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Desde o nosso lançamento alguns anos atrás, estivemos em uma jornada 
para fazer nossos consumidores se sentirem belos ao mesmo tempo que 

dão mais amor ao planeta, através de inovações pioneiras & trabalhando 
em direção às nossas metas de sustentabilidade.

+50 países

NOSSO ALCANCE GLOBAL

Desde o nosso lançamento alguns anos atrás, estivemos em 
uma jornada para fazer nossos consumidores se sentirem 
belos ao mesmo tempo que dão mais amor ao planeta, 
através de inovações pioneiras & trabalhando em direção às 
nossas metas de sustentabilidade.

Nas próximas páginas você vai encontrar um apanhado 
de nossas missões e metas de sustentabilidade, exemplos 
de onde tivemos sucesso até agora e, claro, transparência 
quanto ao que ainda vamos fazer! Não iremos tão longe 
a ponto de chamar isto de um relatório completo de 
Responsabilidade Social Corporativa, mas este é o primeiro 
passo para mostrar ao mundo nosso roteiro para um planeta 
mais limpo, verde e mais bonito.

Os conteúdos deste documento abrangem do dia 1 de 
Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2019. Sobre as 
informações da Love Beauty and Planet, os detalhes aqui 
incluídos abrangem as regiões geográficas dos Estados 
Unidos, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Finlândia, Suécia, 
Noruega, Dinamarca e Hungria. Escolhemos focar nesses 
países porque a Love Beauty and Planet está atuando nesses 
mercados há mais de um ano. Sobre as informações da 
nossa marca, os detalhes aqui incluídos abrangem a região 
geográfica dos Estados Unidos. As informações incluídas 
aqui tanto da Love Beauty and Planet quanto da Love Home 
and Planet podem ser aplicadas nos demais países onde os 
produtos são vendidos, mas a intenção não é representá-los 
em definitivo.
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uma mensagem dos nossos fundadores

Iniciamos nossa jornada em 2017 porque acreditávamos que 
parecer bem e fazer o bem devem caminhar de mãos dadas. 
Começou com uma ideia simples: o que criarmos deve fazer 
nossos consumidores se sentirem lindos e entregar ainda mais 
amor ao planeta. Se não for bom para os dois, não serve.

Então, partimos em uma jornada pioneira para lançar uma 
nova marca que continuaria a entregar o legado da Unilever 
em criar grandes produtos de beleza, e ao mesmo tempo 
definindo novos padrões de sustentabilidade. À medida que 
buscávamos ultrapassar limites, o fizemos com a crença de 
que testes rápidos, aprendizagem, e evolução são as melhores 
formas de gerar progresso. Movidos pela paixão coletiva pelo 
planeta e nossa disposição em pensar grande, errar rápido 
e continuar adiante, nosso pequeno e dedicado time criou e 
lançou Love Beauty and Planet em apenas 11 meses.

Love Beauty and Planet chegou nas prateleiras em Janeiro de 
2018 e inspirou um movimento global de agentes da mudança 
empoderados a mostrar que pequenas ações de amor podem 
ter grandes impactos. Desde 2018, milhões de pessoas se juntaram a nossa missão 

para entregar ainda mais amor ao planeta. Mas estamos 
apenas começando. No futuro, continuaremos nossa jornada 
de inovadores pioneiros que amam o planeta, criam novos 
formatos que fornecem cuidado e limpeza sem compromisso, e 
inspiram uns aos outros e nossa comunidade a pequenas ações 
de amor.

É nesse sentido que nosso time de apaixonados, comprometidos 
e curiosos amantes do planeta estão animados em 
compartilhar com você nosso primeiríssimo documento sobre 
sustentabilidade. Nas próximas páginas compartilhamos nosso 
sucesso, destacamos onde sabemos que há como melhorar, e 
trazemos pra você histórias ao redor do mundo de um planeta 
mais limpo, verde e mais bonito. Nossa jornada continua; 
existe mais a ser feito - e muito a ser celebrado - mas cada 
pequena ação de amor nos aproxima de onde queremos estar - 
pela nossa empresa, consumidores e pelo nosso planeta.

Love Beauty and Planet está numa missão para fazer você, sua 
casa e o planeta um lugar mais limpo, verde e mais bonito.

Piyush Jain   
Co-fundador & Vice Presidente Global

Sonika Malhotra 
Co-fundadora & Diretora Global da Marca

Estamos extremamente orgulhosos do que alcançamos:

•  Nós fomos pioneiros no uso 100% de plástico 
reciclado pós-consumo (PCR) para criar nossos frascos, 
e ficamos animados que outras marcas estão se 
juntando a nós

•  Fomos uma das marcas da Unilever a ser certificada 
globalmente como Cruelty-Free e Vegana pela PETA 
(e pela União Vegetariana Europeia). Ou seja, não 
testamos em animais em nenhum lugar do mundo

•  Desenvolvemos inovações inéditas para criar produtos 
que fazem você mais bonita e dão mais de amor ao 
planeta

• Crescemos a ponto de alcançar mais de 50 países

•  Entramos na categoria Homecare com o lançamento 
da Love Home and Planet em Janeiro de 2019
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NOSSA JORNADA EM NÚMEROS

100%
de plástico reciclado na maioria dos 
frascos da Love Beauty and Planet

50
países levando produtos 
Love Beauty and Planet

+US$750K 
doados para parceiros que apoiam um 
planeta mais limpo, verde e mais bonito

8
categorias desde cuidados para 

o cabelo até cuidados com a 
roupa

29
extratos de origem ética infundidos em 
nossas fragrâncias (Leia mais na p.20)

195,000
produtos doados para organizações 

incluindo Enactus e One Young World

+1,500 
voluntários participando mundialmente 

em mutirões de limpeza em comunidades 
e praias

Nós criamos lindos produtos que ajudam a fazer você, sua casa e o planeta 
ainda mais limpo, verde e mais bonito. Cada uma de nossas coleções é 

infundida por um ingrediente de origem ética ao redor do mundo.

Lançamos nossa linha de beleza e cuidados pessoais, Love Beauty and Planet, em Janeiro de 2018. Crescendo com o sucesso da 
marca, lançamos uma coleção para casa e estilo de vida um ano depois, em Janeiro de 2019.

Somos dedicados a pequenas ações de amor e queremos 
acabar com o mito de que a mudança tem que transformar sua 
vida toda. Ao contrário, acreditamos que pequenos passos 
podem se juntar para fazer grande diferença.

Cada um de nossos produtos é feito com isso em mente - cada 
decisão que tomamos sobre nossas fórmulas e embalagens, até 
quais parceiros apoiamos para criar um impacto além do nosso 
negócio.

*Com base em cálculos que assumem o peso de 500ml por garrafa d’água. O limite do oceano é definido como 19 quilômetros 

(12 milhas) do litoral

Para casas limpas e cheirosas  
e mais   pelo planeta.

Para belos cabelos, pele e sorrisos  – 
e mais   pelo planeta.

QUEM SOMOS NÓS

um pouco mais sobre a gente

NO QUE ACREDITAMOS 

+60M
de garrafas usadas de plástico 

para criar nossos frascos

Equivalente a

8M
de garrafas plásticas de água 
mantidas longe do oceano*

Equivalente a
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Certificados globalmente pela PETA como veganos

Certificados globalmente pela PETA como Cruelty-Free e sem 
testes em animais

Frascos feitos com plástico 100% reciclado pós-consumo (PCR)

Embalagens totalmente recicláveis

Livre de corantes sintéticos

Sem parabenos

Sem gases do efeito estufa em produtos de spray

Ingredientes de origem ética em nossas fórmulas (incluindo água) 

Fórmulas com mais de 90% de origem natural

Produtos de limpeza e desembaçadores de origem natural

Levamos nosso compromisso a sério e todo ano especialistas 
em sustentabilidade monitoram o impacto que temos no planeta 
ao longo da nossa cadeia de valor. Isso exige um olhar 
aprofundado sobre nossas fontes de ingredientes, materiais 
para embalagens, logística e descarte. Estamos trabalhando 
ativamente para identificar eficiências e fazer melhorias na 
nossa operação. Como reconhecemos que não podemos 
mudar tudo de uma vez, estamos comprometidos a mudanças 
progressivas e inovações para fazer melhorias pequenas, 
sabendo que cada ação de amor se soma para causar um 
impacto ainda maior.  

