
                                           

 

Unilever credita um dos principais pilares de sua 

iniciativa Futuro Limpo à sua colaboração com a 

Evonik 
 

 Como empresa líder em biotecnologia, a Evonik possibilita à Unilever 
deixar seus produtos de limpeza doméstica mais sustentáveis 

 Os biossurfactantes verdes da Evonik são produzidos por 
fermentação, altamente eficazes e 100% biodegradáveis  

 A colaboração destaca a estratégia da Evonik de fazer da 
sustentabilidade um dos principais impulsionadores de inovação e 

crescimento 

 
   

A Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas e uma empresa inovadora 
no mercado por seus biossurfactantes verdes usados em produtos para limpeza doméstica, 
orgulha-se de poder contribuir para que a Unilever atinja o seu objetivo de eliminar o uso 
de combustíveis fósseis em todas as suas marcas de limpeza até 2030.  
  
Futuro Limpo é um programa de inovação pioneiro criado pela divisão de Home 
Care da Unilever que busca mudar fundamentalmente o modo pelo qual alguns dos 
produtos de limpeza e lavanderia mais conhecidos do mundo são criados, fabricados e 
embalados.   

  
Futuro Limpo é uma iniciativa única em seu propósito de integrar os princípios da economia 
circular tanto na embalagem quanto nas formulações dos produtos em escala comercial de 
marcas globais, tendo como objetivo reduzir ou eliminar suas pegadas de carbono.   
  
Yann d’Herve, responsável pela linha de negócios Care Solutions da Evonik, disse “A Evonik 
partilha do anseio da Unilever de maximizar biomateriais e processos fabris avançados como 
a fermentação para ajudar a concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU. Estamos orgulhosos por investir e colaborar no longo prazo com parceiros como a 
Unilever, que têm objetivos de sustentabilidade similares aos nossos”. 
  
Em seu anúncio, a Unilever atribuiu à sua colaboração com a Evonik, um “líder em 
biotecnologia”, um dos principais pilares de sua iniciativa Futuro Limpo.  
  
Nos termos de uma colaboração anunciada em dezembro de 2019, a Evonik está 
comercializando sua inovadora classe de biossurfactantes verdes conhecidos como 
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ramnolipídios para uso em uma série de produtos para limpeza doméstica da Unilever. Os 
ramnolipídios da Evonik, que são fabricados de maneira sustentável por meio de processos 
de fermentação, são 100% biodegradáveis e podem gerar propriedades singulares na 
formação de espuma e resultados de limpeza em produtos de cuidados domésticos. A 
capacidade de produzir em escala industrial essa classe de biossurfactantes de ocorrência 
natural resultou de um projeto de P&D de longa duração entre a Creavis, a unidade de 
inovação estratégica da Evonik, e a divisão Nutrition & Care.   
  
Dr. Hans Henning Wenk, VP de P&D na linha de negócios Care Solutions, disse “Vamos 
continuar expandindo o nosso portfólio de ingredientes de origem biotecnológica a fim de 
fortalecer a nossa posição de liderança como fornecedor de soluções sustentáveis que 
agradam os consumidores e os nossos clientes”. 
  
A divisão Nutrition & Care é uma das três divisões de crescimento da Evonik e sedia o centro 
de excelência biotecnológica da empresa. O poder de inovação da divisão Nutrition & Care 
tem origem em seu claro foco em sustentabilidade, característica que também impulsiona a 
transformação de seu portfólio.  
  
Além de ingredientes usados na limpeza doméstica e em produtos cosméticos, a divisão 
Nutrition & Care da Evonik está utilizando tecnologias de fermentação em uma série de 
outros mercados de alto crescimento, incluindo nutrição animal sustentável, dispositivos 
médicos, ingredientes alimentícios de alta tecnologia e ingredientes farmacêuticos. 
A Evonik não exerce a liderança biotecnológica somente por conta do desenvolvimento de 
surfactantes verdes e outros biomateriais avançados; ela também é um dos principais 
fornecedores do mundo quando se trata da fabricação de produtos via fermentação 
microbiana. 

  
  
Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 

países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Sobre Nutrition & Care  
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento 
das necessidades humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição 

animal e cuidados com a saúde. Com 8.100 colaboradores, esse segmento gerou vendas de 
aproximadamente 4,58 bilhões de euros em 2019.    
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 

riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não 

assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações 
contidas neste comunicado. 
  
Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
  

 

http://www.evonik.com.br/
http://facebook.com/Evonik
http://instagram.com/Evonik.Brasil
http://youtube.com/EvonikIndustries
http://linkedin.com/company/Evonik
http://twitter.com/Evonik_BR
http://www.viapublicacomunicacao.com.br/
mailto:sheila@viapublicacomunicacao.com.br
http://tais@viapublicacomunicacao.com.br/

