
Por dentro da ciência Relatório de sustentabilidade de 2017  
da SC Johnson



Este é o 26.º ano em que a SC Johnson 
divulga publicamente o progresso 
em relação a seus objetivos de 
sustentabilidade. O relatório de 2017 
abrange as atividades realizadas 
a partir de julho de 2016, a menos 
que seja indicado de outra forma. 
Perguntas relacionadas a este relatório 
devem ser dirigidas à Kelly M. Semrau, 
Vice-Presidente Sênior — Assuntos 
Corporativos Globais, Comunicação 
e Sustentabilidade, pelo telefone 
+1-262-260-2440. Ou entre em contato 
conosco on-line: twitter.com/SCJohnson 
ou facebook.com/SCJohnson.



Escolhas fundamentadas

Uma Carta do Presidente do Conselho e Diretor Executivo

Dizem que todos estamos definidos por nossas 
escolhas. Como uma empresa familiar, a 
responsabilidade é fundamental em todas as decisões 
que tomamos.

Afinal de contas, não estamos apenas pedindo às 
pessoas que usem os nossos produtos. Estamos 
colocando o nome da nossa família em cada um 
deles. Queremos que as pessoas saibam o quanto 
fundamentamos as escolhas por trás da fabricação de 
cada produto.

Há mais de cem anos, somos pioneiros nos setores 
em que atuamos, liderando em nossas comunidades e 
investindo na melhor ciência para nos ajudar a ir além 

do que está regulamentado para fazer o que é correto. 

Seja abandonando os clorofluorcarbonos (CFCs) na 
década de 1970, eliminando os metilsiloxanos voláteis 
(volatile methylsiloxanes, VMS) recentemente ou os 
tantos marcos obtidos ao longo do caminho, fazemos 
continuamente escolhas com base em uma análise 
minuciosa de componentes e nos melhores e mais 
novos dados disponíveis para nos orientar. 

Porém, por mais que estejamos orgulhosos das 
escolhas que fazemos, o que importa muito mais são as 
escolhas que são suas. Quais produtos você usa. Que 
conselho você segue. Em que ciência você confia.

É por isso que, este ano, estamos compartilhando 
publicamente e com mais detalhes do que nunca, 
como funciona o Greenlist™, nosso programa de 
seleção de componentes. 

MAIOR TRANSPARÊNCIA SOBRE O 
GREENLIST™ 
O Greenlist™ é um programa científico revisado 
por especialistas da SC Johnson que avalia o 
impacto de cada componente que utilizamos sobre 
a saúde humana e o meio ambiente. Formalizado 
pela primeira vez em 2001, ele continua a crescer e 
aperfeiçoar-se, e agora conta com mais de 20 anos de 
desenvolvimento por detrás dele.

O marketing pode manipular. As empresas podem 
distorcer. Mas a ciência ilumina os impactos dos 
componentes, como esses impactos podem ser 
moderados e quando a melhor escolha é não usar algo.

Nosso programa Greenlist™ nos ajuda a classificar uma 
enorme quantidade de dados de nossos fornecedores 
e de fontes tais como o TOXNET do governo dos 
EUA e a Agência Europeia das Substâncias Químicas. 
Olhamos para fatores tais como carcinogenicidade, 

O que mais importa: a confiança que você deposita 
em nossa empresa e nossos produtos, e nosso 
compromisso de honrar diariamente essa confiança.
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toxicidade humana e ambiental, biodegradabilidade 
e alergenicidade. E com o uso dessas informações, 
determinamos como tornar nossos produtos efetivos 
e seguros.

Estamos compartilhando o programa Greenlist™ 
para mostrar com que cuidado fabricamos nossos 
produtos, como Glade®, Mr Muscle® e OFF!®. E 
para os que desejam estar informados sobre os 
produtos em si, nosso site WhatsInsideSCJohnson.
com traz uma lista detalhada dos componentes de 
cada produto e um dicionário de componentes para 
responder a perguntas.

MAIS APOIO PARA ESCOLHAS 
FUNDAMENTADAS
Isso é o que queremos dizer por escolhas 
fundamentadas. Em um mundo de rumores pela 
internet, distorções e até mesmo falsificação de 
produtos, estamos tentando fazer tudo o que 
podemos para dar uma visão científica e imparcial dos 
produtos que fabricamos e do cuidado que tomamos 
em sua fabricação. 

Para isso, dedicamos a maior parte deste relatório de 
sustentabilidade aos detalhes do nosso programa 
Greenlist™ com o objetivo de dar uma visão detalhada 
e sólida de nossos critérios, processo e princípios. 

Mas o relatório também oferece atualizações sobre 
outros esforços da empresa que estão em curso 
enquanto trabalhamos para proteger o ambiente e 
melhorar a vida de famílias em todo o mundo. Para nós, 
essas atualizações são parte de manter informados 
nossos consumidores e partes interessadas. Elas 
são um testemunho de nosso compromisso em agir 
segundo nossas crenças e relatar nosso progresso.

Entre outros marcos no ano passado, atingimos o 
status de resíduo zero de nossas fábricas aos aterros 
em mais de 65 por cento de nossas instalações fabris, 
aumentamos nosso uso global de energia renovável 
a 35 por cento, superamos nosso compromisso 
em doar US$ 15 milhões para combater doenças 
transmitidas por mosquitos e lançamos um programa 
líder na indústria para divulgação de alergênico 
cutâneo.

MAIS SOBRE O QUE MAIS IMPORTA
Sei que falo em nome de mais de 13 mil pessoas da 
SC Johnson quando digo que levamos todas essas 
escolhas a sério e estamos orgulhosos da ciência por 
detrás delas. 

Fazer escolhas fundamentadas e ser transparentes 
para que os demais possam fazer o mesmo 
é mais que apenas um bom negócio; é nossa 
responsabilidade como uma empresa familiar. E 
é nosso reconhecimento do que mais importa: a 
confiança que você deposita em nossa empresa e 
nossos produtos, e nosso compromisso de honrar 
diariamente essa confiança. 

Para nós, nada é mais importante do que isso. 

H. Fisk Johnson, Presidente do Conselho e Diretor Executivo

Dizem que todos estamos definidos por nossas escolhas. Como 
uma empresa familiar, a responsabilidade é fundamental em 
todas as decisões que tomamos. 
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Confiança de uma tradição de transparência
As pessoas esperam que empresas como a SC Johnson digam a verdade  
quando precisam responder a perguntas sobre seus produtos. Para 
nós, honestidade vai ainda mais longe: é escolher proativamente ser 
transparentes para ajudar as pessoas a entenderem toda a história. 

Como explica Kelly M. Semrau, vice-presidente de 
Assuntos Corporativas Globais, Comunicação e 
Sustentabilidade: a SC Johnson está seguindo sua 
jornada para ser mais e mais transparente.

COMO UMA EMPRESA CONSTRÓI 
CONFIANÇA?
Hoje em dia a confiança está em baixa. Segundo o 
Barômetro de Confiança Edelman de 2018, menos da 
metade da população geral confia em que empresas, 
o governo, a mídia e organizações fazem a coisa certa. 
E parece que está ficando pior. 

Na SC Johnson, acreditamos que a confiança precisa 
ser obtida, e achamos que ganhá-la depende de várias 
coisas. Primeiro, nossos produtos precisam sempre 
funcionar como prometido e de maneira segura. Em 
segundo lugar, temos que demonstrar como criamos 
um excelente e seguro local de trabalho para o pessoal 
da SC Johnson e tomamos cuidado para proteger o 
meio ambiente e as comunidades onde trabalhamos. 
Isso é transparência. Precisamos ser transparentes 
com as coisas boas e más; transparentes em relação 
a nossos componentes, às questões de nosso meio 
ambiente, nossa cadeia de suprimentos e inclusive 
nos erros que cometemos. E em quarto lugar, 
operarmos com um alto nível de integridade, que é 
um valor importante e duradouro na SC Johnson. 

Isso significa agir de maneira ética, fazer a coisa certa 
e ser honesto com nossos consumidores e partes 
interessadas. É por isso que temos compromisso com 
a transparência e compartilhamos os detalhes sobre 
nossos componentes e a ciência que aplicamos ao 
selecioná-los.

Esses valores fazem parte do DNA de nossa empresa 
por muito tempo, e eles continuam a nos orientar em 
tudo o que fazemos hoje.

QUAIS SÃO AS MAIORES BARREIRAS 
À CONFIANÇA?
Uma delas, e talvez a maior, é a desconfiança 
intrínseca nos produtos químicos. Um pouco dessa 
desconfiança certamente surge de erros cometidos 
pelas empresas que usam produtos químicos de 
maneira inadequada. Informações confusas também 
são um problema. Por exemplo, apesar de todas as 
alegações de que algo encontrado na natureza é 
mais seguro, isso não é necessariamente verdadeiro. 
A natureza está cheia de compostos que podem 
ser tóxicos. E também existe a noção de que se um 
composto químico é irreconhecível ou impronunciável, 
ele deve ser evitado. Mas produtos químicos como 
esse podem ser encontrados em limões e óleo de 
rosa, e em muitos outros elementos da natureza.

