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Sua parceira em soluções essenciais
para um futuro sustentável

Relatório de Sustentabilidade 2021 – Resumo Executivo
A Nouryon está contribuindo com um futuro sustentável
Desde a redução do nosso próprio impacto ambiental até a parceria para o desenvolvimento de novas soluções inovadoras e
sustentáveis para os nossos mercados finais que respondam às necessidades sociais, a sustentabilidade está incorporada em
nossa estratégia de crescimento, nos nossos valores e na forma como definimos o nosso sucesso futuro.

Nosso compromisso

Fazemos parcerias com nossos clientes, fornecedores e funcionários para oferecer soluções inovadoras,
impulsionar o progresso e criar um presente e futuro seguros e sustentáveis para todos.

MELHORIA CONTÍNUA

CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

ENGAJAMENTO E PARCERIA

em nossa segurança e
desempenho ambiental

para criar soluções sustentáveis e
fazer com que os clientes sejam
mais sustentáveis

com funcionários, clientes,
fornecedores e sociedade para
impulsionar o progresso

Principais metas de desenvolvimento sustentável:

Principais metas de desenvolvimento sustentável:

Principais metas de desenvolvimento sustentável:

Nossas classificações em 2021

EcoVadis
Nível Ouro

Pontuação B
do CDP Climate
Change

Nossas ambições e metas

Pontuação
25,3 na
Sustainalytics1

Nossas associações e parcerias

Metas de
segurança:
Zero
acidentes,
desperdício
e danos

2030
• Até o final de 2030, temos como
meta reduzir nossas emissões
absolutas de GEE de Escopos 1 e 2
em 40% em relação à base de 2019
• Até o final de 2030, temos como
meta reduzir nossa intensidade
total de resíduos em 10%, e a
intensidade do consumo de água
em 10%, em relação à base de 2019
2050
• Até 2050, pretendemos ser uma
organização net zero
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Melhoria contínua da nossa
segurança e desempenho ambiental
A sustentabilidade está no centro das operações
da Nouryon. Estamos focados em melhorar
continuamente nosso desempenho de segurança
e reduzir ainda mais nosso impacto ambiental para
o benefício de nossos funcionários, prestadores
de serviços, clientes, comunidades e o meio
ambiente.

Crescimento e inovação para criar
soluções sustentáveis e fazer com que
os clientes sejam mais sustentáveis

Desempenho do topquartil em segurança de
pessoas

Aprox. 22% das matériasprimas orgânicas são de
base biológica

Redução de 78% nos
eventos de segurança
de processos2

Aprox. 59% da energia
total são de baixo
carbono

Rastreamento de
eficiência ecológica
em 100% dos locais de
fabricação

Aprox. 83% da
eletricidade é de baixo
carbono

38% das receitas de
soluções Eco-Premium3

71% de nosso pipeline
de P&D focado
em soluções com
benefícios sustentáveis
em 2021

Como fornecedor líder global de soluções
sustentáveis, nos dedicamos a ajudar nossos
clientes a atingir suas metas de sustentabilidade
e a expandir nossos atraentes mercados finais.
Estas são as áreas em que temos uma posição
privilegiada e investimos recursos.

11 centros de
inovação e aplicação
estrategicamente
localizado

Engajamento e parceria com
funcionários, clientes, fornecedores
e sociedade para impulsionar o
progresso sustentável

36% de diversidades
de gênero e étnicas
representados em
nosso Conselho de
Administração4

96% dos fornecedores
foram avaliados quanto
ao risco de RSC com
o uso da ferramenta
EcoVadis Risk IQ7

Em 2021, 24% dos
gerentes de nível médio
e acima eram mulheres5

Programa global de
orientação estabelecido

Rede global de I&D
estabelecida6

Quatro grupos de
recursos empresariais8

Código de Conduta e
Código de Conduta do
Parceiro Comercial

100% dos funcionários
concluíram os treinamentos obrigatórios de
conformidade

SpeakUp! e Política de
Não Retaliação

Avaliação de risco de
minerais de conflito

Política Anticorrupção

Avaliação de risco de
escravidão moderna e
trabalho forçado

A Nouryon se envolve ativamente e faz parcerias
com nossos funcionários, clientes, fornecedores
e sociedade para impulsionar o progresso.
Capacitamos nossa equipe para cumprir com
sucesso o propósito e a estratégia da nossa
empresa por meio de nossos valores: “ Visamos
alta performance”, “Somos responsáveis” e
“Fazemos o certo”. Eles formam a espinha dorsal
de nossa cultura de desempenho.

Conformidade e ética
Nosso impacto global nos expõe a leis e
regulamentos cada vez mais rigorosos sobre uma
ampla gama de assuntos, como: uso seguro de
substâncias perigosas, impactos operacionais,
contaminação histórica do solo e de águas
subterrâneas, responsabilidade pelo produto,
preocupações com direitos humanos, sanções
econômicas, leis antitruste e leis anticorrupção.

PSE1 e PSE2 em comparação com 2018.
 ossas soluções Eco-Premium são produtos que oferecem benefícios significativos de
N
sustentabilidade em relação às alternativas convencionais do mercado, ao mesmo tempo
em que oferecem a mesma, ou melhor, funcionalidade.
4
	Membros do Conselho que são mulheres e/ou de uma minoria racial/étnica dos EUA.
5
	Os gerentes de nível médio são definidos como o grau de pagamento da gerência
abaixo do primeiro nível executivo sênior. Fonte de dados, dezembro de 2021.

Megatendências
impulsionam o
crescimento de nossas
soluções sustentáveis
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Taxa de retenção
de mais de 98% nos
últimos 5 anos para
nossos 250 principais
clientes

	Com 50 representantes de 35 locais da Nouryon para localizar e permitir iniciativas de I&D.
	Em termos de gastos totais externos (produto, não produto, energia, logística etc.).
A ferramenta Risk IQ considera o risco do segmento do setor, o risco do país e as
pontuações da EcoVadis no seu banco de dados completo. Com base nos gastos de
2020.
8
	Rede de Mulheres da Nouryon, Orgulho, Veteranos e Impulso.
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