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Estamos nos negócios para proteger, resolver 
desafios críticos de embalagem e deixar nosso mundo 
melhor do que o encontramos. A sustentabilidade está 

em tudo o que fazemos, desde nossos investimentos e 

operações até produtos e parcerias.
 

Em todo o mundo, empresas, organizações sem fins 

lucrativos, governos e consumidores estão lutando com 

alguns dos maiores problemas de sustentabilidade do 

nosso tempo. Desperdício é um problema e precisamos 

consertá-lo. Estamos liderando iniciativas para reduzir 

o desperdício de recursos, alimentos e plásticos de 

uso único desenvolvendo plásticos essenciais que são 

mais finos, leves e compatíveis com os sistemas de 

recuperação atuais e futuros.  

Muitas organizações estão assumindo compromissos 

importantes para combater os desafios da sustentabilidade. 

Me orgulho de que a Sealed Air seja uma dessas 

organizações. Reconhecemos nossa responsabilidade com 

o meio ambiente e a levamos a sério.
 

Em 2018, anunciamos o Reinvent SEE, uma estratégia 

que está transformando tudo o que fazemos, desde 

como inovamos até como resolvemos os desafios de 

Uma mensagem do nosso CEO
Levando nossa liderança em sustentabilidade ao 
próximo nível

i

Ted Doheny
Presidente e CEO

embalagens. Também prometemos publicamente entregar 

ofertas 100% de recicláveis ou reutilizáveis e conteúdo 

50% reciclado em média em todo o nosso portfólio até 

2025 como parte do Compromisso Global por uma Nova 

Economia do Plástico da Ellen MacArthur Foundation. 

Juntamente com parceiros como a Alliance to End Plastic 

Waste e Materials Recovery for the Future, estamos na 

missão de eliminar o desperdício.

Estamos bem à frente do cronograma para cumprir 

nossas Metas de Sustentabilidade de 2020. O progresso 

que fizemos em 2018 é apenas o começo. Continuamos 

liderando esforços colaborativos e fornecemos soluções 

de embalagem que reduzem o desperdício e protegem 

recursos preciosos.

Meu desafio a todos vocês: junte-se a nós em nossa 

missão, assumindo um compromisso pessoal para fazer 

sua parte. Cada um de nós desempenha um papel para 

manter nosso ambiente limpo de lixo e detritos. Por meio 

de ações aparentemente pequenas, mas consistentes, 

podemos criar um futuro mais sustentável para todos.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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Na Sealed Air, acreditamos que a sustentabilidade 

e os negócios andam de mãos dadas. Uma parte 

fundamental da nossa estratégia de negócios vem 

da mentalidade de que criar valor social também cria 

benefícios econômicos. Ao combater o desperdício 

em toda a nossa presença global, tornando nossas 

operações e as operações de nossos clientes mais 

eficientes em termos de recursos e aumentando nossa 

produtividade do trabalho, podemos oferecer mais 

valor. Acima de tudo, podemos produzir soluções de 

embalagem essenciais com menos recursos.
 

Em 2014, a Sealed Air lançou um plano ambicioso para 

alcançar um conjunto de Metas de Sustentabilidade 

de 2020. Esta foi a primeira vez que a empresa 

Uma mensagem do nosso vice-presidente de inovação e sustentabilidade

Ron Cotterman, PhD
Vice-presidente de inovação  
e sustentabilidade

anunciou um compromisso público de sustentabilidade.. 

Avançamos para o final de 2018 e já atingimos a maioria 

dessas metas, dois anos antes do cronograma. Este 

relatório resume o progresso da nossa jornada de 

sustentabilidade, com exemplos em todo o mundo.

Um dos principais temas deste relatório é a inovação 

e sua importância na abordagem dos desafios de 

sustentabilidade. Para reconhecer esses desafios, 

aumentamos nosso foco nos materiais que usamos, na 

forma como criamos embalagens e como educaremos 

os clientes sobre reciclagem e reutilização. Essas 

ações nos permitem criar soluções de embalagem que 

contribuem para um ecossistema circular.