COMO VOCÊ ABORDA A FALTA 
DE CONFIANÇA NOS PRODUTOS 
QUÍMICOS?
Ela começa em ser aberto em relação aos componentes 
que escolhemos, como os usamos e a ciência por detrás 
de nossas escolhas. Também significa tomar parte em 
uma discussão honesta e combater mitos e a falta de 
informação, tais como esses componentes adjacentes 
naturais versus sintéticos. 

Nosso programa Greenlist™ nos ajuda a buscar 
continuamente nossos melhores componentes 
também. E continuamos ampliando a divulgação 
de nosso programa para entregar transparência e 
ajudar os consumidores. Em 2017, por exemplo, 
divulgamos 368 alergênicos cutâneos que podem 
ocorrer em nossos produtos. Não tínhamos que fazer 
isso, mas quisemos fazê-lo. Além disso, divulgamos 
alergênicos cutâneos abaixo de 0,01 por cento, embora 
a maioria dos especialistas concorde que um nível 
tão baixo dificilmente causa uma reação em produtos 
enxaguáveis. 

Em vez de apenas fazermos o que devemos fazer, 
fazemos o que achamos que devemos, e isso cria 
transparência para os consumidores e cria confiança 
com eles. 
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Explicando nosso programa Greenlist™

Desde 2001, o programa Greenlist™ da SC Johnson tem orientado 
o desenvolvimento dos produtos da empresa. A meta é simples: 
melhorar continuamente os produtos escolhendo componentes 
que protegem melhor a saúde e o meio ambiente. 

Com os consumidores mais interessados do que nunca em saber o 
que vai por dentro dos produtos que usam, estamos compartilhando 
as especificações por detrás de como selecionamos os 
componentes que vão em nossos produtos. Fazemos isso de forma 
mais detalhada do que qualquer outra empresa de nosso setor. 
Como explicou nosso presidente do conselho e diretor executivo, 
Fisk Johnson: “Esperamos que os outros sigam o nosso exemplo 
e compartilhem seu próprio método científico. Mais transparência 
simplesmente aumenta o nível para todos.”

Nas páginas seguintes, você pode ver a ciência e o cuidado que vai 
na escolha dos componentes dos produtos da SC Johnson, como 
Glade®, Pledge®, Mr Muscle® e OFF!®. 

O programa Greenlist™ vai muito além do que é exigido por lei. E é 
um investimento significativo gastar tempo e recursos na decisão 
de cada componente. Mas é nosso compromisso com as famílias 
que usam nossos produtos: sempre faremos as escolhas mais 
fundamentadas que pudermos, já que trabalhamos continuamente 
para tornar nossos produtos os mais seguros e ambientalmente 
responsáveis possíveis.

• COMEÇA COM DADOS (Página 6)
  O programa Greenlist™ tem como base um esforço contínuo e 

rigoroso para coletar os melhores dados sobre os componentes 

e seus impactos. Isso inclui revisar as informações do fornecedor 
e preencher todas as lacunas com outros dados cientificamente 
rigorosos e publicamente disponíveis de fontes como o banco de 
dados do TOXNET, dos institutos nacionais de saúde dos EUA e 
da Agência Europeia dos Produtos Químicos. 

• ESTABELECENDO PADRÕES PARA A SEGURANÇA (Página 7)
  Em uma exposição alta o suficiente, todo componente, 

inclusive a água, pode ser perigoso. E em uma exposição baixa 
o suficiente, tudo é seguro. O segredo é identificar o nível no 
qual um componente pode ser usado de forma segura. Nossa 
avaliação de perigos oferece um ponto de início. Se a ciência 
indica um perigo em potencial, avaliamos o risco com base em 
como um produto será usado, quem estará exposto a ele, em que 
quantidade, por quanto tempo e com que frequência. Olhamos 
para os cenários mais amplos de exposição possível, como 
uma margem extra para estabelecer um padrão “mais seguro do 
que seguro”.

• QUATRO ETAPAS PARA O MELHOR (Páginas de 8 a 17)
  Fundamentados por dados e nossos padrões de segurança, 

colocamos cada componente em uma avaliação de quatro etapas 
que combina avaliação de perigos e riscos. Essas etapas analisam 
cada componente em busca de: 1) perigos crônicos à saúde 
humana; 2) perigos ambientais de longo prazo; 3) riscos agudos 
à saúde humana e ambiental; e 4) outros efeitos potenciais, tais 
como reações alérgicas. Avaliações de risco são acionadas para 
todo componente que não passe nos critérios de perigo. Os 
resultados orientam o desenvolvimento de nossos produtos.
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Começa com dados

Cada parte do programa Greenlist™ é baseada nos melhores dados científicos

O programa Greenlist™ tem como 
base um esforço contínuo e 
rigoroso para coletar os melhores 
dados sobre os componentes 
e seus possíveis impactos 
na saúde humana e no meio 
ambiente. Isso inclui revisar as 
informações do fornecedor e 
preencher todas as lacunas com 
outros dados cientificamente 
rigorosos e publicamente 
disponíveis. 

Todo componente é avaliado em 
relação a cada um de nossos 
critérios em nossa avaliação de 
quatro etapas (vide páginas de 
8 a 17). A avaliação de perigos 
é conduzida por um grupo de 
especialistas que oferece uma 
avaliação científica imparcial de 
cada componente. 

Tudo isso é considerado quando 
desenvolvemos novos produtos 
ou melhoramos os que já existem. 
Além disso, fazemos atualizações 
contínuas à medida que nova 
ciência se torna disponível.

INFORMAÇÕES 
DO FORNECEDOR

AVALIAÇÃO 
CIENTÍFICA DE 

DADOS COLETADOS

DADOS 
PUBLICAMENTE 

DISPONÍVEIS

Peso de 
evidência 
com base em 
dados disponíveis

Dados entregues 
pelos fornecedores 
em nosso 
questionário de 
matéria-prima e/ou 
folheto de 
segurança. 
Verificamos esses 
dados em relação 
àqueles entregues 
por outros 
fornecedores. 

Dados existentes de fontes como as 
seguintes:

ECHA — Informações sobre produtos químicos 
da Agência Europeia dos Produtos Químicos

TOXNET — Banco de dados dos Institutos 
Nacionais de Saúde dos EUA sobre toxicologia, 
produtos químicos perigosos, saúde ambiental e 
liberações tóxicas

Portal eChem — Dados de propriedade das 
substâncias químicas da Organização para a 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento

CA Prop 65 — Lista da California Proposition 65 
de produtos químicos conhecidos por causar 
câncer, defeitos de nascença e outros danos 
reprodutivos

INCHEM — Site do programa internacional 
sobre segurança dos produtos químicos para 
informações de segurança sobre produtos 
químicos das organizações intergovernamentais

ToxCast/EDSP 21 — Programa de 
Monitoramento de Disrupções Endócrinas da 
Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos EUA

Confiabilidade e 
aplicabilidade
dos dados disponíveis 
(por exemplo, 
pontuação Klimisch)

Estimativas  
preditivas

Estimativas baseadas em 
propriedades físico-químicas, 
comparações com material 
alternativo e/ou modelagem 
de atividade estrutural

Nossa avaliação dos dados coletados consideram:
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Estabelecimento de padrões para segurança

A SC Johnson vai além dos padrões comuns para “mais seguro do que seguro”

Todo componente em potencial na Terra, inclusive 

oxigênio e água, pode ser tóxico em uma quantidade 

alta o suficiente. Então, todo componente em um 

produto da SC Johnson deve ser avaliado para 

determinar se é ou não seguro. Naturalmente, 

existem padrões na indústria para segurança. Mas, na 

SC Johnson, vamos além. 

Começamos com uma avaliação de perigos usando 

as informações de nossa coleta contínua de dados. 

Quando há um perigo em potencial, avaliamos o 

componente para determinar em que concentração 

ele pode ser usado, se puder, sem qualquer efeito 

secundário conhecido para a saúde humana ou o meio 

ambiente. Esse é o nível de segurança.

Então, conduzimos uma avaliação adicional enfocada 

na exposição. Os cientistas da SC Johnson buscam 

o uso pretendido de um produto e como ele poderia 

ser usado pelos consumidores. Consideramos o uso 

possível mais amplo, e vamos além disso, selecionando 

quais componentes usaremos e em que grau.

Para exemplificar, para um produto de limpeza usado 

mais provavelmente uma vez por semana, vamos 

muito além. Analisamos qual possa ser o nível de 

exposição a um componente, supondo que ele não 

é usado apenas uma vez, mas muitas vezes durante 

um dia. Também consideramos a variedade de formas 

pelas quais os consumidores podem usar um produto 

e entrar em contato com ele, tais como produto para 

limpeza de vidros usado em um balcão de cozinha 

para preparar alimentos. Consideramos todos esses 

cenários de uso e os multiplicamos ainda mais para 

criar um fator de segurança ainda maior e mais 

conservador.

Em cada cenário, nossa meta é determinar o nível 

conservador “mais seguro do que seguro”. Então, essa 

se torna a concentração permitida para os cientistas 

da SC Johnson continuarem o desenvolvimento de 

um produto.

IDENTIFICAÇÃO  
DE PERIGO

AVALIAR O PERIGO AVALIAR A EXPOSIÇÃO

DETERMINAÇÃO 
DE RESPOSTA

CÁLCULO DE 
EXPOSIÇÃO/USO

DETERMINAÇÃO DA 
ACEITABILIDADE

APLICAR PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO PRODUTO

Usando os critérios do Greenlist™, 

determine se há algum perigo que 

precisa ser avaliado, por exemplo, é 

um componente tóxico para os seres 

humanos ou o meio ambiente?