Nossa jornada de melhoria é contínua e prometemos ser 
abertos e honestos quanto aos desafios que enfrentamos. Neste 
primeiro relatório, vamos levá-lo nessa jornada, te mostrando 
como pensamos cuidadosamente no nosso consumidor, negócio 
e planeta, compartilhando objetivos e sucessos ao longo do 
caminho em quatro categorias principais: nossa embalagem, 
a fórmula do nosso produto, nossa pegada de carbono e 
parcerias.

Como parte da família Unilever, 
estamos comprometidos ao Plano de 
Sustentabilidade da Unilever (USLP) 
para gerar mudanças positivas e 
crescimento sustentável no nosso 
negócio, marcas e parceiros.

Nosso desejo é criar produtos com sustentabilidade no 
DNA, trabalhando em direção às seguintes metas para 
ambas as fórmulas e embalagens: 

Na Love Beauty and Planet nós temos sustentabilidade no DNA. Trabalhar 
para reduzir ainda mais nosso impacto ambiental é um ato de amor, e 

ficamos inspirados pelo desafio de deixar nosso planeta ainda mais bonito.

10 METAS DO DESIGN DE PRODUTO

A fórmula do 
nosso produto

Nossa 
embalagem

Nossa pegada 
de carbono

Nossas 
parcerias

nossa jornada para a sustentabilidade
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Nosso foco, antes de mais nada, era garantir que fosse reciclável, para depois abordar o conteúdo reciclado. Pensando no primeiro, nos orgulhamos 
que os frascos são totalmente recicláveis e as tampas podem ser recicladas localmente nos Estados Unidos (verifique com os seus centros locais de 
reciclagem se aceitam esses materiais). Isso é verdade para mais da metade do nosso portfólio de cuidados pessoais! Sinceramente, ainda não 
produzimos pumps recicláveis - mas temos uma solução a caminho!

Em termos de materiais reciclados, nós lançamos frascos que usam 100% de plástico reciclado pós-consumo (PCR) mas a jornada não para por aí… 
Em 2020, ficamos felizes em lançar tampas que são 100% PCR nos Estados Unidos! Dito isso, ainda não encontramos uma solução viável para pumps 
100% PCR, mas estamos atentos aos avanços tecnológicos nessa área para atingirmos essa meta logo logo!

Na União Européia, definimos um prazo um pouco maior, para que possamos encontrar soluções primeiro nos Estados Unidos para depois 
implementá-las na UE, já que as diretrizes de reciclagem podem ser mais complicadas por lá. Em nossa linha Homecare, nos orgulhamos que a 
maioria de nossos frascos são totalmente recicláveis ou usam de 80% a 100% de PCR.* Agora, vamos trabalhar na substituição de nossas tampas 
para PCR e continuar adiante.

Nos EUA, lançamos três inovações na linha de beleza e cuidados pessoais, como a edição Clean Oceans com frascos feitos 100% 
de plástico retirado do oceano e nossas (quase) Barras de Shampoo sem plástico que lançamos em 2019. Na linha Homecare, 
lançamos o novo Detergente Ultra-Concentrado em 2020 (página 14). Na UE, também lançamos as barras de Shampoo, junto com 
desodorantes roll-on e válvulas pump e a linha de Cuidado Bucal que inclui a pasta-de-dente vegana, que não possui adoçantes 
artificiais ou corantes e vem em um tubo de alumínio sem plástico.

Nosso objetivo é usar pelo menos 50% de plástico reciclado nas tampas e pumps dos produtos de 
beleza e cuidados pessoais, e materiais 100% reciclados para nossos frascos e tampas em produtos de 
Homecare até o final de 2021.

Nosso objetivo é criar inovações de produtos que vão realçar a beleza do seu cabelo e pele, além 
de ajudar a deixar limpa e cheirosa sua casa, tudo isso enquanto continuamos com as nossas 
pequenas ações de amor pelo planeta também.

Nosso objetivo é reduzir nossa pegada de carbono em 20% por unidade antes de 2020 para os produtos de 
cuidados pessoais e até 2021 para nossos produtos de Homecare.

Comprometemos a dobrar nosso apoio aos amantes do planeta e ajudá-los a transformar 
sua paixão em ações de impacto.

Nos EUA, nos comprometemos a transformar 100% de nossos shampoos em enxágue rápido até 2020. Além 
disso, criamos somente detergentes para roupas que são concentrados e usam menos água para produzir. 
Também estamos focados em soluções sem água.

Embora começamos com uma meta ambiciosa de transformar todos os shampoos em enxágue rápido para economizar água 
no consumo, nosso time decidiu priorizar o desenvolvimento de concentrados (lançados em Julho de 2020) o que economizou 
50% mais água na fórmula em comparação aos nossos shampoos e condicionadores padrão. Nesse sentido, queríamos focar 
na fórmula do produto para que o próprio economizasse água, ao invés de depender de mudanças de comportamento do 
consumidor, sabendo que o mesmo pode decidir continuar no chuveiro depois de enxaguar a cabeça. Sabemos que a maior 
parcela do uso de água vem dos consumidores - por isso nos dedicamos a gentilmente lembrá-los e a comunidade a pegarem leve 
na torneira, além de optar pelos nossos shampoos a seco.

Na nossa linha Homecare, só fazemos detergentes para roupas que são concentrados, além de inovações como o Spray Re-Wear 
Lavagem a Seco que pode ajudar a reduzir o uso de água. Além disso, em 2020, lançamos o Detergente para Roupas Ultra-
Concentrado que usa 50% menos plástico e 40% menos água que nossa fórmula original 50oz.

Como uma marca dedicada ao planeta, temos consciência da nossa pegada de carbono. Em 2018, começamos com um objetivo ambicioso - e com 
certeza isso nos levou para a direção certa - mas também aprendemos lições importantes ao longo do caminho e agora vamos trabalhar ainda mais! 
Primeiro, apesar de termos um time incrível de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) - ainda precisamos de ferramentas mais precisas para entender quanto 
nossa pegada de carbono reduziu por unidade no contexto geral da marca. Sinceramente, no momento não sabemos se já alcançamos a meta de 20%, 
mas queremos compartilhar alguns altos e baixos que temos dos nossos dados.

Temos dados para nossas categorias em um nível geral e podemos compartilhar que, de 2018 para 2019, vimos nossa pegada de carbono nos 
produtos de cuidados para o cabelo nos EUA aumentar em 21% (em nível absoluto) quando nossa marca cresceu rapidamente e lançamos novas linhas 
de produtos. Dito isso, mesmo que o volume tenha crescido, continuamos fiéis à taxa de US$40 por tonelada de carbono emitida desde a produção até 
distribuição. Nos EUA, isso significou mais de 500 mil dólares doados para ajudar a compensar nossa pegada de carbono (mais na página 24).

