e responsabilidade.
Nosso Código de Conduta estabelece expectativas para orientar a tomada de 
decisões éticas por parte de nossos funcionários, enquanto nosso Código de 
Conduta de Fornecedores
comunica nossas expectativas de comportamento ético por parte de nossos 
parceiros fornecedores. A cada ano, nos esforçamos para treinar 100% dos 
funcionários em nosso Código de Conduta.
A maioria dos funcionários completa o treinamento on-line, enquanto os 
funcionários da fábrica participam de sessões presenciais, em grupo.
A Diversey iniciou recentemente o lançamento de um treinamento global 
antissuborno e corrupção (ABC). Esperamos que este treinamento seja 
concluído por todos os funcionários semestralmente. Os funcionários da 
Diversey também são solicitados a seguir todos os treinamentos aplicáveis,
leis e outras políticas corporativas que abordam áreas como diversidade e 
inclusão, práticas comerciais justas e segurança de dados.
A política antiescravidão e de tráfico de pessoas da Diversey delineia nossa 
abordagem para eliminar riscos em nossas próprias operações, bem como em 
nossa cadeia de fornecimento. As políticas e procedimentos incluem nossa 
própria abordagem de contratação, verificações com fornecedores existentes 
e novos, mecanismos claros de relatórios, treinamento de conscientização e 
declarações anuais.
Temos um compromisso contínuo de monitorar e tratar quaisquer violações 
ao nosso Código de Conduta ou a outras políticas. Nossa Linha Direta de 
Ética global é operada por um terceiro e está disponível 24 horas por dia para 
que qualquer pessoa possa denunciar anonimamente qualquer preocupação 
ou violação. Todas as reclamações são relatadas e analisadas pelo Diretor 
de Recursos Humanos da Diversey, pelo Conselheiro Geral e pelo chefe do 
Comitê de Auditoria.

Links relacionados

Código de Conduta

Código de conduta do 
fornecedor

Política de Governança 
Corporativa

Código de Ética para altos 
funcionários da área financeira

EHS e Política de 
Sustentabilidade

Antiescravidão e tráfico de 
pessoas

Recentemente lançamos um 
Conselho de Conformidade 
global, composto por 
representantes de cada área 
de negócios na Diversey. O 
Conselho se reúne regularmente 
para:

• Fornecer uma visão a nível 
de empresa dos vários 
programas de conformidade 
da Diversey

• Identificar quaisquer lacunas 
e sobreposições entre 
nossos vários programas de 
conformidade

• Aprender uns com os outros 
de forma colaborativa para 
garantir que estamos todos 
seguindo as ações corretas 
para ajudar a detectar e 
prevenir violações de leis 
e regulamentos de forma 
proativa

Privacidade e segurança
A Diversey está comprometida em aderir às melhores práticas de privacidade e segurança cibernética em 
nossas operações. Apoiamos o aprendizado contínuo de protocolos de privacidade e segurança cibernética para 
nossos funcionários que incluem treinamento anual de privacidade, dicas de segurança cibernética, exercícios e 
treinamento de simulação de phishing e boletins mensais de segurança digital para ajudar os funcionários a se 
protegerem no trabalho e em casa. Também continuamos a amadurecer progressivamente nosso programa de 
cibersegurança com base na estrutura da ISO 27001. Todos os novos fornecedores Diversey são avaliados através 
da avaliação do impacto na privacidade que nos ajuda a identificar e gerenciar os riscos de privacidade de qualquer 
novo parceiro.
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Gestão de Química Responsável
Uma profunda consideração pela saúde humana e pelo meio ambiente é incorporada ao projeto e desenvolvimento 
de todos os produtos Diversey. Aplicamos princípios de química verde ao desenvolvimento de nossos produtos, 
o que nos incentiva a reduzir os produtos químicos na fonte; minimizamos os riscos de segurança para nossos 
funcionários, clientes e comunidades onde operamos; e, finalmente, desenvolvemos produtos seguros e sustentáveis 
que nossos clientes desejam.

A Diversey também mantém uma Lista de Químicos Responsáveis (RCL) para nos orientar ainda mais em direção a 
produtos químicos mais seguros e gerenciar os riscos associados a produtos químicos em produtos Diversey. A RCL 
estabelece restrições a produtos químicos com preocupações ambientais, de saúde, segurança ou regulamentares e 
se aplica a todas as matérias-primas, ingredientes e componentes dos produtos Diversey.