Para o produto específico no 

qual o componente será usado, 

quem estará exposto, em que 

quantidade, com que frequência 

e por quanto tempo?

Usando as fontes de dado do 

Greenlist™ (de fornecedores e dados 

disponíveis publicamente), determine 

que quantidade do componente 

pode ser usada sem efeito.

Usando as informações 

coletadas nas etapas de 

avaliação anteriores, o produto 

pode se tornar seguro sem esse 

componente? 

Com base na avaliação concluída, definimos 

a concentração mais alta do componente 

permitida no produto. Essa informação é, 

então, usada pelos cientistas da 

SC Johnson para o desenvolvimento do 

novo produto e de melhorias aos produtos 

já existentes.
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Quatro etapas para melhorar

Com sua avaliação de quatro etapas de perigos e riscos, o programa Greenlist™ da 
SC Johnson cria uma via para produtos seguros para a saúde humana e o meio ambiente

TODA CLASSIFICAÇÃO “REPROVADO” dentro da avaliação de perigo de quatro etapas requer uma avaliação adicional de risco enfocada na concentração e 
exposição do usuário final (vide página 7). Com base na caracterização de risco, podemos procurar uma alternativa funcional equivalente, que precisaria cumprir com os 
critérios de eficácia e viabilidade de negócios e ter ciência disponível para corroborá-la como um substituto. Ou podemos escolher adicionar o componente à nossa 
lista de Não permitido (vide página 13).

APROVADO APROVADO APROVADO APROVADO
PASSO 1

SAÚDE HUMANA CRÔNICA

Cancerígeno

Mutagenicidade

De reprodução/
desenvolvimento

Disruptor endócrino

PASSO 2

PBT

Persistente, biocumulativo 
e tóxico

PASSO 4

Alergenicidade cutânea

OUTROS EFEITOS

R
E

P
R

O
VA

D
O

R
E

P
R

O
VA

D
O

R
E

P
R

O
VA

D
O

R
E

P
R

O
VA

D
O

PASSO 3

EFEITOS AGUDOS EM HUMANOS

Toxidade em mamíferos 
(oral, cutânea)

Irritação/corrosão

Toxidade em mamíferos 
(respiratória)

EFEITOS AMBIENTAIS

Toxidade aquática/
terrestre

Biodegradabilidade

COV (Compostos 
Orgânicos Voláteis)
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Todo componente em cada produto SC Johnson 
passa pelo rigoroso programa Greenlist™. Seu ponto 
central é uma avaliação científica de quatro etapas 
que analisa os perigos e riscos. Está fundamentada na 
coleta dos melhores dados e é orientada por nosso 
compromisso em melhorar continuamente nossos 
produtos. 

A avaliação de quatro etapas no centro do programa 
Greenlist™ analisa estes critérios:

Perigos crônicos à saúde humana, tais como 
a possibilidade de causar câncer ou doenças 
reprodutivas

 Perigos ambientais de longo prazo, 
significando o potencial de persistir, acumular-
se e ser tóxico no meio ambiente.

 Riscos agudos à saúde humana e ambiental, 
tais como toxidade em mamíferos ou na água 

 Outros possíveis efeitos, por exemplo, é se um 
componente pode causar uma reação alérgica 
na pele

Se um componente passar nas quatro etapas, mas 
não atingir o nível mais alto em cada critério, os 
resultados podem ser usados pelos cientistas da 
SC Johnson para procurarem opções mais desejáveis. 
Isso força nossos cientistas a usarem componentes 
cada vez melhores na reformulação dos produtos 
existentes ou no desenvolvimento de novos.

Tomamos muito cuidado em escolher produtos 
que passem pelas quatro etapas no processo de 
avaliação de quatro etapas. Há um número pequeno 
de casos onde o melhor componente disponível, 
como o componente ativo em um inseticida, pode 
ser reprovado em uma das quatro etapas. Em caso 
afirmativo, ele passa por uma avaliação de risco 
para determinar o nível de segurança para humanos 
e o meio ambiente, e, então, podemos aplicar um 

maior nível de cuidado. A avaliação de risco usa um 
fator de segurança incorporado que assegura que a 
concentração do componente seja várias vezes menor 
do que a concentração mais baixa que poderia causar 
impactos na saúde humana ou no meio ambiente.

Em alguns casos, a avaliação poderia mostrar que 
a concentração do componente no produto seria 
menor do que o nível aceito, possibilitando seu uso em 

nossos produtos. Em outros casos, podemos escolher 
eliminar o componente, vendo como podemos 
substituí-lo com um alternativo, que tenha sido 
cientificamente validado, provando ser uma melhor 
escolha. A embalagem, instruções de uso ou outras 
características também podem ser alteradas para 
mitigar a exposição.

Perigo vs. risco
Nos círculos científicos e de saúde, você geralmente ouvirá discussões sobre a diferença entre um perigo e um 
risco. De maneira simples, “perigo” refere-se à indicação de que um componente pode ter um possível impacto 
ambiental ou na saúde. “Risco” refere-se à probabilidade de que, com base na exposição, o impacto realmente 
acontecerá. 

Veja o sal de cozinha, ou cloreto de sódio, por exemplo. Usado em excesso, há um perigo de alta pressão 
sanguínea associada ao sal. Mas se usado com moderação, o risco de que o sal afete a pressão sanguínea 
é baixo. Isso se deve ao fato de que a diferença entre um perigo e um risco é geralmente afetada pela 
concentração e pela forma que uma pessoa ou o meio ambiente está exposto ao componente. 

Enquanto alguns defendem os padrões baseados em perigo, na SC Johnson achamos que seria um exagero, 
assim como você não precisa eliminar o sal se não tem uma história de pressão sanguínea alta. De fato, o sal 
é essencial para a vida. Morreríamos sem ele. Ao contrário, acreditamos em uma abordagem combinada que 
analisa perigo e risco para fazer as escolhas mais fundamentadas sobre o uso do componente. Exploramos, 
sobretudo, uma ampla variedade de possíveis vias de exposição para determinar um nível “mais seguro do que 
seguro” do componente em questão e minimizar toda preocupação associada ao seu uso. 

Também não aprovaremos um componente só porque ele é comumente usado em nossa indústria ou conta 
com aprovação do governo. O programa Greenlist™ trata de avaliar a ciência para determinar o que é correto, o 
que, às vezes, torna nossos padrões mais estritos do que a sabedoria convencional. 

Para nós, a transparência é uma questão de princípios. Estamos interessados em 
ajudar as pessoas a fazerem as melhores escolhas para suas famílias.

— FISK JOHNSON

1

2

3

4
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Passo 1 do Greenlist™: 
Um início fazer ou desfazer

O primeiro passo, e talvez o mais importante, na avaliação de quatro etapas do Greenlist™ verifica se toda evidência científica válida indica que 
um componente poderia causar condições crônicas à saúde humana. Isso inclui evidência de exposição resultando em câncer, impactos à 
reprodução ou ao desenvolvimento, mutagenicidade ou disrupção endócrina. Dada a gravidade desses impactos e o alto nível de preocupação 
que eles podem causar aos consumidores, são primeiramente considerados em nossa avaliação. 

NOSSAS FONTES DE DADOS NO PASSO 1 INCLUEM:

•  California Proposition 65 (CA Prop 65), a lista do estado atualizada anualmente de produtos químicos conhecidos por causar câncer, defeitos 
de nascença ou outro dano à reprodução

•  As monografias da Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (International Agency for Research on Cancer, IARC), que incluem 
avaliações para mais de mil materiais

•  Categorização dos perigos potenciais pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacionais (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) da União Europeia e EUA

• Estudos de laboratório de alta qualidade e modelagem preditiva em componentes específicos, onde disponíveis

Os componentes são aprovados nessa avaliação se eles cumprem com nossos critérios e são categorizados com Aceitável ou Melhor de 
Todos. Nosso compromisso com a melhoria contínua inclui procurar por oportunidades para passar de Aceitável a Melhor de Todos quando 
possível. Se um componente não cumprir com esses níveis, ele aciona uma avaliação de risco, conforme explicado nas páginas 8 e 9. 

Tomamos muita precaução no Passo 1, e uma ampla maioria dos componentes que utilizamos é aprovada nessa etapa. Dos poucos 
componentes que são reprovados, que tendem a ser componentes utilizados em produtos como inseticidas, configuramos um fator de 
segurança que é mais de mil vezes mais baixo do que o nível mais baixo que poderia causar impacto na saúde humana ou no meio ambiente.

Uma indicação de um perigo sozinho não significa que o componente não deva ser utilizado. De fato, muitos produtos químicos encontrados na 
natureza contêm componentes perigosos e tóxicos. Consequentemente, a avaliação de risco do produto é um passo requerido para entender a 
exposição e determinar se e como o risco pode ser mitigado em desenvolvimento de produtos.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
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NATURAL NÃO SIGNIFICA MELHOR
Como nosso presidente do conselho e diretor executivo, 
Fisk Johnson, disse: “É importante se lembrar que 
natural não significa melhor.” 