Por fim, temos mais dados detalhados dos nossos produtos principais, por exemplo, nossos shampoos 13.05oz/400ml e condicionadores que 
representam mais da metade das nossas vendas em cuidados para o cabelo. Nesses produtos, ficamos animados ao mudar as tampas para PCR no final 
de 2019. Essa mudança resultou em mais de 80% menos carbono emitido por unidade em comparação às tampas originais de plástico virgem. Estamos 
ansiosos para ver o impacto disso nos próximos anos! * *

Nos Estados Unidos, triplicamos nosso apoio em 2018 em comparação ao ano de lançamento, já que realizamos três eventos de apoio aos nossos 
amantes do planeta! Em 2018 começamos com a ativação no Pinknic compartilhando #PequenasAçõesdeAmor com nossos consumidores e uma parceria 
com o Ashoka Changemakers para apoiar jovens amantes do planeta. Em 2019 triplicamos nosso apoio com três ativações durante o Mês da Terra, no 
Dia Mundial do Oceano e na temporada de férias que deram ainda mais amor ao planeta. Por exemplo, trabalhamos com a Surfrider Foundation para 
organizar 27 mutirões de limpeza em praias ao longo do território estadunidense coletando mais de 3.5 toneladas de lixo que iria para o oceano.

* * Deixamos de lado nossas atividades na UE e em Homecare para essa meta, já que foram 
lançados apenas em 2019 e não passou tempo suficiente para acompanharmos sua performance

Quando lançamos a Love Beauty and Planet em 2018,  
definimos 6 metas ambiciosas: 

nossas metas para a sustentabilidade

REDUZINDO RESÍDUOS

INOVAÇÕES BENEVOLENTES

NOS RESPONSABILIZANDO PELA NOSSA PEGADA DE CARBONO

PESSOAS & PARCEIROS

META 1

META 2

META 5

META 6

Temos o compromisso de que tudo natural nos nossos produtos venha de fontes sustentáveis 
certificadas.

Hoje, nossos ingredientes naturais Murumuru, Óleo de Argan e Óleo de Melaleuca vêm de fontes sustentáveis 
certificadas.

Ainda temos trabalho a fazer com nossos outros ingredientes naturais, como a água de coco e nossos ingredientes 
de fonte natural. No futuro, queremos nos certificar que estamos lidando primeiro com os ingredientes que vão ter 
maior impacto, ao invés dos ingredientes que possuem menor composição na fórmula em geral.

EXTRAINDO INGREDIENTE DE FORMA RESPONSÁVEL
META 3

ECONOMIZANDO ÁGUA 
META 4

* Nosso Detergente Líquido Ultra-Concentrado, Spray de Limpeza & Gel Auto-Dish vem em 
frascos 100% PCR. Nosso sabonete & detergente líquido 50oz vem em frascos 80% PCR.
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Temos expectativas altas quanto a nossa embalagem. Além de ter que 
proteger perfeitamente nosso produto, também precisa ir além e definir 
novos padrões ambientalmente sustentáveis. Sempre trabalhamos para 

encontrar novas formas de reduzir impactos ambientais no ciclo da 
embalagem - aumentando o uso de materiais reciclados para melhorar a 

reciclabilidade e eliminar o desperdício onde for possível.

Em nosso início, tínhamos uma prioridade: reduzir o uso de 
plástico virgem em nossas embalagens. Plástico, quando não 
reciclado apropriadamente, é uma das principais causas para 
aterros e lixo no oceano. Uma de nossas grandes conquistas é 
ser a primeira grande marca de beleza e cuidados pessoais a 
desenvolver nossos frascos com plástico 100% reciclado pós-
consumo (PCR) para nossos produtos Love Beauty and Planet. Isso 
significa que o plástico usado em nossos frascos é recolhido de 
centros de reciclagem que processam um conjunto de plásticos de 
diferentes formas e cores, o que explica porque, às vezes, nossos 
frascos transparentes têm uma coloração azulada ou cinza.

Isso não foi feito sem desafios. Encontrar plásticos PCR 
compatíveis com o preço do plástico virgem foi impossível. 
A demanda para PCR estava crescendo, mas o fornecimento 
ainda era limitado. Apesar de ter feito nosso lançamento mais 
desafiador, queríamos seguir nossas Metas de Design de Produto 
quando possível, o que nos levou a priorizar frascos plásticos 
reciclados.

Desde a divulgação de nossos frascos 100% PCR, ficamos 
empolgados em ver outras marcas de beleza e cuidados pessoais 
reformularem seus frascos no modelo da Love Beauty and Planet 
- desencadeando um incrível impacto ambiental além da nossa 
marca.

Estamos muito orgulhosos em ajudar a catalisar essa mudança, 
mas ainda não somos perfeitos.

Em nossa linha de beleza e cuidados pessoais, ainda estamos 
pesquisando como usar plástico reciclado para as tampas, pumps 
e outros recipientes (como nossos frascos de spray pra cabelo). 

Nos EUA, já começamos a produzir tampas 100% PCR, mas os 
pumps são um pouco mais complicados. Estamos trabalhando 
com soluções de mono-materiais recicláveis e procurando 
incorporar mais materiais reciclados ao nosso escopo.

Na linha para cuidados da casa, estamos orgulhosos que todos 
os frascos são feitos de 80% ou mais materiais reciclados; no 
entanto, ainda vamos trabalhar outros tipos de embalagem, 
como papelão, pacotes e tampas. Percebemos que isso vai levar 
mais tempo do que antecipado, mas estamos trabalhando nisso, 
começando primeiro com os produtos de maior impacto.

A fim de eliminar ainda mais os resíduos do ciclo de vida dos nossos 
produtos, nos juntamos com os inovadores em reciclagem TerraCycle como 
parte do programa Loop - uma plataforma de reuso nos Estados Unidos 
que entrega produtos reabastecíveis direto pra sua casa e buscam de novo 
quando acabam. Para participar do programa, trocamos nossos produtos 
para frascos de alumínio que podem ser preenchidos pelos produtos que 
você ama e com zero resíduos. Essa nova abordagem para design de 
embalagens é mais uma das formas como continuamos nosso compromisso 
com #PequenasAçõesdeAmor para um planeta mais bonito.

Em 2020, vamos continuar comprometidos ao reuso, participando da 
expansão nacional da Loop. Continuamos a explorar oportunidades para 
eliminar resíduos de embalagens, adicionando a Love Beauty and Planet nos 
contêineres reutilizáveis da Loop em lojas ao redor dos Estados Unidos.

nossa embalagem

REDUZINDO RESÍDUOS: USANDO 
FRASCOS PLÁSTICOS 100% RECICLADOS

Desde o início, queríamos que os nossos frascos viessem não 
só de materiais reciclados, mas que também fossem totalmente 
recicláveis. Trabalhamos próximos à indústria de reciclagem 
nos estágios iniciais de desenvolvimento para aprender 
exatamente como poderíamos criar um frasco que fosse 
adequado a máquinas e que minimizasse nossa pegada no 
geral. Por exemplo, na UE, tomamos medidas para ajustar a 
cor de nossas tampas de preto para cinza para assegurar que 
fossem identificáveis nas linhas de reciclagem das fábricas, 
para ter certeza que fossem recicladas. Estamos continuamente 
trabalhando para fazer nossas embalagens totalmente 
recicláveis de acordo com a infraestrutura e regulações dos 
países, já que isso tem sido um desafio para nós, como uma 
marca global.

Através de pesquisas com consumidores, aprendemos que uma 
das principais barreiras pra reciclagem é que os consumidores 
não sabem bem como dispor apropriadamente de diferentes 
tipos de materiais. Nos EUA, para ajudar nossos consumidores 
a reciclar os produtos apropriadamente, usamos etiquetas 
padronizadas no How2Recycle® na maioria dos produtos 
que detalham quando e como reciclá-los após uso. No futuro, 
vamos expandir o uso dessas etiquetas para todos os produtos.

Como nós expandimos o portfólio, nem todos os produtos 
são totalmente recicláveis ainda. Para aqueles que não são 
recicláveis, como os frascos de spray pra cabelo e lavagem 
a seco, focamos em outras melhorias para o planeta (mais na 
página 20). Nos bastidores, nosso objetivo é garantir que o 

REDUZINDO RESÍDUOS: CRIANDO 
EMBALAGENS QUE SÃO RECICLÁVEIS

REDUZINDO RESÍDUOS
Nosso objetivo é usar pelo menos 50% de plástico reciclado nas tampas e pumps dos 
produtos de beleza e cuidados pessoais, e materiais 100% reciclados para nossos 
produtos e tampas Homecare até o final de 2021.