Embora a Sealed Air tenha orgulho de atender e superar 

suas metas anteriores de sustentabilidade, nosso 

trabalho não está concluído e há muitas mais inovações 

por vir. Continuamos a impulsionar a Sealed Air para 

liderar a sustentabilidade, com maiores compromissos 

de sustentabilidade e um foco expandido em plásticos 

e circularidade que nos ajudarão a deixar nosso mundo 

melhor do que o encontramos.

ii
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Tudo o que fazemos e todas as decisões 

que tomamos devem criar valor para nossos 

clientes, funcionários, comunidades e 

stakeholders. O sucesso para nós é encontrar 

o equilíbrio operacional ideal entre nossos 

produtos, nosso preço e nosso compromisso 

com a sustentabilidade.

FATORES  
PRIORITÁRIOS
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A Sealed Air participou de um estudo de materialidade  

em 2018, um processo que identifica tópicos de importância 

para a empresa e suas stakeholders internas e externas.  

A avaliação resultou na identificação dos tópicos mais 

relevantes para fornecer valor de longo prazo para clientes, 

empresa e sociedade da Sealed Air. 

As stakeholders internas e externas identificaram um amplo 

conjunto de tópicos de importância significativa, incluindo 

coisas como envolvimento da comunidade, segurança do 

produto e mão de obra. Além disso, foram identificados cinco 

tópicos de maior importância para a Sealed Air, incluindo: 

• Emissões de gases do efeito estufa e  
mudanças climáticas 

• Economia circular 

• Plásticos à base de petróleo 

• Inovação e design do produto 

• Atração e retenção do funcionário 

A iteração atual da avaliação de materialidade ajuda a Sealed 

Air a aprimorar suas prioridades e estratégias de negócios, 

permitindo que a empresa continue a desenvolver produtos 

inovadores e melhore as operações da empresa que evoluem 

com as necessidades de clientes, stakeholders e o meio ambiente. 

Estudo de materialidade 
de 2018
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COMPROMISSO COM O PLÁSTICO E A 
SUSTENTABILIDADE PARA 2025 
Em 2018, a Sealed Air assumiu um forte compromisso com a sustentabilidade 

ao emitir um Compromisso com plástico e sustentabilidade para 2025.

NOSSA META
Projetar soluções em embalagens  
100% recicláveis/reutilizáveis e  
acelerar o uso de materiais reciclados 
em nossos produtos até 2025. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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COMPROMISSO COM PLÁSTICO E SUSTENTABILIDADE PARA 2025 

ALCANÇANDO NOSSA 
META 

Alcançaremos essa meta, acelerando 

os esforços em nossa empresa, que 

acabarão chegando às operações de 

nossos clientes e por associação, os 

consumidores. 

Também trabalharemos em direção a esta 

meta por meio das seguintes iniciativas 

essenciais: 

Investir em inovação: projetar e avançar 

as soluções em embalagens para que 

sejam 100% recicláveis ou reutilizáveis.  

Eliminar resíduos plásticos: atingir um 

objetivo ambicioso de conteúdo médio 

reciclado de 50% em todas as soluções 

de embalagens, dos quais 60% são 

conteúdo reciclado pós-consumo. 

Colaborar para a mudança: liderar 

colaborações com parceiros em todo 

o mundo para aumentar as taxas de 

reciclagem e reutilização. 

POR QUE AGORA?  

Na Sealed Air, estamos nos negócios para 

proteger, resolver desafios críticos de 

embalagem e deixar nosso mundo melhor 

do que o encontramos. Não é nenhum 

segredo que o plástico é um problema 

importante na sociedade global de hoje. 

Você o vê nas notícias e nas mídias 

sociais quase diariamente.
  

Para a Sealed Air, é mais do que apenas 

reconhecer que os problemas de plástico 

precisam ser abordados. Trata-se de 

tomar medidas para resolver esses 

problemas. Temos o talento, os recursos 

e a experiência para sermos líderes 

na criação de soluções de embalagens 

plásticas essenciais que incentivem uma 

economia mais circular.
   