Tudo é um produto químico, seja vindo de um laboratório 
ou uma floresta. A natureza produz substâncias tóxicas, 
como a toxina botulínica e cancerígenos potenciais 
como acetaldeído, que pode ser encontrado no café. 
Inclusive os limões e as rosas incluem dezenas de 
produtos químicos, alguns dos quais estão na lista da CA 
Prop 65 e são identificados como cancerígenos. 

Então a pergunta nunca deve ser: É natural ou químico? 
Mas, deve-se perguntar: É seguro? Mais importante 
ainda: em que nível algo é seguro e quando é perigoso? 
Vide a página 7 para saber como determinamos 
a resposta.

PERIGOS DO PASSO 1 CRITÉRIOS DO PASSO 1

SAÚDE HUMANA CRÔNICA

Cancerígeno

Mutagenicidade

De reprodução/
desenvolvimento

Disruptor endócrino

• Não identificado na Lista da CA Prop 65
•  Grupo 3 do IARC ou outra classificação não carcinogênica 

(Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Programa de 
Toxicologia Nacional etc.)

• Não identificado na Lista da CA Prop 65
• Material fora da Categoria 1 ou 2 da UE/OSHA

•  Sem o potencial de mutagenicidade com base em estudos 
de laboratório

•  Não é um disruptor endócrino com base em estudos 
de laboratório

• Cancerígeno fora do Grupo 1 do IARC, 2A ou 2B
• Material fora da Categoria 1 ou 2 da UE/OSHA
•  Sem indicação de carcinogenicidade com base em avaliação 

científica de modelagem preditiva e literatura

•  Sem indicação de efeitos na reprodução/no desenvolvimento 
com base em avaliação científica de modelagem preditiva 
e literatura

•  Sem indicação de mutagenicidade com base em avaliação 
científica de modelagem preditiva e literatura

•  Sem indicação de disrupção endócrina com base em avaliação 
científica de modelagem preditiva e literatura

MELHOR DE TODOS ACEITÁVEL

Conduzir um diálogo sobre 
o que vai dentro
A SC Johnson empreende um esforço concertado e 
contínuo para divulgar detalhes sobre os componentes em 
seus produtos. Por exemplo, fomos a primeira empresa de 
produtos importantes para o consumidor a revelar 100 por 
cento dos componentes de fragrâncias em uma coleção de 
produtos — Glade® Fresh Citrus Blossoms — para ilustrar 
que um produto com componentes sintéticos podem ser 
formulados para excluir elementos cancerígenos conhecidos 
encontrados na natureza.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
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Passo 2 do Greenlist™: 
Analisando acúmulos indesejados

A segunda etapa na avaliação de quatro etapas do Greenlist™ avalia se os componentes têm a probabilidade de serem persistentes, biocumulativos 
e tóxicos, também conhecidos como sendo um “PBT.” Ela avalia componentes que ficam em um ambiente, acumulam-se dentro das pessoas ou 
outros organismos, e são tóxicos para a vida nos mares e rios. 

NOSSAS FONTES DE DADOS NO PASSO 2 INCLUEM:

• Diretrizes da Agência Europeia para Produtos Químicos (European Chemicals Agency, ECHA)

• Lista de Substâncias de Alta Preocupação (Substances of Very High Concern, SVHC) da ECHA, que é atualizada regularmente

• O descritor da Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) dos EUA e seus critérios para avaliação de PBT

• Lista de substâncias nacionais (Domestic Substances List, DSL) do Canadá e critérios para avaliação de PBT

• Modelagem preditiva usando ferramentas como a Interface de Programas de Estimativa (Estimation Programs Interface, EPI) da EPA dos EUA.

Como no Passo 1, toda indicação de ser um PBT fará com que um componente seja reprovado na avaliação, acionando uma avaliação de 
risco, conforme explicado nas páginas 8 e 9. Isso inclui cumprir com apenas um dos três critérios (P, B ou T) ou um dos critérios por ser muito 
persistente e muito biocumulativo (very persistent and very bioaccumulative, vPvB), ao analisar dados da União Europeia, Estados Unidos ou 
Canadá. Critérios vPvB são mais estritos do que critérios PBT e refletem componentes que têm uma meia vida muito mais longa. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
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PERIGOS DO PASSO 2

PBT

Persistente, biocumulativo 
e tóxico

•  Não é PBT/vPvB segundo as diretrizes da ECHA com base 
em estudos de laboratório

• Não identificado na lista ECHA SVHC 
•  Não cumpre com nenhum critério da EPA dos EUA ou PBT 

do Canadá

•  Cumpre com um ou dois, mas não todos os três critérios PBT 
segundo a EPA do EUA, diretrizes da ECHA ou do Canadá

• Não cumpre com nenhum critério de vPvB
•  Sem previsão de ser PBT/vPvB com base na avaliação científica 

de modelagem preditiva e literatura

MELHOR DE TODOS ACEITÁVEL

ESTAMOS TRABALHANDO PARA 
ELIMINAR COMPONENTES 
“NÃO PERMITIDOS” DE NOSSOS 
PRODUTOS
A SC Johnson mantém uma lista de componentes que 
não são permitidos ou apenas são permitidos em um 
nível muito baixo nos produtos. A lista é denominada 
lista dos componentes “Não permitidos”. Isso inclui 
mais de 200 matérias-primas exclusivas em quase 
90 categorias de material, e mais de 2.400 materiais 
de fragrâncias. 

Esses materiais cumprem todos os requisitos legais 
e reguladores, e geralmente são usados por nossos 
concorrentes. Mas eles simplesmente não cumprem 
com os padrões da SC Johnson, portanto, nós 
os utilizamos em quantidades muito pequenas e 
tentamos evitar seu uso sempre que possível. 

Alguns componentes ficam na lista por um período 
muito curto de tempo, como os PVCs. Outros 
requerem uma avaliação mais extensa relacionada 
com exposição potencial e considerações de 
risco para produtos. A lista dos componentes Não 
permitidos é revisada regularmente para assegurar 
que capte toda ciência nova e modificações nas 

políticas governamentais ou regulamentações. Acesse 
WhatsInsideSCJohnson.com para ver a lista completa. 

Enquanto trabalhamos para evitar materiais Não 
permitidos nos produtos da SC Johnson, às vezes, 
surgem situações onde não podemos evitá-los. 
Isso se deve geralmente ao fato de que não existe 
uma alternativa disponível que apresente o mesmo 
desempenho ou cumpra com os requisitos para 

o processo de fabricação, ou porque as opções 
disponíveis são muito caras. 

Nesses poucos casos, uma exceção para continuar 
a usar o material pode ser concedida, mas essas 
exceções são raras e são revisadas a cada dois anos 
no nível mais alto da organização.

Identificando alternativas melhores
Com o programa Greenlist™, estamos sempre procurando melhorar nossos produtos com a ciência como 
nosso guia. Um exemplo recente é a galaxolida, um componente de fragrâncias. A Agência de Proteção 
Ambiental dos EUA e a Agência Europeia para Produtos Químicos não a consideram como sendo um PBT. 
E a temos utilizado apenas em concentrações de centenas a milhares de vezes mais baixas do que o que é 
considerado seguro pelas agências reguladoras internacionais. 

Além disso, alguns estudos sugerem que a galaxolida nunca pode ter um grau de persistência no meio 
ambiente. Então, consideramos que fazer uma modificação era a coisa certa a se fazer. Pela coleta do 
programa Greenlist™ de novos dados científicos, identificamos alternativas melhores e começamos a 
abandonar o uso da galaxolida em 2016.

CRITÉRIOS DO PASSO 2
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Passo 3 do Greenlist™: 
Evitando riscos agudos

Em vez de efeitos de longo prazo como esses examinados nos Passos 1 e 2, o terceiro passo na avaliação de quatro passos do Greenlist™ 
procura problemas que tenham possíveis efeitos de curto prazo. Esses impactos agudos variam de irritação cutânea à liberação de compostos 
orgânicos voláteis (COV) no ar, à toxicidade na água.

NOSSAS FONTES DE DADOS NO PASSO 3 INCLUEM:

• Folhetos de segurança distribuídos pelos fornecedores

•  A TOXNET, dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, um recurso para pesquisa de banco de dados sobre toxicologia, perigos e saúde 
ambiental

•  Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para avaliar os feitos potenciais dos produtos químicos 
na saúde humana e no meio ambiente

Os passos 1, 2 e 4 da avaliação Greenlist™ têm categorizações “Aceitável” e “Melhor de Todos” dos componentes, que se baseiam na quantidade 
de comprovação científica que existe para corroborar a categorização. 

Para efeitos agudos, no entanto, há um consenso científico de que há graus de impacto. Com base nisso, para o Passo 3, usamos três 
categorias: “Aceitável”, “Melhor” e “Melhor de Todos.” Isso segue práticas científicas recomendadas. Por exemplo, nosso critério de 
biodegradabilidade segue as normas amplamente usadas da OCDE. Irritação/corrosão seguem o Sistema Globalmente Harmonizado (Globally 
Harmonized System, GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos, que é também um conjunto de dados sólido e reconhecido 
internacionalmente.