META 1

design das embalagens plásticas seja totalmente reutilizável, 
reciclável ou compostável até 2025, mais sobre isso quando 
lançarmos nossas novas metas de sustentabilidade no fim  
deste ano.
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INOVAÇÕES NAS EMBALAGENS EM AÇÃO

EDIÇÃO CLEANS OCEANS: MANTENDO 
NOSSOS OCEANOS LIMPOS & NOSSO 
PLANETA VERDE
Todo ano, mais de 11.8M de toneladas (26 bilhões pounds) de 
plástico chega ao oceano - isso é como despejar um caminhão 
de lixo cheio de plástico no oceano a cada minuto¹. Isso 
significa que em 2050, pode haver mais plástico no oceano 
do que peixes. Para fazer nossa parte, nos desafiamos a criar 
frascos feitos inteiramente de plástico oceânico - ou seja, 
plástico coletado até 19 quilômetros do litoral - para que cada 
frasco represente o plástico que foi mantido longe do oceano. 
Ficamos orgulhosos de lançar a edição exclusiva Clean 
Oceans da linha para cabelo e cuidados com o corpo em 
celebração ao Dia Mundial do Oceano em Junho de 2019 nos 
Estados Unidos, a ser lançada futuramente na UE.

CONCENTRADO COM MAIS PODER, 
MENOS PLÁSTICO
Em 2020, introduzimos o Detergente para roupas Ultra-
Concentrado que é pequeno e duradouro! Tem mais poder 
de limpeza a cada gota. Usa 50% menos plástico no frasco 
e 40% menos água na fórmula do que o nosso detergente 
para roupa 50oz, ao passo que entrega o mesmo número 
de lavagens. Ao usar menos plástico, também conseguimos 
reduzir nossas emissões no transporte do produto.

Além do mais, nosso detergente concentrado usa o sistema 
inovador do Easy Dose™ Auto Dose Technology que faz 
a própria medição para garantir que ninguém use muito 
de cada vez, conservando nossa pegada ambiental e 
maximizando a eficiência do produto.

BARRAS DE SHAMPOO (QUASE) 
LIVRES DE PLÁSTICO
Criamos nossas barras de shampoo veganas em 2019 para 
oferecer um novo jeito de usar o shampoo e condicionador, 
usando menos plástico. Nossa Barra de Shampoo Rosé e a 
Barra de Coco 2-em-1 são veganas e não testadas em animais, 
livres de parabenos, silicone e corantes, elaboradas sem 
ftalatos. As barras ainda vêm em uma caixa reciclável que é 
praticamente livre de plástico, com exceção do revestimento 
com filme plástico para preservar o produto. Estamos animados 
com o lançamento dos dois nos EUA e na UE.

¹ Fórum Econômico Mundial
*Comparado à fórmula original do 50oz concentrado

Para fazer nossos frascos, primeiro recebemos resina de 
plástico de garrafas coletadas a 19 quilômetros do litoral.

FRASCO FEITO 

100% 
COM PLÁSTICO 

OCEÂNICO

Sem frascos, menos resíduos

50% 
MENOS PLÁSTICO

40% 
MENOS ÁGUA
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NOSSO PADRÃO DE QUALIDADE

Nossas linhas de produtos são formuladas com o propósito 
central de nossos consumidores se sentirem bem com o que 
estão usando - desde os nossos produtos para cabelo até 
os detergentes. Nós tomamos as decisões das fórmulas com 
pequenas ações de amor pelo planeta do fundo do coração. 
Não somos perfeitos, ainda há muito o que fazer, mas estamos 
sempre trabalhando em melhorias!

Não importa o que aconteça, prometemos ser transparentes 
e abertos quanto aos nossos ingredientes e fragrâncias para 
que você possa tomar as decisões certas. Nossa empresa-
mãe, a Unilever, divulga os ingredientes de todos os produtos 
para casa, beleza e cuidados pessoais em até 0.01% da 
formulação do produto na Europa e nos EUA. Essa informação 
pode ser encontrada no site da Unilever e através do aplicativo 
SmartLabel nos EUA.

Certificado cruelty-free e vegano. 
Somos certificados independentemente 
como Cruelty-Free e Veganos pela PETA 
e pela União Vegetariana Europeia, ou 
seja, no mundo inteiro não testamos em 
animais.

Origem natural. Consideramos 
um ingrediente de origem natural se não for mudado 
de seu estado natural ou é de 
fonte natural e passou por algum tipo de 
processamento, mas ainda mantém 50% de 
sua estrutura original. Nós aspiramos por 
>90% de fórmulas de origem natural (o que 
também inclui água).

Fragrâncias criteriosas. Cada uma de nossas fragrâncias 
contém um óleo essencial natural ou absoluto, como a lavanda, 
que é extraída responsavelmente pelo programa da Givaudan de 
fornecimento ético.

Fontes sustentáveis. Ingredientes de fontes sustentáveis 
levam em conta os impactos ambientais e sociais em relação à 
produção e cultivo. No momento, nossos ingredientes naturais 
Murumuru, Óleo de Argan e Óleo de Melaleuca vêm de fontes 
sustentáveis certificadas. Ainda, todos os nossos fornecedores 
são obrigados a cumprir com a Política de Compra Responsável 
da Unilever.

Ingredientes com os quais você pode se sentir bem. 
Nossos produtos de cuidados pessoais são livres de parabenos, 
sulfatos limpadores (nos Estados Unidos) e silicones, e nossos 
produtos para casa são livres de parabenos, fosfatos e corantes 
artificiais.

Nossos compromissos em ação: Linha de produtos de carvão

Quando estávamos desenvolvendo nossa linha de produtos 
de carvão, trabalhamos próximos aos nossos fornecedores e 
descobrimos um tipo de carvão que vem do bambu e não é 
testado em animais, e voilá! Lançamos nossa linha de carvão 
certificada pelo PETA como Cruelty-free e Vegana em Janeiro de 
2020.

NOSSA FILOSOFIA NA FORMULAÇÃO DOS PRODUTOS:  
PRODUTOS QUE ENTREGAM AINDA MAIS AMOR PARA VOCÊ E AO PLANETA

DO QUE ESTAMOS ORGULHOSOS:

NOSSOS COMPROMISSOS EM AÇÃO: 
LINHA DE PRODUTOS DE CARVÃO

Somos dedicados em entregar produtos de alta qualidade com eficácia 
garantida e ao mesmo tempo fazer o bem para o planeta.

As fórmulas dos nossos produtos

Nos Estados Unidos, atingimos o nosso objetivo de três inovações 
em 2019 na área de beleza e cuidados pessoais como a linha 
Clean Ocean’s (página 14) e nossos Shampoos em Barra. Nossa 
meta é de uma inovação por ano na linha de Homecare, que 
será o nosso novo ultra-concentrado detergente para roupas em 
2020 (página 14). Na UE, também lançamos os Shampoos em 
Barra, junto com os desodorantes roll-on e com válvulas pump 

e nossa linha de Cuidados Bucais que inclui a pasta-de-dente 
vegana, que não tem adoçantes artificiais ou corantes e vem num 
tubo de alumínio sem plástico, totalmente reciclável, e que pode 
ser reciclada localmente (verifique com o seu centro local de 
reciclagem para saber se aceitam esse tipo de material).

INOVAÇÕES BENEVOLENTES

Nosso objetivo é criar inovações de produtos que vão realçar a beleza do seu cabelo e pele, além 
de ajudar a deixar limpa e cheirosa sua casa, tudo isso enquanto continuamos com as nossas 
pequenas ações de amor pelo planeta também.