Também implementamos metas específicas 

para reduzir energia, emissões de gases 

do efeito estufa, água e resíduos em 

nossas próprias operações. Anunciar 

esta promessa foi o próximo passo do 

compromisso de longo prazo da Sealed 

Air para criar um futuro mais sustentável.

JUNTOS É MELHOR  

A Sealed Air tem sido uma participante 

na iniciativa Nova Economia do Plástico 

da Ellen MacArthur Foundation nos 

últimos três anos. Em 2018, assinamos 

o Compromisso Global por uma Nova 

Economia do Plástico, e nos juntamos 

a mais de 270 empresas, organizações 

e governos que se comprometem a 

eliminar resíduos plásticos e poluição 

direto da fonte.
  

A criação de uma economia circular  

do plástico não pode ser feita sozinha. 

Ela exige compromissos semelhantes de 

outras empresas e organizações em todo 

o mundo para criar produtos que possam 

ser reutilizados e reciclados.  

Somos melhores quando trabalhamos 

juntos, e organizações como a Ellen 

MacArthur Foundation são fundamentais 

para reunir grupos que podem ajudar 

coletivamente a resolver um dos maiores 

problemas ambientais do planeta.

Anunciar este compromisso 
foi o próximo passo do 
compromisso de longo 
prazo da Sealed Air de criar 
um futuro mais sustentável.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment


01

FATORES PRIORITÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

9

COLABORANDO PARA A MUDANÇA 
Como líder do setor, a Sealed Air 

reconhece que a colaboração é 

fundamental para acabar com 

resíduos plásticos, e está alinhada 

com parceiros estratégicos para 

combinar recursos, conhecimento 

e vozes corporativas para 

encontrar maneiras impactantes de 

reutilizar e reciclar plástico.  

Dois dos principais parceiros 

da Sealed Air são a Alliance to 

End Plastic Waste e o programa 

Materials Recovery for the Future.

ALLIANCE TO END 
PLASTIC WASTE 

A Sealed Air uniu-se à Alliance to 

End Plastic Waste, uma organização 

global sem fins lucrativos com mais 

de 35 empresas que assumiram um 

compromisso de cinco anos para 

investir coletivamente US$ 1,5 bilhão 

em soluções para ajudar a eliminar 

resíduos plásticos no ambiente. 

A Alliance une empresas que 

produzem, usam, vendem, 

processam, coletam e reciclam 

plástico. Essas organizações, 

que consistem em fabricantes de 

plástico, conversores, empresas 

de bens de consumo, marcas, 

varejistas e instalações de gestão 

de resíduos, estão trabalhando 

juntas para produzir um impacto 

significativo sobre o meio ambiente 

e o setor. 

As empresas desenvolverão 

conjuntamente soluções que 

minimizam e gerenciam resíduos 

plásticos, bem como promoverão 

meios para usar plásticos residuais 

em uma economia circular.

MATERIALS 
RECOVERY FOR THE 
FUTURE 
Em 2018, a Sealed Air fez parceria 

com o programa de pesquisa 

Materials Recovery for the Future 

(MRFF), um setor colaborativo 

que trabalha para aumentar e 

aprimorar as opções de reciclagem 

para plásticos flexíveis.  

O MRFF é financiado e liderado 

por duas dúzias de empresas e 

organizações, incluindo a Sealed 

Air, que se juntou ao grupo em 

2015 como membro fundador. 

O objetivo geral do MRFF é criar 

valor melhorando a economia 

circular de plásticos. Seu projeto 

piloto busca provar que a 

embalagem plástica flexível pode 

ser coletada de forma eficaz e 

eficiente por meio de programas de 

reciclagem em calçadas. 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
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A Sealed Air divulgou um ambicioso 
conjunto de metas de sustentabilidade 
há quatro anos, projetado para reduzir 
sua presença operacional geral.

As metas incluem uma redução de 25% 
na intensidade energética, intensidade 
do gás do efeito estufa e intensidade da 
água além de desviar 100% dos resíduos 
de aterros sanitários. 

ATUALIZAÇÃO DAS METAS DE  
SUSTENTABILIDADE DA SEALED AIR DE 2020 

SOBRE AS NOSSAS METAS DE 2020 

METAS PROGRAMADAS 
PARA SEREM REALIZADAS 
ATÉ 2020. 