O uso pretendido de alguns de nossos produtos também influencia a avaliação do componente. Por exemplo, queremos que nossos inseticidas 
sejam tóxicos para insetos, mas seguros para humanos. Então, para determinados componentes, quando usados em certos produtos, 
permitimos diferentes níveis de impacto. Esses são refletidos em itálico no quadro da página 15.
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PERIGOS DO PASSO 3

EFEITOS AGUDOS EM HUMANOS

Toxidade em mamíferos 
(oral, cutânea)

Irritação/corrosão

Toxidade em mamíferos 
(respiratória)

EFEITOS AMBIENTAIS

Toxidade aquática/
terrestre

COV (Compostos 
Orgânicos Voláteis)

LD50* >2.000 mg/kg

LD50 >5 mg/L
LD50 >20 mg/L1

Não irrita os olhos nem a pele (com 
base na história de uso, estudos de 
laboratório)

LC50* >100 mg/L
LC50 >10 mg/L2

LC50 >1 mg/L3

<0,01 mm Hg OU ponto de ebulição 
>250 °C

LD50 >200 — 2000 mg/kg

LD50 >2 — 5 mg/L
LD50 >10 — 20 mg/L1

•  Irritação ocular de leve a moderada 
(Categoria 2 do GHS)

• Não irrita a pele

LC50 >10 — 100 mg/L
LC50 >1 — 10 mg/L2

LC50 >0,1 — 1 mg/L3

0,01 — 0,1 mm Hg OU ponto de ebulição 
entre 100 e 250 °C

LD50 50 — 200 mg/kg

LD50 0,5 — 2 mg/L
LD50 5 — 10 mg/L1

Não há indicação de irritação ou 
corrosão irreversível com base em 
avaliação científica de modelagem 
preditiva e literatura

LC50 1 — 10 mg/L
LC50 0,1 — 1 mg/L2

LC50 0,01 — 0,1 mg/L3

>0,1 mm Hg OU ponto de ebulição 
<100 °C

MELHOR DE TODOS

MELHOR DE TODOS

MELHOR

MELHOR

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

CRITÉRIOS DO PASSO 3

Biodegradabilidade

•  >60% (Facilmente biodegradável 
com base em estudos laboratoriais, 
literatura ou modelagem preditiva)

• >20% de biodegradação4

•  >40% dentro de 28 dias com base 
em estudos laboratoriais, literatura ou 
modelagem preditiva

•  >20% de biodegração dentro de 
60 dias na água ou sólido/sedimento 
com base em estudos laboratoriais, 
literatura ou modelagem preditiva4

Evidência de biodegradação

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
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1 Relevante para vapores          2 Relevante para ácidos e bases inorgânicos         3 Relevante para inseticidas, conservantes e biocidas     4 Relevante para inseticidas

* Uma observação sobre as métricas: LD50 e LC50 descrevem a dose letal (lethal dose, LD) para 50 por cento dos sujeitos de teste e a concentração letal (lethal concentration, LC) no ar ou água. Na maioria dos casos, usamos as fontes 
de dados existentes para essas informações. Coletamos bancos de dados abrangentes contendo dados de testes históricos para minimizar mais testes sempre que podemos. Porém, segundo nosso compromisso com a transparência, 
reconhecemos que a comprovação científica para efeitos de componentes de testes vem de testes em animais feitos no passado ou no presente. Precisamos cumprir com as exigências legais e reguladoras mais estritas que demandam 
testes para certos produtos. No entanto, como membro contribuinte do Institute for In Vitro Sciences, a SC Johnson vem há anos defendendo a redução de testes em animais. Por exemplo, os ensaios de corrosividade e modelos 
equivalentes de tecido humano, que têm reduzido significativamente o número de animais usados em testes de nossos produtos. Continuamos a buscar outras formas com as quais podemos progredir ainda mais nessa área.



Passo 4 do Greenlist™: 
Permanecendo à frente de outros efeitos em humanos e no meio ambiente

O programa Greenlist™ foi concebido para a melhoria contínua, tanto em nossos produtos quanto no programa em si. A etapa final da avaliação 
de quatro etapas do Greenlist™ considera áreas onde os dados e as metodologias ainda estão sendo desenvolvidos, e, portanto, podem não 
contar com aceitação regulamentar ou amplo consenso científico para uso como metodologia de avaliação de perigo. Nessa etapa, podemos 
considerar novos critérios para adicioná-los futuramente ao programa Greenlist™. 

Neste momento, o Passo 4 enfoca os alergênicos cutâneos, uma área onde há atividades regulamentares em partes do mundo, mas 
nenhum consenso internacional ou industrial. Queríamos ir além da convenção e oferecer maior transparência para os consumidores, então, 
desenvolvemos um processo científico externamente validado para identificar os alergênicos cutâneos que podem ser encontrados em nossos 
produtos. Mais importante ainda, na SC Johnson, os produtos contêm alergênicos cutâneos apenas em quantidades muito baixas, de modo que 
seja altamente improvável desenvolver uma nova alergia cutânea ou desencadear uma reação. Então, enquanto os componentes são usados 
apenas em quantidades que são difíceis de causar problemas, achamos que esses critérios do Greenlist™ adicionaram informações ainda mais 
úteis para os consumidores. 

Nossa fonte de dados para avaliação é nossa lista de 368 alergênicos cutâneos. Diferenciamos entre “Aceitável” e “Melhor de Todos” com base 
na disponibilidade de informações e a presença de alergênicos. Os componentes na lista ou com possibilidade de serem alergênicos cutâneos 
ainda podem ser usados em nossos produtos, mas o rotularemos conforme.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
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PERIGOS DO PASSO 4

Alergenicidade cutânea

OUTROS EFEITOS

•  Não identificado como um sensibilizador ou alergênico 
cosmético pela União Europeia ou outro organismo 
regulador

•  Não identificado na lista atual da SC Johnson de 
sensibilizadores dérmicos ou alergênicos, baseada em 
critérios revisados por especialistas do setor, dermatologia 
e dados animais

•  Sem previsão de ser um sensibilizador dérmico com base na 
avaliação científica da literatura, modelagem de compostos 
comparativa ou preditiva

•  Identificado na lista atual de alergênicos da SC Johnson; 
presença acima do limite requer rotulagem específica do produto 

MELHOR DE TODOS ACEITÁVEL

COMUNICAÇÃO DE 
ALERGÊNICO CUTÂNEO
Os alergênicos cutâneos são um exemplo de 
como o nível de concentração realmente importa. 
Na SC Johnson, os produtos contêm alergênicos 
cutâneos apenas em quantidades muito baixas, de 
modo que seja altamente improvável criar uma nova 
alergia cutânea ou desencadear uma reação. 

Além disso, quanto mais sabemos a respeito de 
alergênicos e quanto mais compartilhamos essas 
informações de maneira transparente, mais ajudamos 
as famílias a fazerem escolhas fundamentadas. Então, 
em 2017, a SC Johnson deu outro passo líder no 

setor, liberando todos os 368 alergênicos cutâneos 
que poderiam terminar em nossos produtos.

Publicamos a lista completa dos alergênicos 
cutâneos usados nos produtos da SC Johnson em 
WhatsInsideSCJohnson.com em maio de 2017. 
Avançamos essa transparência em dezembro de 2017 
listando os alergênicos cutâneos específicos por 
produto também. 

Essa nova iniciativa de transparência vai além das 
normas da União Europeia e, nos EUA, não há regras 
que obriguem a transparência de alérgenos. Esse 
é apenas mais um exemplo que reflete toda nossa 
filosofia de transparência.

… A SC Johnson ajudará milhões 
de consumidores a terem maior 
conhecimento dos produtos de 
limpeza que têm a probabilidade 
de provocar alergias cutâneas. E 
a SC Johnson está novamente 
elevando o nível para outras 
empresas seguirem. Esse 
nível de transparência está 
percorrendo outras indústrias e 
está rapidamente se tornando o 
novo padrão para as empresas que, 
como a SC Johnson, valorizam os 
consumidores, fornecendo mais, 
em vez de menos, informações 
sobre componentes.

— KEN COOK 
PRESIDENTE E COFUNDADOR,  
ENVIRONMENTAL WORKING GROUP

CRITÉRIOS DO PASSO 4
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Um programa revisado por especialistas do setor

Especialistas externos validam a ciência e os critérios existentes no programa Greenlist™

Antes da liberação deste relatório, compartilhamos 

informações do programa Greenlist™ com líderes 

especialistas em toxicologia humana e ambiental para 

sua revisão independente. Seu feedback validou o 

programa Greenlist™, os critérios e dados subjacentes 

que usamos, e nossa abordagem científica 

para selecionar componentes que consideram 

riscos e perigos.

Aqui estão os membros do grupo de especialistas do 

setor e alguns de seus comentários.

Paul Anastas, Ph.D, é diretor do Centro para a Química 

Verde e Engenharia Verde da Universidade de Yale. 

Ele trabalhou anteriormente como administrador-

assistente para a Agência de Proteção Ambiental dos 

EUA e como consultor científico da agência.

John P. Carbone, Ph.D, é o diretor da Ecotoxicology 

and Environmental Risk Assessment Consulting, LLC. 

Trabalhou, anteriormente, como cientista distinguido 

na Rohm and Haas Company e como consultor 

ambiental sênior para a Dow Chemical Company. 

Ele tem mais de 30 anos de experiência e é membro 

da Society of Environmental Toxicity and Chemistry 

(SETAC).

Alexandra Maertens, Ph.D é toxicologista para a 

Consortium of Environmental Risk Management 

(CERM) onde se especializou em toxicologia 

computacional e avaliação de perigos. Além disso, 

é pesquisadora na Escola de Saúde Pública Johns 

Hopkins Bloomberg, onde supervisiona a iniciativa 

de toxicologia verde. Também é instrutora na 

Universidade de Brandeis.

