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AVALIAÇÃO DE RSC DA SIDEL A COLOCA ENTRE AS 30%
MELHORES EMPRESAS

O compromisso que a Sidel está fazendo em termos de Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) foi avaliado independentemente, colocando a líder mundial em soluções
de PET para o envase de líquidos entre as 30% melhores das 20.000 empresas avaliadas em
2015.
A Sidel recebeu uma avaliação Prata em RSC da EcoVadis, uma plataforma de avaliação de
sustentabilidade usada para compreender, monitorar e melhorar o desempenho ambiental, ético e
social em todo o mundo. O respeito pelo meio ambiente e uma grande ênfase em RSC e
Governança Corporativa está na essência das operações da Sidel. Nicholas Bloch, Executive Vice
President for Communications da Sidel comenta: “O objetivo da Sidel é ajudar as marcas a
proteger seu produto e o planeta. Continuamos a implementar a RSC em tudo que fazemos para
atingir esse objetivo e tivemos o prazer de ver nossa avaliação EcoVadis nesse ano melhorar em
relação ao ano passado.”
Foco na cadeia de fornecimento
Como plataforma de avaliação, a EcoVadis se concentra em toda a cadeia de fornecimento com
um sistema que reúne compradores e fornecedores para acelerar a transparência e promover
negócios mais sustentáveis. Para a Sidel, esse sistema a torna um método especialmente
relevante de avaliação de desempenho de RSC, haja vista a importância que a Sidel atribui ao
papel da embalagem PET através da inteira cadeia de fornecimento — da matéria-prima à
reciclagem — e a como ela pode ajudar a transformar essas cadeias de fornecimento em cadeias
de valor. Além da EcoVadis, a Sidel também trabalha com a SEDEX (Supplier Ethical Data
Exchange), a maior plataforma colaborativa para o compartilhamento de dados éticos de cadeia
de fornecimento.
A EcoVadis realiza uma avaliação abrangente e rigorosa do sistema de gestão de RSC de uma
empresa, analisando suas políticas, iniciativas e resultados. A Sidel obteve um desempenho
acima da média em todos os aspectos avaliados. A EcoVadis monitora o desempenho de
sustentabilidade de 20.000 empresas em 150 setores e 95 países e é utilizada por muitas
multinacionais, como a Nestlé e a Coca-Cola.
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Mais informações sobre as práticas de sustentabilidade da Sidel estão disponíveis em
sidel.pt/sustentabilidade.

Nota do editor: As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser
usadas para reprodução. Se não estiverem anexadas cópias de alta resolução ao documento, entre em
contato com Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo).
----------------------------------Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Diretor
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk
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Sobre a Sidel
Nosso objetivo é ajudar as marcas a proteger seu produto, preservar o planeta e fazer parte da
vida de milhões de pessoas todos os dias.
Fazemos isto através da oferta de soluções completas e modulares para embalagens PET, o
que envolve pessoas, serviços e equipamentos.
A Sidel tem mais de 165 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em
mais de 190 nações, temos ajudado produtores de bebidas no envase de suas garrafas há
mais de 80 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 35 anos.
Temos uma experiência de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos uma das
primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas 30 anos atrás.
Parte do grupo Tetra Laval e com sede na Suíça, a Sidel tem mais de 50 escritórios, 13 locais
de produção e 7 centros de treinamento no mundo todo. Cada um dos nossos mais de
3.400 colaboradores, espalhados por cinco continentes, está comprometido em criar a melhor
solução de embalagem de líquidos.
Chamamos isso de A Better Match — para o nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente

blog.sidel.com

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl
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