Enquanto as novas metas de compromisso com 

o plástico e a sustentabilidade para 2025 foram 

anunciados este ano, a Sealed Air atualizou 

o progresso do Metas de Sustentabilidade 

para2020 desde 2014.

POR QUE ESSAS METAS?

Uma crescente concorrência por energia, maior 

estresse em suprimentos limitados de água, 

mudanças climáticas e gestão de operações de 

resíduos são alguns dos maiores desafios que o 

mundo enfrenta hoje. 

A Sealed Air acredita em tomar medidas proativas 

para ajudar a combater esses problemas, e é por 

isso que a empresa emitiu essas metas de 2020 

e trabalhou diligentemente para alcançá-las.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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ATUALIZAÇÃO DAS METAS DE  
SUSTENTABILIDADE DA SEALED AIR DE 2020 
NOSSO PROGRESSO 
Estamos progredindo com nossas metas de sustentabilidade de 2020 e cumprimos ou excedemos muitas delas dois anos antes do cronograma: META RESULTADO DE 2018

METAS DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

RESOLVENDO OS DESAFIOS MAIS CRÍTICOS DOS CLIENTES

META: desviar 100% dos resíduos de nosso 
produto e processo dos aterros sanitários

100%
78%

META: 100% dos nossos fornecedores e 
operações atendem aos padrões éticos da 
cadeia de suprimentos 

100%
76%

META: 100% da nossa matéria-prima atende 
aos critérios de materiais responsáveis 

META ATINGIDA

META: 100% das nossas novas soluções para 
clientes oferecem benefícios de sustentabilidade 
com valor econômico quantificado 

META ATINGIDA

META: 100% dos novos produtos de P&D 
oferecem vantagens de sustentabilidade em 
relação aos produtos sendo substituídos

100%
93%

META: reduzir a intensidade da energia 
de nossas operações em 25% 

META EXCEDIDA
0,235 KWH/US$

META: reduzir a intensidade da 
água de nossas operações em 25% 

META EXCEDIDA
0,304 LITROS/US$

META: reduzir a intensidade do gás do efeito 
estufa de nossas operações em 25% 

META EXCEDIDA
0,090 KG DE  
CO2 EQ/US$ 
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Temos orgulho da nossa reputação como 

líderes em inovação. Mas não ficamos só com 

ideias ou conceitos. Desde nossos laboratórios 

e fábricas até nossas equipes em campo, 

estamos comprometidos em fazer o que for 

necessário para solucionar os problemas dos 

nossos clientes e encontrar maneiras melhores 

e mais eficientes de realizar as tarefas.

02
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INOVAÇÕES  
SUSTENTÁVEIS
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Disponível em uma versão híbrida de 

conteúdo pós-consumo reciclado, que 

reduz as emissões de CO2 em mais de 50%

O que é? 
A marca EcoPure de espuma da SEALED AIR é feita 

de resina de polietileno derivada de cana-de-açúcar 

renovável. 

Como isso resolve os desafios do cliente?
A resina de PE usada na espuma EcoPure de 

origem vegetal tem o potencial de gerar uma pegada 

de carbono negativa (não gera e também reduz/

sequestra carbono da atmosfera) enquanto ajuda no 

amortecimento e proteção do produto.

Ela funciona bem como a espuma de polietileno 

tradicional e oferece desempenho superior em 

comparação as outras opções de origem vegetal.  

Pode ser usada para uma ampla gama de aplicações, 

incluindo eletrônicos de consumo, itens domésticos  

e equipamentos médicos. 

