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SIDEL FAZ PARTE DO GRUPO DE 24% DAS EMPRESAS MAIS 
COMPROMETIDAS COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA DO MUNDO 

 
 

 
O firme compromisso da Sidel em termos de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 
foi avaliado pela EcoVadis, que posicionou a líder mundial no fornecimento de 
equipamentos e serviços para produtores de embalagens para líquidos no grupo de 24% 
das empresas mais bem avaliadas do mundo em 2017. 
 
A Sidel foi classificada na categoria Prata em RSC pela EcoVadis, plataforma de avaliação de 
sustentabilidade usada para compreender, monitorar e melhorar o desempenho ambiental, 
ético e social no mundo inteiro. Trata-se de um avanço em relação à classificação da empresa 
em 2016, refletindo a energia e a dedicação investidas no desempenho em RSC de todo o 
Grupo – em termos de impacto ambiental, segurança no trabalho, integridade nos negócios e 
compras sustentáveis. 
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O respeito pelo meio ambiente e a ênfase em RSC e Governança Corporativa são 
fundamentais para a Sidel. Além da EcoVadis, a Sidel também trabalha com a SEDEX 
(Supplier Ethical Data Exchange), a maior plataforma colaborativa para compartilhamento de 
dados éticos da cadeia de fornecimento. 
 
Christophe Le Toullec, gerente de HS&E do Sidel Group, encarregado de prestar apoio à 
avaliação EcoVadis, explica: “Nosso objetivo é ajudar os clientes a agir com responsabilidade 
ambiental sem comprometer o desempenho econômico. Para atingir esse objetivo, 
implementamos continuamente a RSC em tudo o que fazemos, e foi com grande satisfação 
que recebemos a notícia de que a avaliação EcoVadis deste ano melhorou cerca de 10 pontos 
em relação à de 2016.”   
 
A EcoVadis é uma plataforma de avaliação que se concentra na cadeia de fornecimento como 
um todo, empregando um sistema que reúne compradores e fornecedores para aumentar a 
transparência e promover negócios mais sustentáveis.  O quadro de avaliação é customizado 
segundo a atividade, o porte e a situação geográfica das operações de cada empresa. Em 
geral, o processo de auditoria é anual e voltado para quatro grandes áreas de interesse. Duas 
delas, com mais foco nas pessoas, são denominadas fatores sociais e éticos, como saúde e 
segurança dos funcionários, condições de trabalho, discriminação, bem como corrupção e 
suborno, segurança de dados e práticas anticompetitivas. Além disso, a plataforma avalia 
fatores ambientais, como uso da água, materiais e resíduos, poluição e fim de vida do produto.  
Por fim, a EcoVadis também examina toda a cadeia de fornecimento para avaliar as práticas 
ambientais e sociais tanto dos clientes como dos fornecedores.   
 
Para a Sidel, cujo desempenho ficou acima da média em todas as áreas avaliadas, a 
abordagem é um método particularmente relevante de benchmark do desempenho em RSC, 
tendo em vista a meta do Grupo, que é oferecer a melhor qualidade aos clientes e, ao mesmo 
tempo, respeitar o compromisso com um futuro sustentável, graças a soluções que protegem 
os recursos naturais do planeta.  Stéphane Aymonier, diretor de HS&E do Sidel Group, 
acrescenta: “Tudo repousa na nossa capacidade de entender as necessidades e os objetivos 
do cliente, além dos mercados em que atua, e mostrar como nossas soluções e equipamentos 
podem melhorar seu desempenho, e ainda contribuir para reduzir o impacto ambiental.É 
exatamente isso que buscamos com a Performance through Understanding.” 
 
A EcoVadis realiza avaliações amplas e aprofundadas dos sistemas de gestão de RSC das 
empresas levando em conta políticas, ações e resultados. A plataforma monitora o 
desempenho de sustentabilidade de 40.000 fornecedores em 150 setores e 120 países, e é 
utilizada por muitas empresas globais, entre as quais grandes corporações como Nestlé e 
Coca-Cola. 
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Para mais informações sobre as práticas de sustentabilidade da Sidel, acesse 
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 

Katherina Riesner da F&H Porter Novelli para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 

 

----------------------------------- 

Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 

F&H Porter Novelli 

Katherina Riesner, Consultora Júnior 

Tel.: +49 (89) 12175-180 

E-mail: sidel@fundh.de  

 

Para mais informações, fale conosco: 

Sidel Group 

Lucia Freschi, Gerente de Relações Públicas 

Tel.: +39 0521 999452/Cel.: +39 3472632237 

E-mail: lucia.freschi@sidel.com 

http://www.sidel.com/about-sidel/sustainability
mailto:sidel@fundh.de
mailto:lucia.freschi@sidel.com


 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE IMPRENSA 

 

Contato: 

Relações Públicas 

Tel.: +39 0521 999 452 

press@sidel.com 

 

 

 
Sobre o Sidel Group 
 
Sidel Group é formada pela união de duas marcas sólidas, a Sidel e a Gebo Cermex. Juntos, 
somos líderes no fornecimento de equipamentos e serviços de acondicionamento de líquidos, 
alimentos, produtos para casa e cuidado pessoal em PET, lata, vidro e outros materiais. 
 
Com mais de 37 mil máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 anos de 
experiência comprovada, com forte enfoque em sistemas avançados, engenharia de linha e 
inovação. Nossos mais de 5 mil funcionários no mundo todo se empenham no fornecimento de 
soluções que atendam às necessidades dos clientes e potencializem o desempenho das 
linhas, produtos e negócios. 
 
Para oferecer um alto nível de desempenho é necessário um conhecimento permanente dos 
desafios de nossos clientes e o compromisso de responder a esses objetivos únicos. 
Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das necessidades dos mercados, 
produção e cadeias de valor. Para complementar, aplicamos nosso sólido conhecimento 
técnico e a análise inteligente de dados, a fim de maximizar todo o potencial de produtividade 
ao longo de toda a vida útil. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente 
 

  blog.sidel.com     youtube.com/user/sidel 

  linkedin.com/company/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  facebook.com/SidelInternational  
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