META 2

93%

Quando estávamos desenvolvendo nossa linha de produtos 
de carvão, trabalhamos próximos aos nossos fornecedores e 
descobrimos um tipo de carvão que vem do bambu e não é 
testado em animais, e voilá! Lançamos nossa linha de carvão 
certificada pelo PETA como Cruelty-free e Vegana em Janeiro 
de 2020.

TUBO DE ALUMÍNIO, SEM 
PLÁSTICO E RECICLÁVEL

FRASCOS 100% DE PLÁSTICO 
OCEÂNICO

DESODORANTE VEGANO, SEM 
ÁLCOOL

SEM FRASCO, MENOS 
RESÍDUOS
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Trabalhamos com o programa da Givaudan de fornecimento 
ético para obter extratos do mundo inteiro que são infundidos 
em nossas fragrâncias. Cada fragrância contém um óleo 
essencial ou absoluto que é obtido responsavelmente pelo 
programa com a Givaudan - uma casa de fragrâncias cuja 
abordagem nos garante que os extratos das fragrâncias que 
obtemos atenda aos altos padrões de saúde, segurança, 
integridade social, ambiental e empresarial.

Reconhecemos que extrair alguns ingredientes pode causar 
estresse ao ambiente. É por isso que nos juntamos a Givaudan 
para ter certeza que esse estresse é reduzido. O programa 
da Givaudan acolhe fragrâncias específicas que possuem 
uma frágil cadeia de fornecimento. Usar os ingredientes para 
fragrâncias do programa é apoiar o sustento das comunidades 
que os produzem e ajuda a reduzir nosso impacto ambiental. 
Atualmente, usamos uma variedade de ingredientes do 
programa e estamos constantemente trabalhando com a 
Givaudan para identificar novas adições para o nosso 
portfólio.

Para o resto da nossa cadeia de fornecimento, nos guiamos 
pelo Programa de Agricultura Sustentável da Unilever que, 

por mais de 15 anos, definiu a forma como trabalhamos com 
fazendeiros e fornecedores para aumentar seus rendimentos ao 
mesmo tempo melhorando seus modos de vida e respeitando o 
ambiente que eles, e nós também, dependemos.

Ainda, todos os nossos fornecedores são obrigados a seguir 
a política da Unilever de extração sustentável. A Unilever 
também possui um programa de auditoria para assegurar 
o cumprimento dos direitos humanos em nossa cadeia de 
fornecimento.

Uma pequena parcela de ingredientes naturais - 
Um ingrediente natural é aquele que mantém sua 
estrutura química natural, mas pode ter passado 
por processamento físico (como extração de água 
ou moagem). Um exemplo é o óleo de coco.

No que consiste a maior parte da fórmula? Água!

Uma parcela bem maior de ingredientes de origem 
natural - Consideramos um ingrediente de origem 
natural se está inalterado do seu estado de origem 
ou é de fonte natural e passou por algum tipo 
de processamento, mas ainda mantém 50% de 
sua estrutura original. Um exemplo são nossos 
tensoativos, como o óleo de palma.

OUR SOURCING

Nossos parceiros na Givaudan trabalham diretamente com 
fazendeiros ao redor do mundo para rastrear fontes de materiais 
e serviços, ajudar fornecedores locais a seguirem com padrões de 
saúde e segurança, assegurando que melhorias sejam feitas ao 
longo da cadeia de fornecimento quando necessário. 

Além disso, eles apoiam programas que melhoram o ecossistema 
local e o sustento de fazendeiros e suas comunidades. Por 
exemplo, a Givaudan e sua fundação trabalharam próximos à 
comunidade no Haiti que extraem a nossa fragrância Vetiver para 
entender quais as necessidades locais e identificar projetos que os 
ajudem. Esses projetos incluem a construção de novas estradas, 
clínicas de saúde e melhoria na infraestrutura elétrica.

Ao passo que essas comunidades mudam e crescem, a Givaudan 
trabalha com organizações não-governamentais (ONGs) que 
podem recomendar e apoiar projetos locais. Por exemplo, 
nos juntamos à Fundação Givaudan desde 2019 para apoiar 
colhedoras do Ylang Ylang das Ilhas Comores. 

Através da parceria, uma ONG local comoriana está dando 
treinamentos para melhorar o nível de alfabetização e aritmética 
de colhedoras em quatro vilas. Essas habilidades são essenciais 
para que elas ampliem suas atividades profissionais fora do 
período de colheita. Para desenvolver novas atividades que gerem 
renda, essas mulheres também recebem apoio em coaching e 
financiamento para start-ups.

Hoje, nossos ingredientes naturais Murumuru, Óleo de Argan e Óleo de Melaleuca, vêm de fontes sustentáveis 
certificadas. Ainda temos trabalho a fazer com nossos outros ingredientes naturais, como a água de coco e nossos 
ingredientes de fonte natural. No futuro, queremos nos certificar que estamos lidando primeiro com os ingredientes 
que vão ter maior impacto, ao invés dos ingredientes que possuem menor composição na fórmula em geral.

TRABALHANDO COM O PROGRAMA DA GIVAUDAN DE FORNECIMENTO ÉTICO

FORTALECENDO COMUNIDADES NA NOSSA CADEIA DE FORNECIMENTO

AS PEQUENAS AÇÕES DE AMOR EM NOSSOS FRASCOS

Para mais informações sobre os conteúdos de origem natural em nossas fórmulas de beleza, visite o site.

Derivados do óleo de palma e palmiste são ingredientes importantes, usados principalmente em tensoativos (agentes de limpeza) em shampoos e gels de banho. 

No lançamento, usamos tensoativos derivados do óleo de palma sustentável e nos esforçamos para aderir à Política de Óleo de Palma Sustentável da Unilever, que 

incluiu metas para rastreamento e certificação pela Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável (para volume de negócios). Recentemente, nos Estados Unidos, 

nos orgulhamos de ter mudado para tensoativos livres de sulfato que não dependem mais da palma (com o tempo, vamos trabalhar em levar isso para outros 

mercados!). Ainda temos derivados de palma de baixo nível em nossa fórmula que estamos em busca de mudar para fontes sustentáveis. Além do mais, estamos 

comprometidos em alcançar uma cadeia de fornecimento livre de desmatamento até 2023 e compondo um novo Código de Agricultura Regenerativa para nossos 

fornecedores. Isso vai empoderar uma nova geração de fazendeiros e pequenos proprietários empenhados em proteger e regenerar suas fazendas.

Para extração sustentável, focamos em nossos ingredientes naturais, buscando por terceiros certificados. 
Alcançamos isso para o nosso Óleo de Melaleuca (também para o Murumuru e Óleo de Argan, apesar de ainda 
termos trabalho a fazer com os outros ingredientes). Para extração ética, focamos nos ingredientes para nossas 
fragrâncias, trabalhando com o programa da Givaudan para obter responsavelmente os óleos essenciais ou 
absolutos para cada fragrância.

No futuro, nossa estratégia de extração sustentável vai, mais do que nunca, focar nas condições de vida e 
econômicas dos pequenos proprietários na nossa cadeia produtiva. Como também apoiando os padrões de 
certificação externos e implementando nossos próprios padrões para agricultura sustentável onde isso não está 
disponível. Mais sobre o nosso Vetiver e Ylang Ylang de extração ética na página 21.

QUANDO INICIAMOS NOSSA JORNADA, CONSIDERAMOS FONTES ÉTICAS E SUSTENTÁVEIS DIFERENTES ENTRE SI, 
RELACIONANDO CADA UMA AO IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL LIGADO À PRODUÇÃO E CULTIVO.

ENTÃO, QUAL A DIFERENÇA ENTRE FONTES ÉTICAS E SUSTENTÁVEIS 
NA EXTRAÇÃO DE NOSSOS INGREDIENTES?