Reciclável com outras 

espumas de polietileno 

onde existem instalações

O cultivo da cana-de-açúcar usa CO2 e libera O2, o que 

significa que a matéria-prima de PE tem uma pegada  

de carbono negativa

RETRATO DO PRODUTO

Espuma de origem  
sustentável da marca 
EcoPure  da Sealed Air

RETRATO DA  
SUSTENTABILIDADE

02

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE

O que é? 
A embalagem de alimentos semirrígida da marca 

CRYOVAC feita com resina de origem vegetal 

é usada para criar bandejas termoformadas 

para alimentos frescos e perecíveis, como 

frutos do mar, carnes frescas, embutidos, 

massas refrigeradas e lanches proteicos. Esse 

filme laminado inovador combina uma camada 

principal de resina de origem vegetal em camadas 

externas de PET reciclado pós-consumo. O 

resultado é um material de alta propriedade 

de barreira que protege alimentos frescos e 

amplia a vida útil, enquanto usa um plástico 

significativamente menos tradicional por peso. 

Como isso resolve os desafios do cliente?
Muitos clientes de embalagens de alimentos 

da Sealed Air têm metas de sustentabilidade 

que contêm compromissos com plástico muito 

parecidos com o nosso. Embora todos possamos 

concordar que a redução de resíduos de plástico 

no ambiente é uma prioridade importante, 

simplesmente não pode ocorrer à custa da 

qualidade dos alimentos, vida útil do produto ou 

segurança do consumidor.

Nossa resina de origem vegetal é fabricada com 

Plantic™, um material renovável produzido a 

partir de amidos especializados e fornecido por 

meio de um acordo com a Kuraray America, Inc. 

Escolhemos cuidadosamente esse ingrediente 

para garantir que o amido necessário para 

produzi-lo não concorra com o suprimento de 

alimentos e que esse material sirva apenas para 

aprimorar as propriedades de barreira pelas 

quais as embalagens de alimentos da marca 

CRYOVAC já são bem conhecidas.

Ao envolver um material renovável com 

um material reciclado pós-consumo, essa 

embalagem mantém excelentes propriedades 

de proteção, ajudando nossos clientes a reduzir 

o uso tradicional de plástico em bandejas 

termoformadas em até 90%. 

Embalagem de alimentos semirrígida 
da marca Cryovac® fabricada com 
resina de origem vegetal
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A bandeja combina camadas  

de PET reciclado com resina  

de origem vegetal para reduzir  

o uso de plástico tradicional  

em até 90%

Compatível com os principais 

materiais e equipamentos 

existentes para facilitar  

a troca de material

Excelente desempenho de 

barreira para proteger o 

frescor e a segurança  

dos alimentos

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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03 SOLUCIONANDO 
DESAFIOS
Não protegemos apenas produtos de danos ou 

deterioração de alimentos. Protegemos contra 

patógenos e doenças transmitidas por alimentos. 

Protegemos marcas do risco à reputação. 

Protegemos as operações de nossos clientes 

contra o desperdício e o custo desnecessário. 

E criamos produtos, processos e parcerias que 

ajudam a proteger nosso planeta.

15
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FORNECEDOR CHINÊS DE 
CARNE BOVINA AUMENTA  
A EFICIÊNCIA AO REDUZIR  
O IMPACTO AMBIENTAL 
Os mercados de alimentos e bebidas 

continuam evoluindo à medida que os 

consumidores buscam maneiras mais 

convenientes de fazer compras. Está 

acontecendo em todo o mundo e, na 

China, está se tornando uma tendência 

cada vez mais popular. 

As estatísticas do varejo confirmam isso:   

A IDG Research relata que o mercado 

chinês de supermercados on-line deve 

valer quase US$ 180 bilhões até 2020, 

com uma projeção de crescimento  

anual de 32%.  

Em 11 de novembro de 2018 (Singles Day 

[Dia dos Solteiros], uma das principais 

datas de compras do ano na China) 

tinha mais de 18,86 bilhões de RMB 

(equivalente a 2,8 bilhões de dólares) 

em vendas de alimentos e bebidas em 

plataformas de comércio eletrônico, de 

acordo com o Centro de Informações e 

Dados da Internet da China.

