NOSSA ESTRATÉGIA:
Conseguir mais com menos.

FATOR 3:

OBJETIVOS DEFINIDOS

Até 2030, todos os produtos e processos da
Henkel devem ser três vezes mais eficientes

nas nossas 6 áreas focais

Nossos objetivos a médio prazo para o ano 2020 (com base em 2010)

Oferecer mais valor

6 ÁREAS FOCAIS

Alcançado 20171 Objetivos 2020 1

Progresso
Social

Resultados

Saúde e
segurança

Mais vendas por
tonelada de produto

+

Mais seguro por milhão
de horas trabalhadas

+

%

%

+

%

+

%

FATOR
Menos energia /
emissões de CO2 por
tonelada de produto

Energia e
Clima

Materiais e
Resíduos

Águas e Águas
Residuais

–

%

Menos resíduos por
tonelada de produto

–

Menos água por
tonelada de produto

–

Eficácia geral

Redução da pegada

–

%

%

–

%

%

–

%

2

%

%

ODS

ECONOMIA
CIRCULAR

DOWN
JONES

Contribuímos para os 17

Benefício ambiental
+ social

Nº1 na categoria de
bens de consumo e
produtos pessoais

Objetivos de
Desenvolvimento
sustentável

Índice de Sustentabilidade 2017

Dados de Sustentabilidade relevantes na

HENKEL IBÉRICA 2017

INOVAÇÃO
SUSTENTÁVEL

Cada novo produto deve
impactar pelo menos uma
das 6 áreas focais

43 Adesivos
Centros I+D em Espanha
e 1 controlo de insetos
Laundry & Home Care

Beauty Care

Adhesive Technologies

Vernel Suprême

Barnängen Bálsamo Corporal All
Over Rescue

Loctite Ablestik

Contribuir para a eficiência
dos recursos
A fórmula mais concentrada economiza
11.100 toneladas de amaciador por ano
Dosagem mais eficiente
Embalagem de plástico reciclável

70% de matérias-primas renováveis
Boião sem vedação de alumínio
Evita emissões no transporte
devido ao seu pouco peso
Sem desperdícios

Adesivo não condutor utilizado para unir
componentes em dispositivos eletrónicos
A tecnologia pode ser aplicada a uma temperatura
mais baixa do que os adesivos convencionais
Reduz o consumo de energia e emissões de CO2

IMPACTO
AMBIENTAL
Centro de Produção
Montornès del Vallès
(comparação 2017 vs 2010)
Consumo de energia
30,2%
Volume de resíduos
28,4%
Consumo de água
22,5%

OBJETIVO 0
ACIDENTES

0

Acidentes de trabalho
que causaram baixas

EMBAIXADORES DA
SUSTENTABILIDADE

1.000
funcionários
Impactando
a 1.600 crianças

PROGRAMAS
SOCIAIS

2.100
iniciativas

1,2 milhões de
pessoas impactadas

PARCERIA

Em Espanha colabora com a
Fundación Quiero Trabajo
TOTAL de mulheres assistidas = 266
Capacitação da mulher

DESFLORESTAÇÃO
0

+1.200

árvores plantadas
com

PRÉMIOS

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Está disponível um PDF interativo em inglês
com o RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017

Descarrega aqui
a versão completa

Descarrega aqui
a versão resumida