EXTRAINDO INGREDIENTE DE FORMA RESPONSÁVEL

Nosso objetivo é de que tudo que for natural em nossos produtos venha de fontes 
sustentáveis certificadas.

META 3

Campo de Rosas 
na Bulgária, 
cortesia da 
Givaudan

Ylang Ylang harvesters in the Comoros Islands
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Nossos cientistas desenvolveram um condicionador de alta qualidade 
com tecnologia de enxágue rápido que ajuda a economizar água toda 
vez que você toma banho, ao mesmo tempo que hidrata e fortalece o 
seu cabelo.

Como? Condicionadores tradicionais possuem uma estrutura química 
complicada, que ajuda a hidratar e desembaraçar nós. Apesar dessa 
estrutura complexa ser ideal para trazer benefícios ao cabelo, também 
precisa quebrar facilmente para enxaguar. Por isso, nos inspiramos 
em vidros de segurança. Apesar de um vidro de segurança parecer 
e agir como um vidro normal, quando é atingido por uma força, 
rapidamente quebra em milhares de pedaços. Fizemos o mesmo com 
o nosso condicionador, mas quando uma força o atinge (nesse caso, a 
água) é quebrado em pequenos pedaços, o que permite ser enxaguado 
rapidamente.

Se 50 pessoas diminuíssem o tempo de banho em apenas 10 
segundos, graças ao nosso condicionador de enxágue rápido, 
poderíamos economizar 9.000 litros de água! Seguindo essa conta, 
e considerando nossas vendas, podemos já ter economizado 120MM 
de toneladas de água desde o lançamento. Então lembre-se, todos 
devemos pegar leve na torneira!

Embora começamos com uma meta ambiciosa de transformar todos 
os shampoos em enxágue rápido para economizar água no consumo, 
nosso time decidiu priorizar o desenvolvimento de concentrados 
(lançados em Julho de 2020) o que economizou 50% mais água na 
fórmula em comparação aos nossos shampoos e condicionadores 
padrão. Nesse sentido, queríamos focar na fórmula do produto para 
que o próprio economizasse água, ao invés de depender de mudanças 
de comportamento do consumidor, sabendo que o mesmo pode decidir 
continuar no chuveiro depois de enxaguar a cabeça. Sabemos que a 
maior parcela do uso de água vem dos consumidores - por isso nos 
dedicamos a gentilmente lembrá-los e a comunidade a pegarem leve 
na torneira, além de optar pelos nossos shampoos a seco.

Às vezes, tudo o que nossas roupas precisam é de uma pequena 
refrescada ao invés de uma lavagem. Ainda, quanto mais você 
lava as suas roupas, mais desgastadas e rasgadas ficam. Criamos 
nosso spray de lavagem a seco com ar comprimido e sem gases 
do efeito estufa, para, além de economizar água, ajudar suas 
roupas a durarem mais tempo, o que diminui o resíduo têxtil que 
vai parar em aterros.

Você só precisa borrifar suas roupas com o spray para dar uma 
revigorada nelas, alisar quaisquer vincos com as mãos e então 
pendurá-las por 15 minutos enquanto se prepara para o dia. 
Melhor ainda, um frasco do spray de lavagem a seco é feito com 
apenas 0.3% da água que seria usada em uma lavagem normal.

INOVAÇÃO EM AÇÃO: ECONOMIZANDO ÁGUA

Nossos concentrados reduzem não só a embalagem, como 
também ajudam a economizar água. Em Julho de 2020, 
orgulhosamente lançamos shampoos e condicionadores 
concentrados que usam 50% menos água e 30% menos 
plástico, desenvolvidos para entregar os mesmos resultados 
em apenas metade de uma dose!

TECNOLOGIA DE ENXÁGUE RÁPIDO SPRAY DE LAVAGEM A SECO

Se cada família nos EUA fizesse uma 
lavagem de roupa a menos por mês, 
poderíamos economizar água o suficiente 
para a necessidade anual de mais de 400 
mil pessoas.

VOCÊ SABIA?

A pegada hídrica de nossos produtos é dividida entre como são feitos e como são usados. Além de sermos conscientes do 
nosso processo de produção, assumimos a responsabilidade de fazer com que a vida de nossos consumidores seja mais fácil 
ao entregar soluções avançadas que podem criar mudanças adicionais - como menos lavagens de roupa-suja e banhos curtos.

CONCENTRADOS PARA DIMINUIR O 
USO DE ÁGUA EM NOSSOS PRODUTOS

ECONOMIZANDO ÁGUA

Nos EUA, nossa meta no lançamento era fazer 100% de nossos shampoos (além dos 
condicionadores) de enxágue rápido até 2020. Na linha de Homecare, nos comprometemos a 
criar somente detergentes para roupas concentrados e que usam menos água pra produzir, ao 
mesmo tempo focando em soluções sem água.

META 4

Se toda mulher na América diminuísse seu tempo no 
chuveiro em 10 segundos, economizaríamos mais de 
UM BILHÃO de litros de água a cada duas semanas

VOCÊ SABIA?
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nos responsabilizando pela nossa 
pegada de carbono

PEGADA DE CARBONO DO SHAMPOO & CONDICIONA-
DOR NO MERCADO ESTADUNIDENSE

Como uma marca dedicada ao planeta, temos consciência 
da nossa pegada de carbono. Em 2018, começamos com 
um objetivo ambicioso - e com certeza isso nos levou para a 
direção certa - mas também aprendemos lições importantes 
ao longo do caminho e agora vamos trabalhar ainda mais! 
Primeiro, apesar de termos um time incrível de Pesquisa e 
Desenvolvimento (R&D) - ainda precisamos de ferramentas mais 
precisas para calcular nossas emissões de carbono e offsets.

Além do mais, reconhecemos que todos os elementos da nossa 
pegada de carbono não pesam iguais. Apesar de ainda não 
termos dados específicos para todos os nossos produtos, temos 
dados gerais dos Shampoos & Condicionadores no mercado 

estadunidense. Quando vemos que as emissões de gases do 
efeito estufa (GEE) estão espalhadas por todo o ciclo de vida, 
em média, dos produtos de cuidados para cabelo nos Estados 
Unidos, notamos que a maior pegada vem do uso pelos 
consumidores e dos próprios ingredientes. Apesar de termos 
feito avanços em nossos produtos para ajudar os consumidores 
a reduzirem seu tempo de banho, sabemos que ainda é difícil 
controlar toda a pegada, que inclui o uso doméstico. É por 
isso que nos concentramos até agora na nossa pegada que 
abrange a produção (incluindo ingredientes e embalagem) até 
a distribuição.

No futuro, aguardamos com expectativa o que ainda vamos 
alcançar; sabemos que o espaço para ações climáticas está 
acelerando - e para nós, isso é animador! Nosso objetivo é 
ficar fora da curva, então nos perguntamos algumas questões 
difíceis e complicadas para entender quais são as metas certas 
para nos responsabilizarmos pela nossa pegada de carbono 
no futuro. Será 20% o suficiente? Deveríamos pensar no geral 
por unidade ou nos focar em áreas como uso do consumidor e 
ingredientes que representam o maior peso?

Temos mais trabalho a fazer para coletar dados através de 
outras categorias por unidade e explorar a fundo mudanças 
em nossos materiais que poderiam diminuir nossa pegada de 
carbono. Vamos compartilhar nossas metas para 2030 no final 
deste ano, mas por enquanto, o que podemos relatar são os 
altos e baixos que notamos nas nossas principais linhas de 
cuidados para o cabelo nos EUA.

NOS RESPONSABILIZANDO PELA NOSSA PEGADA DE CARBONO

Nosso objetivo é reduzir nossa pegada de carbono em 20% por unidade antes de 2020 para os 
produtos de beleza e cuidados pessoais e até 2021 para nossos produtos de Homecare.