Embora os números possam ser 

positivos para empresas de comércio 

eletrônico, esse tipo de crescimento 

rápido traz consigo algumas 

complicações. De acordo com uma 

pesquisa da Academia de Ciências 

da China, a quantidade de resíduos 

alimentares no país durante um período 

de dois anos foi entre 17 e 18 milhões 

de toneladas por ano. Isso é comida 

suficiente para alimentar 50 milhões  

de pessoas por um ano.   
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FORNECEDOR CHINÊS DE CARNE BOVINA OBTÉM 
MAIOR EFICIÊNCIA COM MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

Até 2020, o consumo per capita de 
carne na China deverá ser de quase 
56 kg por pessoa, segundo a Statista, 
e a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura estima 
que o desperdício per capita dos 
consumidores no sul e sudeste da Ásia 
esteja entre 6 e 11 kg anualmente. 

A crescente taxa de deterioração dos 
alimentos frescos é um dos desafios 
enfrentados pelo setor de comércio 
eletrônico de alimentos em rápido 
crescimento, entre outras questões 
como logística inadequada da cadeia 
de frio, falta de padronização e baixa 
eficiência de distribuição.  
Com a China entrando em uma nova 
fase no consumo de alimentos, e para 
enfrentar o aumento no comércio 
eletrônico de alimentos, o principal 
processador de carne bovina da China, 
a Kerchin Beef, procurou oportunidades 
de trazer produtos inovadores para 
consumidores chineses. Quando a 
Kerchin Beef e a Sealed Air começaram 
a trabalhar juntas, as metas eram 
muito claras: desenvolver produtos de 
carne bovina com prazo de validade 

estendido que pudessem ser enviados 
com eficiência, reduzindo a perda de 
alimentos durante a distribuição.  
Anteriormente, a Kerchin Beef 
usava embalagens de atmosfera 
modificada, que têm uma vida útil de 
aproximadamente cinco a sete dias. 
Esta pequena oportunidade significou 
que a Kerchin precisava transportar o 
produto para os consumidores em um 
período muito curto ou aumentar seu 
número de instalações de produção em 
todo o país para atender às demandas 
da cadeia de suprimentos. Ambas eram 
maneiras caras de fazer negócios. 

Sempre na vanguarda da inovação, a 
Kerchin Beef viu uma oportunidade para 
passar de embalagens com atmosfera 
modificada para embalagens a vácuo, 
um conceito popular nos países 
desenvolvidos. A Kerchin Beef escolheu 
a marca CRYOVAC® da solução 
Darfresh® on Tray da Sealed Air, que 
estende o prazo de validade da carne 
bovina para aproximadamente 35 dias, 
cinco vezes mais tempo em 
comparação a embalagens de atmosfera 
modificada. A solução também ofereceu 

uma melhor apresentação alimentar 
para os clientes e consumidores.   

“Temos o prazer de sermos pioneiros 
no lançamento da embalagem a vácuo 
Darfresh on Tray para produtos de 
carne bovina em toda a Ásia. A Kerchin 
quebrou as limitações existentes 
em operação e logística, e tem 
proporcionado maior eficiência”, disse 
Li He, presidente da Kerchin Beef. 

A Darfresh® on Tray não cria refugos 
de filme e proporciona até 40% menos 
desperdício de material. Além disso, 
a solução oferece velocidades de 
processamento mais rápidas, o que 
pode aumentar significativamente a 
quantidade de carne que pode ser 
embalada por hora.  

Para a Kerchin Beef, esse tipo de 
embalagem não só aumentou a 
eficiência, mas também reduziu 
a perda de alimentos em cadeias 
de distribuição. O uso da solução 
proporcionou à empresa mais 
flexibilidade para aberturas de fábricas, 
processamento, gerenciamento de 
estoque e distribuição de varejo. Criar 
mais eficiência de embalagens e usar 
menos materiais não foi apenas bom 
para as operações e rentabilidade da 
Kerchin Beef, como também para o 
meio ambiente.

A marca CRYOVAC 
Darfresh® on Tray 
estende o prazo 
de validade da 
carne bovina para 
aproximadamente 
35 dias, cinco vezes 
mais tempo do que 
anteriormente.

https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report


BANDEJA DE  
PET RECICLADO
Equivalentes a  
pegada de carbono

Por meio do compromisso com o plástico e a sustentabilidade em 

2025, a Sealed Air está empenhada em acelerar o uso de materiais 

reciclados em suas soluções de embalagem.  