Julie M. Schoenung, Ph.D, é professora de Engenharia 

Química e Ciência dos Materiais, Universidade da 

Califórnia, Irvine, Escola de Engenharia Henry Samueli. 

Especialista na seleção de materiais com base no 

impacto ambiental e toxidade, ela trabalha no Painel 

Green Ribbon Science do Departamento de Controle 

de Substâncias Tóxicas da Califórnia para apoiar a 

lei de produtos mais seguros para o consumidor e a 

iniciativa de Produtos Químicos Ecológicos.

Donald Versteeg, Ph.D, é diretor na EcoStewardship, 

LLC. Ele trabalhou por 30 anos como avalista de 

risco e especialista em sustentabilidade na Procter 

& Gamble. Enquanto membro do SETAC, trabalhou 

como editor de toxicologia aquática para o diário 

de Toxicologia Ambiental e Produtos Químicos, e 

foi membro do conselho de diretores e secretário 

tesoureiro.

“Acho que o processo tem bons fundamentos 

científicos e é completamente baseado em dados. 

O processo abarca as fundações da avaliação de 

saúde humana e segurança ambiental para possíveis 

matérias primas e componentes de formulação.” 

— JOHN P. CARBONE, Ph.D.

“A metodologia Greenlist™ da SC Johnson é uma 

metodologia sólida, consistente, cientificamente 

rigorosa, flexível e inovadora para orientar a empresa 

e melhorar constantemente o perfil de segurança de 

suas formulações. A metodologia envolve uma análise 

abrangente de dados, uma fórmula clara para avaliar a 

qualidade dos dados e uma ponderação cuidadosa de 

perigos dentro do contexto de exposições esperadas 

e riscos consequentes.”

— ALEXANDRA MAERTENS, Ph.D.

“Eu estava muito impressionada com as diretrizes de 

implementação cientificamente orientadas e rigorosas 

usadas pela SC Johnson no desenvolvimento e 

uso dos critérios do Greenlist™. O equilíbrio entre as 

abordagens de perigo e risco, com base em sólidos 

dados e princípios científicos é agradável de ver.”

— JULIE M. SCHOENUNG, Ph.D.
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Nosso 
progresso em 
sustentabilidade 
Na SC Johnson, a sustentabilidade está 

incorporada em nossos negócios. Vamos 

além do que é exigido para fornecer 

transparência nos componentes, o que 

ajuda os consumidores a fazerem escolhas 

fundamentadas. Estamos comprometidos 

em cuidar de nosso meio ambiente e 

reduzir nossa pegada. Colaboramos com as 

comunidades onde trabalhamos e queremos 

melhorar a vida das famílias hoje e no 

futuro. Fazemos isso tudo porque é a coisa 

certa a se fazer. Nas próximas páginas leia 

mais sobre nossos marcos e progressos 

em termos de sustentabilidade desde 

julho de 2016.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
www.scjohnson.com 19



Defendendo a transparência

Queremos que as pessoas conheçam tudo sobre os produtos que levam para suas casas. 
Temos o compromisso de fornecer às pessoas a informação sobre componentes de que 
elas precisam para fazer as escolhas corretas para elas e suas famílias.

Em 2009,lançamos nossa iniciativa de transparência 
de produto e a lista de componentes on-line 
para oferecer às famílias a maior quantidade 
de informações possível sobre os produtos da 
SC Johnson que compram. À medida que nossa 
história evolui, não ficamos parados, e isso inclui levar 
essas informações a mais pessoas todos os anos. 

Hoje, o WhatsInsideSCJohnson.com fornece 
informações sobre componentes para mais de 
cinco bilhões de consumidores em 52 países. As 
informações estão disponíveis em 34 idiomas e 
incluem mais de 5.300 produtos no geral. 

Quando se trata de sermos transparentes sobre 
o que colocamos em nossos produtos, nenhum 
lugar fica longe demais e continuamos a estender 
nosso alcance.

ESCOLHAS FUNDAMENTADAS EM 
TODO O MUNDO
Em 2016, nós nos tornamos a maior empresa de bens 
de consumo embalados da Europa para deixar as 
pessoas saberem quais componentes de fragrâncias 
são usados em seus produtos, além de fornecer 
informação abrangente on-line sobre componentes. 
Mas não paramos aí. Em 2017, expandimos nosso 

Queremos que todos os nossos componentes sejam transparentes, para que os 
consumidores possam fazer as suas próprias escolhas conscientes do que comprar.

— FISK JOHNSON

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2017
www.scjohnson.com20



programa de transparência de nossos componentes à 
região da Ásia-Pacífico também.

A mais recente expansão WhatsInsideSCJohnson.com 
deixa os consumidores em 20 países da região Ásia-
Pacífico, desde Austrália e Brunei até Vietnã e Nova 
Zelândia, explorarem os componentes de fragrâncias 
em mais de 1.500 produtos nossos. Para tornar esse 
acesso o mais fácil possível, os consumidores podem 
escolher entre nove idiomas: indonésio bahasa, malaio 
bahasa, inglês, japonês, coreano, mandarim, tailandês, 
chinês tradicional e vietnamita. E pretendemos 
adicionar países na América Latina em seguida.

NOSSA PALETA FOI UM 
PRIMEIRO PASSO 
Estamos orgulhos da expansão global de nosso 
programa de divulgação, mas não é a primeira vez 
que vamos além das normas da indústria. O ano 
de 2017 marcou o quinto aniversário de nossa 
paleta de fragrâncias da SC Johnson, que deu 
aos consumidores a oportunidade de explorar 
nossos componentes de fragrâncias acessando 
WhatsInsideSCJohnson.com. 

O lançamento dessa paleta, em 2012, foi a primeira 
etapa para atingir o divulgação de um produto 
específico, que atingimos em 2015.

Como disse nosso presidente do conselho e diretor 
executivo, Fisk Johnson: “Queremos que todos 
os nossos componentes sejam transparentes, 
para que os consumidores possam fazer as suas 
próprias escolhas conscientes do que comprar. 
Também queremos ganhar a confiança todos os 
dias das pessoas que compram nossos produtos, 
pois trabalhamos duro nas escolhas de nossos 
componentes e lutamos para continuar a melhorar 
nossos produtos.” 

Para criar a paleta de fragrâncias da SC Johnson, 
avaliamos possíveis componentes de fragrância entre 
vários critérios. De nossos quase 3.700 componentes 
individuais usados atualmente em nossa indústria, 
excluímos 2.400, por falta de informações básicas 
de segurança ou porque eles não cumpriam com um 
padrão alto o suficiente. 

Como resultado, especificamos para os nossos 
desenvolvedores de produtos que, quando estamos 
criando um produto novo ou atualizando um produto 
existente, a fragrância deve vir de nossa limitada paleta 
de 1.300 componentes. 

LIDERANDO UM MOVIMENTO
Enquanto nossa meta é sempre fazer o que é correto 
para as famílias que usam nossos produtos, há um 
benefício extra quando nossas ações levam ao 
diálogo ou progresso na nossa indústria, também. 
Ficamos satisfeitos quando outros nos imitam. No 
ano passado, a Procter & Gamble, a RB e a Unilever 
anunciaram avanços próprios visando a uma maior 
divulgação de fragrâncias.

“Não poderíamos estar mais satisfeitos que nossa 
defesa ajudou a unir esforços de nossa indústria em 
um movimento em relação a uma maior transparência”, 
disse Kelly Semrau, vice-presidente sênior de 
Assuntos Corporativos Globais, Comunicação e 
Sustentabilidade. “Transparência é algo pelo que 
estamos incrivelmente apaixonados.”

E quando você está apaixonado por uma ideia, quer 
vê-la prosperar. Quanto mais somos transparentes — 
nossa empresa e os outros — mais consumidores e 
o mundo se beneficiam.

SC Johnson Cronograma de melhorias na transparência
2012 
Compartilhamos 
a paleta de 
fragrâncias da 
SC Johnson, 
nossa lista de 
componentes 
de fragrâncias 
aceitáveis

2015 
Começamos 
listando os 
componentes de 
fragrâncias para 
cada produto 
específico, 
compartilhando 
mais de 99,9% 
na maioria dos 
produtos

2013 
Adicionamos 
produtos 
registrados para 
divulgação de 
componentes

2011 
Adicionamos 
definições 
melhoradas de 
componentes 
para explicar os 
propósitos dos 
componentes 
em nossos 
produtos

2014 
Publicamos 
a lista de 
restrições de 
componentes 
(materiais não 
permitidos)

2016 
Expandimos o 
programa de 
transparência de 
componentes 
na Europa

2017 
Expandimos o 
programa de 
transparência 
de nossos 
componentes 
por toda Ásia-
Pacífico

2017 
Lançamos o 
programa líder 
na indústria de 
divulgação de 
alergênicos 
cutâneos

2016 
Lançamos a 
nossa primeira 
coleção de 
produtos com 
100% de 
transparência 
de fragrância

2009 
Começamos 
a divulgar os 
componentes 
nos EUA, 
incluindo 
pigmentos 
específicos
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Protegendo o meio ambiente

Temos o compromisso de operar de uma maneira ambientalmente responsável. Isso 
significa dar uma olhada em nossas operações e achar onde podemos diminuir nosso 
impacto, reduzindo o desperdício global de fabricação e as emissões de gases do efeito 
estufa, e aumentando nosso uso de energia global de fontes renováveis.