Meta: Alcançar 100% de conformidade 
com nossa Política de Química 
Responsável



APÊNDICE
A Diversey continua a buscar maneiras de melhorar as divulgações que são significativas para nossos negócios 
e interessados. O Relatório de Sustentabilidade Diversey 2020 fornece detalhes sobre o Meio Ambiente, Social e 
Governança (ESG) da Diversey. desempenho de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Este relatório é preparado 
de acordo com as Normas da Global Reporting Initiative (GRI): Opção principal. Também inclui tópicos materiais de 
divulgação de sustentabilidade e métricas contábeis do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Chemicals 
Standard e referências a contribuições para as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) das Nações Unidas.

Para informações adicionais sobre a Diversey, por favor, consulte nossos arquivos e nosso site corporativo.

Nos esforçamos para responder a todas as consultas dos interessados e para sermos transparentes sobre nosso 
desempenho no ESG. Para compartilhar suas ideias e sugestões, por favor, entre em contato conosco em ir@diversey.
com

MÉTRICAS CONTÁBEIS

Tópico Métrica de Contabilidade Código Resposta/Referência

Emissões de gases de efeito 
estufa

Emissões globais brutas do Escopo 1, 
porcentagem coberta por regulamentos 
de limitação de emissões

RT-CH-110a.1 18074 MT CO2-eq

Discussão da estratégia de longo e 
curto prazo ou plano para gerenciar 
as emissões de Escopo 1, metas de 
redução de emissões e uma análise do 
desempenho em relação a essas metas

RT-CH-110a.2 Pages 15-16

Qualidade do ar Emissões atmosféricas dos seguintes 
poluentes: (1) NOX (excluindo N2O), (2) 
SOX, (3) orgânicos voláteis (VOCs), e (4) 
poluentes perigosos do ar (HAPs)

RT-CH-120a.1 A Diversey monitora e 
relata todas as emissões 
atmosféricas das operações, 
conforme exigido pelas 
licenças aéreas, quando 
aplicável.

Gestão de energia (1) energia total consumida, (2) 
porcentagem de eletricidade da rede, (3) 
porcentagem de energia renovável, (4) 
energia autogerada total

RT-CH-130a.1 Total = 140,000 Gigajoules 
56% Eletricidade da rede
<5% Renovável
<5% Auto-gerada

Gestão da água (1) Total de água retirada, (2) total 
de água consumida, porcentagem 
de cada uma em regiões com Alto ou 
Extremamente Alto Estresse hídrico de 
linha de base

RT-CH-140a.1 Total = 681.000 metros 
cúbicos Água consumida = 
314.000 metros cúbicos

Número de incidentes de não 
conformidade associados às licenças 
de qualidade da água, normas, e 
regulamentos

RT-CH-140a.2 Nenhum

Descrição dos riscos da gestão da água e 
discussão de estratégias e práticas para 
mitigar esses riscos

RT-CH-140a.3 Páginas 14-16

Gerenciamento de Resíduos 
Perigosos

Quantidade de resíduos perigosos 
gerados, porcentagem reciclada

RT-CH-150a.1 “1,930 MT
Página 16”

Relações Comunitárias Discussão dos processos de engajamento 
para gerenciar riscos e oportunidades 
associados aos interesses da comunidade

RT-CH-210a.1 Páginas  8-9; 14; 24-27

Conselho de Normas de Contabilidade de Sustentabilidade (SASB - 
Sustainability Accounting Standards Board) Norma Química
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Saúde e segurança da força de 
trabalho

(1) Taxa total de incidentes registráveis 
(TRIR) e (2) taxa de fatalidade para (a) 
empregados diretos e (b) empregados 
contratados

RT-CH-320a.1 TRIR = 0.39
Sem fatalidades

Descrição dos esforços para avaliar, 
monitorar e reduzir a exposição de 
funcionários e trabalhadores contratados 
a riscos de saúde de longo prazo 
(crônicos)

RT-CH-320a.2 Páginas  19-20

Projeto do produto para 
eficiência da fase de uso

Receita de produtos projetados para 
eficiência de recursos na fase de uso

RT-CH-410a.1 >25% da receita esperada 
dos produtos que contribuem 
para a relação Positiva 
Líquida descrita nas páginas 
12-13

Segurança e administração 
ambiental de produtos químicos

(1) Porcentagem de produtos que 
contêm Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 
Categoria 1 e 2 Substâncias perigosas 
para a saúde e o meio ambiente, (2) 
porcentagem de tais produtos que foram 
submetidos a uma avaliação de risco

RT-CH-410b.1 Todos os produtos Diversey 
passam por uma avaliação 
de risco.