META 5 

Um projeto que pudemos rastrear por unidade são as tampas 
de PCR. Estas afetam nossos shampoos e condicionadores 
13.05oz/400ml que representam um pouco mais da metade 
das nossas vendas. No final de 2019, nós mudamos de 
tampas de plástico virgem para as tampas de PCR, o que 
significou mais de 80% menos carbono emitido por unidade 
em comparação às tampas originais de plástico virgem - uma 
verdadeira conquista pra gente! 

No geral, temos dados de certas categorias que nos permitem 
fazer estimativas. Sabemos que, de 2018 para 2019, vimos 
nossa pegada de carbono em produtos de cuidados para 
o cabelo aumentar em 21% quando nossa marca cresceu 
rapidamente e lançamos novas linhas de produtos.

Reduzir nossa pegada não é fácil, mas estamos atentos ao 

nosso impacto. Rastreamos em nível geral (não por unidade) 
nossas emissões de gases do efeito estufa ao longo de todas 
as etapas, desde produção até distribuição, e nos esforçamos 
para reduzir nosso impacto geral nas emissões de carbono. 
Plásticos reciclados, principalmente o PET, normalmente 
possuem uma pegada de carbono menor que plásticos 
virgens, considerando energia e emissões de gases do efeito 
estufa no ciclo de vida. Quando lançamos nossos frascos 
de shampoos e condicionadores 13.05oz feitos de plástico 
PET reciclado pós-consumo ao invés do plástico PET virgem, 
reduzimos o potencial de emissão de carbono por frasco quase 
que pela metade. Quando você junta todos os frascos que 
produzimos desde o lançamento até o final de 2019, verá que 
economizamos 30 toneladas de emissão de gás carbônico 
usando garrafas PET de PCR - isso equivale ao peso de 300 
bebês elefantes!

ALGUNS ALTOS E BAIXOS

Ao mudar nossas tampas de 
plástico virgem para PCR, 
reduzimos em 

Quando você junta todos os frascos 
de shampoo & condicionadores que 
produzimos desde o lançamento até o final 
de 2019, verá que economizamos 

Quando lançamos os frascos dos 
shampoos e condicionadores 13.5oz 
feitos de plástico PET de PCR, ao invés de 
plástico PET virgem, nós

nossa emissão de gás 
carbônico por unidade*

80% 30 TONS
DE EMISSÃO DE GÁS CARBÔNICO

EVITAMOS A EMISSÃO DE GÁS 
CARBÔNICO POR FRASCO PELA METADE.

*Representa dados nos Estados Unidos

isso equivale ao 
peso de 300 bebês 
elefantes!

Essa tabela é baseada nas emissões GEE de um uso do shampoo e um uso do condicionador de uma das principais marcas 
estadunidenses de cuidados para cabelo, que é considerada representativa do mercado nos EUA (Fonte: USLP 2019)

9% 0% 0%4% 1% 83%1% 2% 1%

Ingrediente Transporte de 
importação Varejo 

Embalagem 
primária

 (o frasco) 
Produção Uso do 

consumidor 

Embalagem 
secundária
 (a caixa) 

Distribuição Descarte 
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Desde o lançamento, contribuímos com mais de 500.000 dólares 
para a Recycling Partnership que vai ajudar a transformar a 
reciclagem municipal nos EUA - facilitando que moradores 
reciclem. Por exemplo, ajudamos a financiar um projeto no 
Condado de Sarasota, na Flórida, para melhorar a infraestrutura 
de reciclagem e taxas de cobrança “curbside”. Com o nosso 
apoio de Outubro a Dezembro de 2019, a TRP distribuiu 
carrinhos de reciclagem e materiais educativos para as casas de 
reciclagem no município.

O novo sistema resultou no aumento em toneladas de 17% de 
resíduos coletados em relação ao ano anterior no primeiro 
trimestre de 2020 - o que melhorou muito os esforços em 
reciclagem dessa comunidade. Os moradores do município 
estão celebrando o novo sistema de coleta e os funcionários 
do município receberam muitos elogios pela transição bem 
executada.

No futuro, prometemos continuar contribuindo $40 por tonelada 
de carbono emitido para o nosso fundo. Vamos usá-lo para 
apoiar indivíduos e organizações que estão agindo para reduzir 
as emissões de carbono em nossas comunidades e provendo 
soluções. Também vamos começar um programa empolgante 
para ajudar a fomentar jovens agentes da mudança e suas ideias 
mirabolantes inspiradas pelo planeta.

A Recycling Partnership é um parceiro em quem 
confiamos no tema de reciclagem; nos últimos seis anos, 
The Recycling Partnership transformou a reciclagem 
“curbside” de mais de 1.500 comunidades, alcançando 
mais de 77 milhões de famílias americanas e dando uma 
segunda vida para 230 toneladas de recicláveis, o que 
evitou a emissão de 251.000 toneladas de carbono.

INOVANDO COM TECNOLOGIAS DE AR COMPRIMIDO 
PARA ELIMINAR PROPELENTES DE GASES DO EFEITO ESTUFA

Nós descobrimos que sprays pro cabelo convencionais nos EUA 
usam propelentes saturados de gases do efeito estufa e etanol 
na fórmula, logo possuem maior impacto de CO2. Portanto, 
partimos à procura de novas tecnologias para encher sprays 
pro cabelo com ar comprimido ao invés de propelentes com 
GEE, o que reduziu a emissão de CO2 por sprays em 96%.

Como? A base do frasco de Airopack é cheio de ar 
comprimido, que libera o produto quando a válvula é apertada. 
Apesar dos frascos dos nossos sprays pra cabelo ainda não 
serem recicláveis, a tecnologia de ar comprimido que usamos 
resulta na menor emissão de GEE para esses produtos.

Nossa ambição é grande e continuamos a procurar formas de 
melhorar nossas ofertas. Por exemplo, depois de obtermos êxito 
no uso pioneiro dessa tecnologia com os nossos sprays pra 
cabelo, a levamos para a linha de Homecare, com os sprays de 
lavagem a seco. No futuro, vamos lançar um desodorante spray 
ainda mais amigável para o meio ambiente, em 2020 na UE.

Para abordar da melhor forma possível 
o impacto que causamos, atualmente nos 
cobramos um imposto sobre a emissão de 
carbono de US$40 por tonelada emitida, 
estimado da nossa produção em geral. 
Essa taxa vai para um fundo de apoio a 
programas de terceiros que estão ajudando 
a melhorar o planeta através do aumento 
de reciclagem e evitando a necessidade de 
plásticos virgens, o que reduz a emissão de 
gases do efeito estufa. Nossos principais 
parceiros tem sido a Recycling Partnership 
nos Estados Unidos e a fundação Plastic 
Whale na UE.

O Imposto sobre a emissão de carbono serve para 
dois objetivos:

1.  Nos responsabilizar a rastrear e reduzir a emissão de 
GEE através de um compromisso financeiro

2.  Financiar programas que buscam proteger e cuidar do 
planeta de acordo com nossas metas de sustentabilidade

em parceria com a Recycling Partnership no 
Condado de Sarasota

AUMENTO EM TONELADAS 
DE 17% DE RESÍDUOS 

COLETADOS
Como parte da nossa abordagem de design de produto, examinamos 

os produtos que existem no mercado que podem ser melhorados e 
então nos desafiamos a refazê-los para um planeta mais limpo e verde.

MOVIDO POR AR E NÃO GASES DO EFEITO ESTUFA

Foto cortesia de Sarasota County, FL
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Através de pequenas ações de amor, queremos causar grandes 
impactos no mundo - mas não podemos fazer isso sozinhos. É por 
isso que nos juntamos a parceiros ao redor do mundo que pensam 

como a gente e compartilham a mesma paixão pelo planeta.