Durante 2016/2017, continuamos a fazer progressos 

em nossas metas ambientais, ao mesmo tempo 

em que perseguimos programas inovadores para 

preservar o meio ambiente. 

PASSANDO A UTILIZAR ENERGIA 
ALTERNATIVA
Durante os últimos 13 anos, a SC Johnson vem 

utilizando fontes de energia renovável em todo o 

mundo para o abastecimento de energia elétrica 

em nossas instalações. Em todo o mundo, 35 por 

cento do uso que fizemos da energia no ano fiscal 

2016/2017 veio de fontes renováveis. Isso inclui 

turbinas eólicas em nossa maior fábrica em Mount 

Pleasant, Wisconsin, e nossa fábrica nos Países 

Baixos; painéis solares na China; resíduos de produção 

convertidos em biogás, uma fonte de combustível 

na Indonésia, e a compra de créditos de energia 

renovável.

Além disso, em maio de 2017, a nossa fábrica em 

Bay City, Michigan, tornou-se nossa terceira fábrica 

de propriedade da empresa a funcionar com 100 por 

cento de energia eólica para eletricidade. A unidade de 

Bay City produz os sacos da marca Ziploc®.

Durante este ano fiscal, conseguimos uma redução 

de 55 por cento nas emissões de gás do efeito 

estufa, indexados à produção, comparado com nossa 

referência de 2000. 

Redução global de gases do efeito estufa
FY10/11 FY11/12 FY12/13 FY13/14 FY14/15 FY16/17FY15/16

-41% -40%
-44%

-50% -50%
-55%

-52%

 Resultados em comparação com o parâmetro de 2000.

2011/20122010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
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Com base nisso e em nosso uso contínuo de fontes 
de energia ecológica, fomos honrados com o 
prêmio de Liderança em Energia Verde, da Agência 
de Proteção ao Meio Ambiente dos EUA, em 2016. 
Esse prêmio de excelência no uso de energia verde 
reconheceu nosso compromisso e contribuição em 
ajudar a avançar e desenvolver um mercado voluntário 
de energia verde nos Estados Unidos.

DESPERDÍCIO ZERO AO ATERRO
Outra medida importante de nossos esforços ambientais 
é a redução de desperdício em nível internacional. 
Nosso primeiro objetivo é eliminar o desperdício 
completamente. Mas, quando não podemos, visamos 
a transformar os resíduos sólidos e líquidos em outras 
fontes de maneiras ambientalmente responsáveis.

No período 2016/2017, mais seis unidades fabris 
se uniram à nossa lista cada vez maior de unidades 
que enviam zero desperdício aos aterros, somando o 
total de 17 unidades. Cinco dessas unidades deram 
um passo à frente e enviaram zero desperdício ao 
aterro, incluindo resíduos de lanchonetes e prédios 

de escritórios. São elas: Toluca, México; Ho Chi 
Minh, Vietnã, Rosslyn, África do Sul, Kiev, Ucrânia; e 
Nairóbi, Quênia. Mais do que uma dezena de unidades 
da SC Johnson agora levam a distinção de zero 
desperdício ao aterro.

Cumprir com nossa meta de eliminação de desperdício 
aos aterros requer o compromisso e a criatividade por 
parte do pessoal da SC Johnson em todo o mundo. 
Isso geralmente tem início com a criação de processos 
para segregar o desperdício e os materiais recicláveis. 
Algumas unidades decompõem resíduos alimentares 
para serem usados em paisagismo; em outras, águas 
residuais são tratadas para uso como fertilizante em 
parques e outros espaços naturais.

Mais importante ainda, é um esforço em equipe. Não 
poderíamos atingir esses avanços que foram feitos sem 
equipes comprometidas da SC Johnson trabalhando 
de maneira diligente em cada unidade para encontrar 
soluções inovadoras de redução de desperdício.

Energia renovável global

FY14/15 FY15/16 FY16/17

31% 33%
35%

Em 2017, a fábrica da SC Johnson em Toluca, México, transformou 
100 por cento do lodo das águas residuais dos aterros para 
ser usado como fertilizante para melhoria do solo dos parques 
estaduais e projetos de restauração.

Redução de resíduos global
FY10/11 FY11/12 FY12/13 FY13/14 FY14/15 FY16/17FY15/16

-59%
-63%

-68%
-73% -74%

-79%-76%
Resultados em comparação com o parâmetro de 2000.

Este ano, estamos relatando nossos dados em nosso ano fiscal 
( julho de 2016 a junho de 2017). Relatamos anteriormente nos 
anos fiscais. Para dados históricos, acesse nosso site.

2011/20122010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015

2014/2015

2015/2016

2015/2016

2016/2017

2016/2017
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Na SC Johnson, nossa meta é fazer a diferença real 
na vida das pessoas por meio da defesa, recursos 
educativos, produtos e subsídios. Aqui está uma 
amostra de alguns de nossos projetos do anos fiscal 
de 2016/2017.

AJUDANDO A PROTEGER FAMÍLIAS 
DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR 
MOSQUITOS
Como fabricante líder de produtos de controle de 
pragas, temos uma oportunidade importante para 
ajudar as famílias a se protegerem contra mosquitos 
que podem portar doenças.

Em fevereiro de 2016, anunciamos planos de doação 
de, pelo menos, US$ 15 milhões em produtos 
para o controle de insetos e em apoio financeiro a 
organizações beneficentes, auxiliando famílias em 
risco em resposta ao surto global de zika e dengue, 
além de outros mosquitos portadores de doenças. Em 
junho de 2017 superamos nossa meta. 

Associamo-nos com organizações internacionais não 
governamentais (ONG) e fundações para a saúde a fim 
de fornecer repelente de insetos, repelentes espaciais 
e inseticidas residenciais. Também oferecemos 
contribuições em dinheiro para cobrir materiais de 

logística, distribuição e instrução. E oferecemos apoio 
a diálogos e planejamentos liderados pelo governo, 
incluindo a Cúpula de Planejamento de Ação contra o 
Zika nos Centros dos EUA para Controle de Doenças, 
em Atlanta, e o Comitê do Senado dos EUA sobre 
a Mesa Redonda do Zika do setor de Segurança 
Nacional e Assuntos Governamentais.

Ultimamente, mais de 4,8 milhões de unidades de 
repelentes de insetos e produtos inseticidas pessoais 
da SC Johnson foram enviados a ONGs para a 
distribuição em comunidades mais necessitadas, 
principalmente nos Estados Unidos, Caribe e América 
Latina. 

Melhorando vidas

Trabalhamos para melhorar a vida nas comunidades onde operamos. Desde 1937, 
a SC Johnson  já doou 5 por cento de seus lucros brutos para instituições de caridade. 
O ano de 2017 marcou 80 anos de doações da empresa e o 58.º aniversário de nossa 
fundação de caridade, a SC Johnson Giving, Inc. 
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PROTEGENDO A FLORESTA 
AMAZÔNICA
Com o desmatamento da Amazônia em alta mais uma 
vez, a SC Johnson e a Conservation International 
(CI) se uniram em 2017 para ajudar a proteger mais 
de 4.000 hectares de floresta tropical através de 
uma campanha de compensação de hectare por 
hectare. Os fundos da campanha ajudarão a lançar 
o maior projeto mundial de reflorestamento tropical 
na Amazônia brasileira. Desde então, como parte 
do trabalho e das contribuições da empresa com a 
Conservação Internacional desde a década de 1990, 
mais de 40.000 hectares de terras foram preservados. 

A campanha de hectare por hectare foi promovida 

em conjunto com Under the Canopy (Sob a copa 
das árvores), filme de realidade virtual imersivo de 
360 graus patrocinado pela SC Johnson, que permite 

que os espectadores experimentem as maravilhas da 
Amazônia. O filme, coproduzido pela CI e a importante 
empresa de realidade virtual cinemática Jaunt, explora 
o cenário extraordinário da Amazônica guiado pelos 
índios que habitam a região e que são essenciais para 
a sua proteção. O filme já foi visto por mais de meio 
milhão de pessoas em todo o mundo. 

A SC Johnson e a CI têm parceria em projetos com 
foco no meio ambiente há quase 16 anos. Desde 
2001, a SC Johnson atua no conselho do Centro de 
Liderança Ambiental nos Negócios da CI. Em 2009, a 
SC Johnson se tornou membro fundador da Equipe 
Terra da CI, uma iniciativa global de preservação 
que une empresas, organizações sem fins lucrativos 
e outros participantes no confronto de questões 
ambientais. 

Quando um nome familiar 
como a SC Johnson age para 
proteger a Floresta Amazônica, 
as pessoas notam. Com esse 
novo compromisso, a SC Johnson 
solidifica uma parceria de longa data 
com a Conservation International 
para apoiar a conservação e o 
desenvolvimento sustentável na 
Amazônia. Seus investimentos para 
com a floresta é um investimento em 
famílias em todo o mundo.