Discussão de estratégias para 
(1) gerenciar produtos químicos 
preocupantes e (2) desenvolver 
alternativas com impacto humano e / ou 
ambiental reduzido

RT-CH-410b.2 Páginas  4-6, 12-14, 30

Organismos Geneticamente 
Modificados

Porcentagem de produtos por receita 
que contêm organismos geneticamente 
modificados (OGM)”.

RT-CH-410c.1 Não relevante para nossos 
negócios

Gestão do Ambiente Jurídico e Regulatório

Segurança Operacional, 
Preparação e Resposta de 
Emergência

Contagem de Incidentes de Segurança 
de Processo (PSIC - Process Safety 
Incidents Count ), Taxa Total de 
Incidentes de Segurança de Processo 
(PSTIR - Process Safety Total Incident 
Rate ), e Taxa de Gravidade de 
Incidentes de Segurança de Processo 
(PSISR -  Process Safety Incident Severity 
Rate (PSISR)

RT-CH-540a.1 A Diversey trata os incidentes 
de segurança do processo 
como relatado acima (RT-CH-
320a.1)

Número de incidentes de transporte RT-CH-540a.2 Página 18

MÉTRICA DE ATIVIDADE

Produção por segmento 
relatável

Produção por segmento relatável RT-CH-000.A 595,000 MT
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Normas da Global Reporting Initiative (GRI): Opção principal

Normas GRI

Número de Divulgação Título da Divulgação Localização neste relatório com 
informações adicionais (página)

Resposta

GRI 102: Divulgações gerais

Perfil organizacional Localização em Diversey’s Form 
S-1 https://ir.diversey.com/
sec-filings/sec-filing
/s-1/0001104659-21-029667

102-1 Nome da organização 2 Diversey Holdings, Ltd.

102-2 Atividades, marcas, produtos e 
serviços

2-6 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 
94-102”

102-3 Localização da sede Pyramid Close, Weston Favell, 
Northampton, Inglaterra

102-4 Localização das operações “U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 110”

102-5 Titularidade e forma jurídica A Diversey é uma empresa de 
capital aberto, listada como 
Diversey Holdings, Ltd. (DSEY).

102-6 Mercados atendidos 2-6 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 110”

102-7 Escala da organização 2 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 109”

102-8 Informações sobre funcionários 
e outros trabalhadores

2; 19-22 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 106-
107”

102-9 Cadeia de abastecimento U.S. SEC Filing Form S-1 pp.  109”

102-10 Mudanças significativas para 
a organização e sua cadeia de 
fornecimento

6 Em 25 de março de 2021, a 
Diversey tornou-se uma empresa 
de capital aberto.

102-11 Princípio ou abordagem 
preventiva

27-30 A Diversey não segue a 
abordagem preventiva, 
mas possui um plano de 
gerenciamento de risco 
abrangente.

102-12 Iniciativas externas 6 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 10

102-13 Participação em associações 37

Estratégia

102-14 Declaração do responsável sênior 
pela tomada de decisões

3

Ética e Integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento

3 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 109

Governança

102-18 Estrutura de governança 28-29 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 
112-118

Envolvimento das partes interessadas

102-40 Lista de grupos de partes 
interessadas

9

102-41 Acordos de negociação coletiva 20

102-42 Identificar e selecionar as partes 
interessadas

9

102-43 Abordagem para o engajamento 
das partes interessadas

9
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102-44 Principais tópicos e preocupações 
levantadas

9

Prática de Relatórios

102-45 Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

U.S. SEC Filing Form S-1 pp. ii

102-46 Definição do conteúdo do 
relatório e dos limites do tópico

8-9

102-47 Lista de tópicos materiais 8-10

102-48 Reformulações de informações Não Aplicável

102-49 Mudanças nos relatórios Não Aplicável

102-50 Período do relatório 31

102-51 Data do relatório mais recente 31

102-52 Ciclo de relatórios 31

102-53 Ponto de contato para perguntas 
relativas ao relatório

31

102-54 Reivindicações de relatórios de 
acordo com as Normas GRI

31

102-55 Índice de conteúdo GRI 34-39

102-56 Garantia externa Não Aplicável

GRI 200: Econômico

GRI 205: Anticorrupção

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

9

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

28-29

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

28-29

205-2 Comunicação e treinamento 
sobre políticas e procedimentos 
anticorrupção

28-30

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

p. 11

205-2 Comunicação e treinamento 
sobre políticas e procedimentos 
anticorrupção

p. 8

GRI 300: Ambiental

GRI 301:  Materiais

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

12-16

103-2 A abordagem da gestão e seus 
componentes

12-16

103-3 Avaliação da abordagem da 
gestão

12-16

301-2 Materiais de entrada reciclados 
utilizados

12-16

GRI 302: Energia
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103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