Junto com nossos parceiros, fizemos da nossa missão empoderar ações de amor, pequenos e grandes ao mesmo 
tempo, e que contribuem para um mundo melhor.

Em 2019, nos juntamos à Fundação Surfrider, doamos US$250.000 
a sua causa e organizamos 27 mutirões de limpeza em praias na 
América do Norte. No Dia Mundial do Oceano, mais de 1.300 
pessoas se juntaram para coletar mais de 100.000 pedaços de 
resíduos das nossas praias, que pesaram mais de 3.5 toneladas - o 
equivalente a quase 7 pianos de cauda!

Também fazemos parcerias para limpar praias ao redor do 
mundo. Por exemplo, nos juntamos a Fundação 2 Minutos para 
#2MinutosdeLimpeza em praias no Reino Unido, e prevenimos com 
sucesso que 15 kg de lixo chegassem aos oceanos com apenas 25 
voluntários. 

LIMPANDO O CANAL DE AMSTERDÃ 
COM A PLASTIC WHALE

Em parceria com a Plastic Whale, fomos em um tipo diferente 
de pescaria, onde pescamos plásticos dos canais de Am-
sterdã - tudo isso no barco da Love Beauty and Planet feito 
de plástico reciclado. Junto com a Plastic Whale, podemos 
continuar a conscientizar as pessoas sobre o impacto de 
resíduos plásticos e promover a reciclagem.

LOVE BEAUTY AND PLANET SE 
ENCONTROU COM FUTUROS LÍDERES DE 
SUSTENTABILIDADE NA ENACTUS WORLD 
CUP

Love Beauty and Planet e Love Home and Planet levaram sua 
missão de sustentabilidade para mais de 1.500 futuros líderes 
de 35 países em Setembro de 2019. As duas marcas forneceram 
uma estação de reciclagem nos três dias de Enactus World Cup, 
uma exposição para jovens inovadores sociais e empresários do 
mundo inteiro. Qualquer pessoa que reciclasse itens na estação 
ganhava amostras de produtos. No final da conferência, mais 
de 136 kg de materiais reciclados foram recebidos. Nosso time 
também entrevistou participantes da Enactus sobre seu trabalho, e 
destacamos seus projetos nas nossas mídias sociais para inspirar 
nossos seguidores que também se importam com sustentabilidade.

Jessica Schreiber observou que, em 
Nova York, moradores descartam 
200.000 toneladas de roupas, 
sapatos e acessórios por ano. 
Através da sua startup, a FABSCRAP, 
Jessica fez parceria com mais 
de 300 marcas para redistribuir 
materiais em excesso e evitou que 
quase 125 toneladas de tecido 
abandonado e não usado fossem 
parar em aterros.

Através do seu trabalho como 
agricultora e educadora ambiental, 
Whitney Jaye treina jovens 
negros em agricultura sustentável, 
criando sistemas de ciclo fechado 
e minimizando desperdícios no 
sistema alimentar local. Whitney já 
evitou que mais de 4.5 toneladas 
de comida desperdiçada fossem 
parar em aterros em Atlanta, através 
de sistemas de compostagem em 
comunidades, ao mesmo tempo 
educando e engajando as futuras 
gerações em gestão ambiental.

Como Diretora de Alcance Nacional 
na ONG Recycle Across America, 
Alexa Green está numa missão 
para padronizar etiquetas de 
reciclagem no país e evitar que 
toneladas de reciclados parem em 
aterros. As etiquetas padronizadas 
ajudaram os parques nacionais 
Grand Teton, Denali e Yosemite 
a evitar que 1.604 toneladas de 
recicláveis fossem parar em aterros, 
o equivalente a 32.080.000 frascos 
vazios de shampoo.

Nos Estados Unidos, começamos com a ativação no Pinknic compartilhando #PequenasAçõesdeAmor com nossos 
consumidores e uma parceria com o Ashoka Changemakers para apoiar jovens amantes do planeta. Em 2019 triplicamos 

nosso apoio com três ativações durante o Mês da Terra, no Dia Mundial do Oceano e na temporada de férias, expandindo 
nossa comunidade à medida que avançávamos!

pessoas & parcerias 
pelo planeta

PROTEGENDO O NOSSO OCEANO AO REDOR DO MUNDO

PESSOAS PARA O PROJETO PLANETA
Nosso objetivo é dobrar o apoio aos amantes do planeta para ajudá-los a 
transformar sua paixão em ações de impacto.

META 6

COLETADOS MAIS DE 100.000
PEDAÇOS DE RESÍDUOS DAS PRAIAS

O equivalente ao peso de
quase 7 pianos de cauda

E mais! Membros do nosso time e voluntários ao redor do 
mundo também organizaram seus próprios eventos em praias na 
Espanha, Portugal e França com parceiros locais.
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Conforme publicamos esse relatório em 2020, em tempos 
incertos no meio de uma pandemia global, acreditamos 
que #PequenasAçõesdeAmor por uns aos outros, por 
nós mesmos e pelo planeta são mais importantes do que 
nunca. Levamos a sério o bem-estar da nossa comunidade 
e esperamos continuar a serviço dela neste momento, 
proporcionando momentos de cuidado próprio - seja com 
uma bomba de banho relaxante ou apenas se sentindo 
feliz e segura em sua casa limpa.

Está claro pra gente que o bem-estar das pessoas está 
diretamente ligado ao bem-estar do planeta. Então, 
conforme definirmos um caminho para a Love Beauty and 
Planet no futuro, vamos nos certificar de estar pondo as 
pessoas e o planeta no centro de nossas pequenas ações 
de amor.

Para navegar os novos desafios e oportunidades que o 
próximo ano vai trazer, continuaremos a ser ágeis e a 
comunicar com transparência. Ainda estamos no processo 
de definir novas metas para 2030, mas já ficamos 
ansiosos em compartilhá-los no final deste ano. Vamos 
continuar com nosso compromisso implacável em inovar 

com criatividade e, claro, praticar pequenas ações de 
amor com as pessoas e o planeta.

Mais e mais marcas estão adotando práticas sustentáveis. 
Vemos apenas oportunidades de parcerias com quem 
pensa como a gente, aliados a nossa causa e o potencial 
de cada impacto individual em criar um impacto ainda 
maior. Então vamos lá! Nosso objetivo será sempre nos 
desafiar, liderar o caminho com inovações sustentáveis e, 
esperançosamente, inspirá-lo a compartilhar ainda mais 
amor pelo planeta.

Para se envolver, visite 
lovebeautyandplanet.com/br/ 
para se inspirar e compartilhar 
#pequenasaçõesdeamor no 
Facebook, Instagram ou Twitter.

@lovebeautyandplanet | @lovehomeandplanet

Pensando no futuro

VIVENDO NOSSAS PEQUENAS AÇÕES DE AMOR

Temos orgulho de onde chegamos em apenas dois anos desde o lançamento, 
e muito do que alcançamos é graças ao time de pessoas apaixonadas 

trabalhando todos os dias para entregar #PequenasAçõesdeAmor através do 
nosso negócio.

Ficamos encorajados em ver como nossa marca amigável ao planeta já chegou em +50 países. Só de imaginar o equivalente a +60M 
de garrafas plásticas velhas que usamos para criar nossos frascos, +1.000 voluntários que nos envolvemos para ajudar a manter lixo 

plástico longe do oceano e +US$750.000 doados para comunidades parceiras, nos motivamos a continuar em frente.

Nossa equipe nos torna quem somos. São eles quem sempre vemos com sacolas reutilizáveis, reciclando da maneira 
correta, usando nossas garrafas de água reutilizáveis, nunca aceitando canudos de plástico e muito mais. Abaixo estão 

alguns exemplos de como nosso time tem continuado nossas #PequenasAçõesdeAmor de casa nos últimos meses. Também 
nos certificamos de estar atualizados em novas tecnologias e processos de sustentabilidade.