— PETER SELIGMANN 
PRESIDENTE DO CONSELHO,  
CONSERVATION INTERNATIONAL

Doações globais de 2016/2017 por categoria

Desenvolvimento Comunitário e Econômico  26%

Serviços Sociais  23%

Saúde e bem-estar  18%

Instrução  13%

Programas de sustentabilidade e meio ambiente  8%

Contribuições de produtos nos EUA  8%

Arte, Cultura e Ciências Humanas  4%
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DEDICADO A PROMOVER 
A INSTRUÇÃO
Apoiar a instrução vem sendo uma prioridade 

de longo prazo para a SC Johnson. Demos mais 

de US$ 10 milhões em bolsas para o pessoal 

da SC Johnson e suas famílias desde 1959, e 

compensamos doações para fornecer mais de 

US$ 15 milhões a instituições de ensino nos últimos 

20 anos. E no ano fiscal de 2016/2017, continuamos a 

enfocar o apoio a oportunidades de instrução.

• Para o ano escolar de 2017/18, a 

SC Johnson forneceu mais de US$ 300.000 em 

bolsas a 51 estudantes em Racine, Wisconsin.

• Um doação de US$ 500.000 foi feita para apoiar a 

renovação do laboratório de ciências integradas da 

Universidade de Wisconsin-Parkside, em Kenosha, 

Wisconsin, fornecendo uma instalação para 

continuar a oferecer aos estudantes a oportunidade 

de perseguir a ciência, a tecnologia, a engenharia 

e a instrução de Matemática (science, technology, 

engineering and math, STEM). 

• Em 2017, o segundo Projeto do Laboratório de 

Ciências da SC Johnson foi lançado na Escola 

Básica Cosmo City West, na África do Sul, doando 

um laboratório moderno para a escola. O primeiro 

laboratório (ilustrado abaixo) foi concluído em 2016.

Canadá
A SC Johnson do Canadá está associada ao 
Bruce Trail Conservancy desde 1998, ajudando 
os programas de financiamento a estabelecer 
um corredor de conservação com um caminho 
público na Escarpa do Niágara em Ontário. Em 
2017, a SC Johnson do Canadá ajudou a financiar 
uma edição de aniversário de 50 anos do Guia de 
Referência da BTC, o plano do caminhante para 
a Trilha.

Austrália
As contribuições da SC Johnson da Austrália 
para o Starlight Children’s Foundation ajudaram a 
financiar o Starlight Express Room no Children’s 
Hospital Westmead, uma seção gratuita do 
hospital para os pacientes infantis e seus 
familiares. As doações ajudaram a abastecer 
os materiais da sala com tintas, lápis, papel 
e afins, possibilitando que as crianças se 
divirtam enquanto estão descansando de seus 
procedimentos e tratamentos médicos. 

Reino Unido
O Prince’s Trust, uma instituição de caridade para 
a juventude, líder no Reino Unido, ajuda a jovens 
menos favorecidos a construir um futuro melhor 
para si. Uma doação da SC Johnson do Reino 
Unido, em 2017, ajudou a financiar programas 
gratuitos enfocados em ajudar jovens menos 
favorecidos a conseguir trabalho, instrução 
ou oportunidades de treinamento em duas 
localidades no Reino Unido. 

Ruanda
A SC Johnson, em parceria firmada em 2017 com 
a Coca-Cola Company, a Solarkiosk e a Society 
for Family Health em Ruanda, como parte do 
programa EKOCENTER, ajudou no fornecimento 
de água potável segura, saneamento, energia 
solar e comunicação sem fio para famílias. 
Os EKOCENTERS são experiências de varejo 
modulares administradas por mulheres, e 
permitem um local para a compra de itens de 
necessidade básicos, incluindo repelente OFF!®, 
espiral antimosquito Baygon® e cera de sapatos 
KIWI®. Os EKOCENTERS também oferecem um 
local de envolvimento comunitário e um espaço 
para empreendedores montarem seus negócios.

Impacto local
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Criando um excelente local de trabalho

Como uma empresa familiar, trabalhamos duro para criar uma cultura de respeito, 
integridade e inclusão. Temos o compromisso de criar um local para trabalhar onde as 
pessoas sejam inspiradas e possam levar o melhor de si para o trabalho todos os dias.

EXCELENTE LOCAL DE TRABALHO
Em outubro de 2016, a SC Johnson foi indicada 
como um dos 25 melhores locais de trabalho 
do mundo em empresa multinacional pelo 
Great Place to Work® Institute e ficou no 20.º lugar 
na classificação. No ano fiscal de 2016/2017, 
13 países da SC Johnson foram nomeados como 
os melhores locais de trabalho pelo instituto, além 
de reconhecimentos multinacionais na Europa e 
América Latina. O reconhecimento é determinado 
pelos resultados de uma pesquisa de opinião 
junto a funcionários e por informações fornecidas 

sobre cultura, programas e políticas de empresas. 
Desde 2010, a SC Johnson é homenageada com 
mais de 70 reconhecimentos como melhores 
locais de trabalho.

Entre as localidades que obtiveram o status 
de melhor local de trabalho, em 2016/2017, a 
SC Johnson da Turquia, a SC Johnson da China 
e a SC Johnson da Suíça foram nomeadas pela 
primeira vez. A SC Johnson da América Central, a 
SC Johnson da Grécia, a SC Johnson da Venezuela 
e a unidade fabril da SC Johnson em Manaus, Brasil, 
receberam o primeiro lugar nas classificações. Além 
disso, a SC Johnson do México foi reconhecida 
pelo 16.º ano consecutivo como melhor local 
de trabalho.A peça mais importante para o 

sucesso da SC Johnson são as 
pessoas talentosas e comprometidas 
desta empresa. Uma parte 
importante do que somos é criar um 
excelente local de trabalho, no qual 
as pessoas possam se inspirar e 
crescer.

— FISK JOHNSON
SUÍÇACHINA

CANADÁ
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Canadá

Estados Unidos

México

Chile

Argentina

Rio de Janeiro

BRASIL  
MULTINACIONAL

EUROPA  
MULTINACIONAL

AMÉRICA LATINA 
MULTINACIONAL

Manaus

Venezuela

Portugal
Espanha
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Reconhecimentos dos anos 
fiscais de 2016/2017  
Anos fiscais de 2010/2011 aos 
anos fiscais de 2015/2016 

 Reconhecimentos municipais

The Great Place To Work® Red Box Logo é marca registrada do  
Great Place To Work® Institute Inc.

2016 N.º 20
MELHORES LOCAIS DO MUNDO  

PARA TRABALHAR 

Também em 2017, a Campanha dos Direitos 
Humanos (Human Rights Campaign, HRC) nos 
concedeu uma pontuação perfeita em seu 
Índice de Igualdade Corporativa. A HRC classifica 
as empresas em uma escala de 0 a 100 por 
seu tratamento justo com funcionários gays, 
lésbicas, bissexuais, transgêneros e queer 
(lesbian, gay, bisexual, transgender e queer, 
LGBTQ). O reconhecimento marcou o 16.º ano 
consecutivo em que fomos consagrados nessa 
prestigiada lista e a 13.ª vez que obtivemos uma 
pontuação perfeita.

Em 2017, estivemos na lista das Cem Melhores 
Empresas da revista Working Mother pelo 
29.º ano consecutivo. Essa lista reconhece a 
SC Johnson por estabelecer programas que 
apoiam pais que trabalham, incluindo licença 
familiar remunerada, horários de trabalho flexíveis 
e um Centro de Aprendizagem Infantil. TURQUIA

REINO UNIDO MÉXICO

BRASIL
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Em resumo

A SC Johnson é uma empresa familiar dedicada a fabricar produtos de alta qualidade 
nos quais as pessoas podem confiar. Trabalhamos diariamente para criar um excelente 
local de trabalho e manter nosso antigo compromisso com o meio ambiente, a 
transparência e melhorar a vida das famílias nas comunidades onde operamos.

CONTROLE DE PRAGAS
Autan®, Baygon®, OFF!®, Raid®

CONSERVAÇÃO DE 
CALÇADOS
Kiwi®

PURIFICADOR DE AR
Glade®

ARMAZENAMENTO 
DOMÉSTICO
Ziploc®

PROFISSIONAL
SC Johnson Professional®, 
Deb Group®

Principais marcas

LIMPEZA DOMÉSTICA
Duck®, Mr Muscle®, Pledge®, 
Scrubbing Bubbles®, Windex®

Nossas partes interessadas

FUNDAÇÃO: 1886

GERAÇÕES DE LIDERANÇA 
FAMILIAR: 5

SEDE: Racine, Wisconsin, EUA

VENDAS: US$ 10 bilhões de vendas anuais

FUNCIONÁRIOS: 13.000 funcionários em 
todo o mundo 

MERCADOS: Mais de 160 países onde os 
produtos da SC Johnson são distribuídos

Funcionários Público em geralConsumidores Vizinhos Comunidade 
internacional

Clientes e 
parceiros

Formuladores 
de políticasONGs Mídia Indústria
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Entre em contato com a SC Johnson

Estamos na mídia social falando 
sobre transparência, o meio ambiente, 
responsabilidade social e muito mais…
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DIVULGUE ESTE RELATÓRIO: 
scjohnson.com/report

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:
facebook.com/SCJohnson

youtube.com/c/SCJohnsonAFC

twitter.com/SCJohnson

linkedin.com/company/SCJohnson

SAIBA MAIS:
SCJohnson.com

WhatsInsideSCJohnson.com




