
Incorporação da tecnologia de cintura 360º para a 
categoria de fraldas Super Premium a partir dos 6 meses 
de idade, quando os bebês começam a se movimentar 
bastante e precisam de mais conforto.

Babysec Pants 
Super Premium2021

Nossa primeira embalagem 100% feita de papel. Elite 
torna-se a primeira marca da região a lançar uma 
embalagem primária de papel, o que faz com que o 
produto seja 100% reciclável e biodegradável.

Elite Envase de Papel 
(Elite embalagem de papel)2021

Canais próprios de e-commerce com operações no Chile e 
no Brasil e que permitem ter acesso direto a todo o 
portfólio da Softys com todos os produtos e novos 
lançamentos.

Mi Tienda Cotidian 
Club Softys e Loja Softys2020

Por meio da marca Elite, chegamos a esse tipo de 
mercado com o objetivo de responder às atuais exigências 
de cuidado e higiene das pessoas, sem abrir mão da 
qualidade, num contexto marcado pela COVID-19.

Sabonetes Elite2020

Operação por meio da marca Elite disponível em todos os 
mercados. Uma resposta para apoiar os nossos 
consumidores com a higiene e os cuidados de saúde 
necessários, especialmente em tempos de pandemia.

Álcool gel Elite
2020

Instalação de seis máquinas para produção de máscaras 
na região. Operação que foi gerenciada em tempo recorde 
em cinco países, incluindo o Chile, com capacidade de 
produção de mais de 20 milhões de máscaras por mês.

Máscaras Elite
2020

Desenvolvimento de uma linha de fraldas tipo calça 
ajustável para crianças de 4 a 8 anos, proporcionando 
soluções e ajuda os pais de crianças que ainda não 
controlam o esfíncter, principalmente à noite.

Babysec Voy a Dormir2019

Inovando para o seu cuidado
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Nossos últimos lançamentos

Na Softys, a nossa promessa é "inovar para cuidar de você", uma visão 
que permite continuarmos a atingir mais de 500 milhões de 
consumidores com as melhores marcas e produtos, e assim fornecer o 
melhor cuidado no dia a dia das pessoas e em todas as fases da vida.

A inovação constitui um dos nossos temas materiais ESG
— ambientais, sociais e de governança — e, portanto, ao sermos capazes 
de gerenciá-la proativa e sistematicamente, permite garantirmos nossa 
sustentabilidade como empresa no longo prazo.

Aspiramos inovar tanto em processos quanto em produtos, promovendo 
soluções sustentáveis que aumentem o bem-estar das pessoas e a 
competitividade da empresa. Somos cientes que as marcas vencedoras 
dos próximos 25 anos serão aquelas que conseguirem antecipar-se às 
mudanças e gerar impacto relevante na qualidade de vida das pessoas e 
da sociedade em geral.

Um melhor cuidado,
para um amanhã melhor
Saiba mais sobre nossas notícias e iniciativas de sustentabilidade.
Inovação. 

Para papéis higiênicos da marca Elite, que alcançam 
maior resistência, absorção e maciez do papel.

Tecnologia Soft Touch2019

Nossa nova linha para pets, que entrou nos mercados do 
Uruguai e Peru.

Ok Pet2018

Evento anual onde se discutem diversos temas com convidados de alto nível que 
apresentam a sua experiência e visão sobre as tendências mundiais e os desafios 
das empresas, focando nomeadamente na inovação. Nesses encontros, 
procuramos uma conexão com o entorno, a fim de aumentar o conhecimento 
sobre inovação nos negócios e fortalecer nossa estratégia para enfrentar os 
desafios futuros.

Em 15 de abril de 2021 celebramos a quinta versão, com um grande convidado de 
classe mundial, o historiador e best-seller, Yuval Noah Harari, um evento digital 
de mais de 120.000 participantes, o qual nós convidamos você a assistir 
novamente.  

Cultura de inovação
Buscamos fortalecer a cultura e as 
capacidades que nos permitem ativar a 
inovação por meio de novas formas de 
trabalhar dentro da organização, incluindo a 
incorporação de metodologias ágeis.

Innovation Challenge
Concurso de ideias regionais na Softys, que convida 
os colaboradores a propor soluções inovadoras, tanto 
em processos como em produtos.

Nas suas duas versões, a iniciativa recebeu mais de 
1.500 ideias que foram submetidas a processo de 
avaliação, através do nosso Comitê de Inovação, e 
onde foram escolhidas e premiadas as 9 melhores 
ideias, que depois entraram no funil de inovação.

Nosso modelo de inovação
As boas práticas nascem de uma ideia. Por isso criamos nosso Modelo de 
Inovação Softys, que, em seis fases, reflete o caminho construído para 
desenvolver projetos inovadores, que ganham vida a partir das ideias dos 
nossos colaboradores, fornecedores, parceiros estratégico e de mercado, 
entre outros.

Confira nossa apresentação da Innovation Week 2021

Tecnologia Professional 
BIO Active2018

Filtragem de ideias
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Chamada de
ideias
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Ideias Preliminares
Filtro 1: Ideias com potencial
preliminar a partir dos
resultados da avaliação 
do Innovation Team.

Filtro 2:  Ideias que atendem
aos critérios do Comitê de
Innovação.

Ideias Validadas

Iteração do conceito
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Preparação do 
lançamento.
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Lançamento 
limitado
Piloto
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EMPREGADOST

MERCADO

TRADE SHOWS

Inovação aberta
Implementamos esquemas de inovação aberta com todos nossos grupos de 

interesse, para acelerar aqueles projetos inovadores que gerem valor. 
Promovemos sinergias e contato com atores nos ecossistemas de inovação e 

empreendedorismo no mundo.

Papel higiênico da linha Elite Professional que se 
desintegra na água, degradando o material aderido às 
paredes das tubulações, auxiliando na limpeza, 
principalmente em banheiros de alto tráfego. 

Aprovação de protótipos 
pela equipe de engenharia.

Teste de conceito e business
plan inicial.

Estratégia de 
lançamento do
produto.
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Lançamento em 
larga escala

64

Execução no 
ponto de venda


