
É com grande prazer que 
anunciamos o primeiro 
programa de reciclagem de 
máscaras em grande escala 
realizado no Chile, com o 
objetivo de tornar visível a 
importância da reciclagem e 
do cuidado do meio ambiente, 
através do desenvolvimento de 
um projeto tangível e real de 
economia circular. 

O projeto se chama “Resetea tu 
Mascarilla” (Resetando a sua 
Máscara) e está sendo realizado 
como plano piloto no Chile, na 
cidade de Concepción a partir 
de 13 de outubro, por meio de 
um trabalho colaborativo com 
a Unidade de Desenvolvimento 
Tecnológico (UDT) da 
Universidad de Concepción e a 
prefeitura local.  

Conheça nossas iniciativas e notícias sobre sustentabilidade
TRAÇANDO CAMINHO RUMO À ECONOMIA CIRCULAR

UM MELHOR CUIDADO,
PARA UM AMANHÃ MELHOR 

Para saber mais sobre nossa iniciativa,
convidamos você a assistir ao seguinte vídeo: 

ver vídeo >

https://www.youtube.com/watch?v=BO_EVI2sZJ4


LIDANDO
COM A PANDEMIA

Na Softys, sustentabilidade e inovação são pilares da nossa estratégia 
empresarial, que se evidencia no trabalho como organização e no 
nosso propósito: entregar o melhor cuidado no dia a dia e em 
cada fase da vida das pessoas. Portanto, em face da pandemia da 
COVID-19, em abril do ano passado lançamos a produção local de 
máscaras descartáveis em cinco dos países onde estamos localizados: 
Argentina, Brasil, Chile, México e Peru. A ação foi acompanhada pelo 
compromisso de doar 15 milhões de máscaras na região, permitindo 
assim a entrega de um suprimento de higiene essencial em tempos 
de escassez, por meio de instituições de saúde.

Hoje inovamos mais uma vez, buscando soluções que continuam 
aprimorando a vida das pessoas e, também do nosso planeta. 
Consequentemente, nos tornamos a primeira empresa de consumo 
massivo do Chile a realizar um programa com essas características.

NOSSO OBJETIVO
Promover um caminho para 
desenvolver a economia circular 
e o consumo responsável, 
implementando processos 
eficientes para reduzir a 
quantidade de desperdício e gerar 
valor a partir dele. Por sua vez, 
esta iniciativa se integra ao nosso 
compromisso de contribuir para 
o ODS 12 da Agenda 2030 das 
Nações Unidas sobre “consumo 
e produção responsáveis”. 

META
Em um período de quatro meses, 
recuperar quatro toneladas de 
máscaras, que corresponde a 
800 mil unidades

PLANO PILOTO EM 
CONCEPCIÓN
Através da instalação de 10 
postos de coleta de máscaras 
nas principais escolas e centros 
cívicos da cidade. Para mais 
informações, clique aqui.  

PROCESSO
Transformar as máscaras em 
pellets de polipropileno, por 
meio de um processo criado pela 
UDT. A partir deste processo, 
desenvolver diferentes produtos 
finais. 

Softys 
Puente Alto, 
Chile
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https://www.softys.com.br/noticias/primeiro-projeto-de-reciclagem-de-mascaras-descartaveis-em-grande-escala-visando-a-recuperar-uma-tonelada-de-material-por-mes
https://www.youtube.com/watch?v=BO_EVI2sZJ4


IMPACTO POSITIVO
NA CADEIA DE VALOR

NOMEADAMENTE, NO QUESITO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS, 

APRESENTAMOS NOSSOS PRINCIPAIS AVANÇOS: 

Baseados na nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023, 
queremos fazer parte da solução e contribuir ativamente para reduzir e 
mitigar o impacto no planeta. Nosso foco e objetivo é gerar um impacto 
positivo na cadeia de valor, a partir de um modelo “end-to-end”, onde 
visamos a fazer mais com menos.  Por este motivo, trabalhamos com 
grande ímpeto para alcançar metas ambiciosas:

Ser uma empresa com zero resíduos
industriais em aterros para 2025.

Reduzir em 50% nossas emissões de
gases de efeito estufa de escopos 1 e 2.

Reduzir nosso uso de água na indústria
em 40% para 2025.

Reciclagem de 45% das matérias-primas (fibras) 
na produção de nossos produtos.

Em 2020, por meio de uma campanha interna de 
conscientização, a Softys Brasil conseguiu reduzir 
em 44% os resíduos de produção no negócio de 
Personal Care, produção equivalente a mais de 
10.000 toneladas nas fábricas. 

A Softys Colombia, por sua vez, é a primeira operação 
da empresa a receber a certificação ambiental de 
aterro zero nas fábricas de Gachancipá e Santander 
de Quilichao.

Neste ano, a Softys Chile lançou a primeira 
embalagem 100% reciclável e biodegradável da 
América Latina, para o papel higiênico Elite, que 
visa substituir a embalagem primária de plástico, a 
fim de avançarmos para um modelo de redução de 
plásticos descartáveis. 