12-16

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

12-16

103-3 Avaliação da abordagem da 
gestão

12-16

302-3 Intensidade de energia 12-16

GRI 303: Água e Efluentes

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

12-16

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

12-16

103-3 Avaliação da abordagem da 
gestão

12-16

303-1 Interações com a água como um 
recurso compartilhado

12-16

303-2 Gestão dos impactos 
relacionados às descargas de 
água

12-16

303-3 Captação de água 12-16

303-4 Descarga de água 12-16

303-5 Consumo de água 12-16

GRI 305: Emissões

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

12-16

103-2 Abordagem da gestão e seus 
componentes

12-16

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

12-16

305-4 Intensidade das emissões de GEE 12-16

305-5 Redução das emissões de GEE 12-16

GRI 306: Resíduos

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

12-16 
24-26

103-2 Abordagem da gestão e seus 
componentes

12-16 
24-26

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

12-16 
24-26
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306-1 Geração de resíduos e impactos 
significativos relacionados aos 
resíduos

12-16 
24-26

306-2 Gerenciamento de impactos 
significativos relacionados aos 
resíduos

12-16 
24-26

306-4 Resíduos desviados do descarte 12-16 
24-26

GRI 400: Social

GRI 403: Saúde e Segurança no Trabalho

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

18-19 
30

103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes

18-19 
30

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

18-19 
30

403-1 Sistema de gestão de saúde e 
segurança no trabalho

18-19 
30

403-2 Identificação de perigos, 
avaliação de riscos e 
investigação de incidentes

18-19 
30

403-3 Serviços de saúde do trabalho 18-19 
30

403-4 Participação dos trabalhadores, 
consulta e comunicação sobre 
saúde e segurança no trabalho

18-19 
30

403-5 Treinamento de trabalhadores 
sobre saúde e segurança no 
trabalho

18-19 
30

403-6 Melhoria da saúde dos 
trabalhadores

18-19 
30

403-7 Prevenção e mitigação dos 
impactos na saúde e segurança 
ocupacional diretamente ligados 
pelas relações comerciais

18-19 
30

403-9 Lesões ligadas ao trabalho 18-19 
30

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

20-22

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

20-22

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

20-22

405-1 Diversidade nos órgãos de 
governança e funcionários

20-22

GRI 413: Comunidades Locais

103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

20-22

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

20-22

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

20-22

405-1 Diversidade de órgãos de 
governança e funcionários

20-22

GRI 416: Saúde e segurança do cliente
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103-1 Explicação do tópico material e 
seus limites

6-8 
30

103-2 A abordagem de gestão e seus 
componentes

6-8 
31

103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão

6-8 
32

416-1 Avaliação dos impactos na saúde 
e segurança relacionados às 
categorias de produtos e serviços

6-8 
33

• A.I.S.E.

• American Cleaning Institute

• American Hotel and Lodging Association

• American Society of Quality

• Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology

• Association for the Healthcare Environment

• Association of periOperative Registered Nurses

• Building Service Contractors Association International

• Catalan Water Partnership

• Campden BRI

• European Hygienic Engineering & Design Group

• Facilities Management Institute

• Global Food Safety Initiative

• Healthy Green Schools & Universities

• Household & Commercial Products Association

• Infection Prevention and Control

• Institute of Food Technologies

• International Association for Food Protection

• International Dairy Federation

• International Dairy Food Association

• International Sanitary Supply Association

• North American Meat Institute

• Refrigerated Foods Association

• Restaurants Canada

• World Federation of Building Service Contractors

Instituições associadas



A missão da Diversey é proteger e cuidar das pessoas através de 
soluções líderes em higiene, limpeza e prevenção de infecções.

Desenvolvemos e fornecemos produtos, serviços e tecnologias 
inovadoras que salvam vidas e protegem nosso meio ambiente. 
Ao longo de 95 anos, a marca Diversey tornou-se sinônimo de 
qualidade de produto, serviço e inovação.

Para mais informações, visite www.diversey.com ou nos siga nas 
redes sociais.

www.diversey.com 
Todos os logotipos e marcas registradas são de propriedade ou licenciados à Diversey, Inc. 
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