Uma das áreas em que a empresa já utiliza materiais reciclados 

está em sua unidade de produção em Passirana, na Itália. Desde 

2014, esta instalação adquiriu flocos feitos de garrafas plásticas de 

água e os usou para criar as bandejas inferiores usadas na marca 

CRYOVAC® de bandejas de alimentos Darfresh® da Sealed Air. Os 

flocos de tereftalato de polietileno (comumente conhecidos como 

PET) originam-se de garrafas de água que foram recuperadas de 

programas de reciclagem em calçadas. 

Depois de serem coletadas e classificadas, as garrafas são limpas e 

picadas em flocos até que o material atinja uma qualidade adequada 

para alimentos, garantindo assim a sua reutilização na fabricação de 

materiais de embalagem de alimentos. A pegada de carbono dos flocos 

reciclados de PET é, em média, 60% menor do que a PET virgem. 

A Sealed Air extruda os flocos de PET em uma película que é 

incorporada à solução Darfresh, uma bandeja para alimentos frescos 

que protege e preserva carne, aves, frutos do mar e queijos usando 

a tecnologia de embalagem a vácuo. Em 2018, a fábrica de Passirana 

comprou 7.000 toneladas de flocos de PET, que produziram cerca 

de 260 milhões de bandejas.  

DO MEIO-FIO AO CONSUMIDOR: 
COMO A SEALED AIR USA OS MATERIAIS RECICLADOS  
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2.569
veículos de 

passageiros dirigidos 
por um ano

1.449
uso de energia anual 
de uma residência 

47.611.399
quilômetros dirigidos no veículo  

de um passageiro comum 

As reduções de emissão de GEE 
feitas com PET reciclado na fábrica 
de Passirana são equivalentes a: 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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FAZER MAIS COM MENOS É ESSENCIAL 
PARA EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS  
A Crestron Electronics, líder global em tecnologia para o local de 

trabalho, oferece às empresas sistemas de controle e automação para 

o escritório, campus e residência. Seu principal produto, o Crestron 

Mercury™, é usado por empresas que buscam combinar plataformas 

de videoconferência com aplicativos de colaboração. O produto é uma 

solução completa para tablet que suporta ambos.  

Depois de investir milhões de dólares e milhares de horas em pesquisa 

e desenvolvimento do Crestron Mercury, a empresa direcionou seu 

foco em criar um método de envio seguro de equipamentos elétricos 

sensíveis para clientes em todo o mundo. 

https://sealedair.com/customer-success-stories/crestron?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=crestron-case-study
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A Crestron se uniu à Sealed Air para embalagens 

que não apenas evitariam danos durante 

o transporte, mas também melhorassem a 

apresentação do produto durante a experiência  

de desembalagem, oferecendo propriedades  

de sustentabilidade.  

Trabalhando com a parceira de expedição da 

Crestron, a Sealed Air recomendou a marca 

de embalagem Korrvu® Retention da SEALED 

AIR, uma solução de alto desempenho que 

usa estruturas corrugadas e filme flexível 

para manter os itens no lugar, enquanto exibe 

simultaneamente o produto dentro da caixa.  

Com a Korrvu, a Crestron conseguiu usar 

caixas menores e do tamanho certo para enviar 

produtos, o que reduz as emissões, deixa uma 

pegada de carbono menor e reduz os custos de 

envio. A solução também é reciclável em calçada 

após a remoção do filme plástico.   

“A Korrvu nos deu uma excelente opção com uma 

ótima apresentação, sem muito volume e outras 

coisas em torno de nossos produtos que não são 

ecologicamente corretas”, disse Joseph Sarrasin, 

chefe de produtos e comunicações unificadas da 

Crestron Electronics. 

Eliminar danos ao produto não é apenas bom 

para a reputação da marca Crestron, é ainda 

melhor para o meio ambiente. Os produtos 

danificados não são apenas inconvenientes para o 

destinatário, mas também produzem um impacto 

negativo no meio ambiente. As emissões, energia 

e materiais de embalagem adicionais necessários 

para devolver algo que está danificado e enviar 

um novo podem superar os custos de usar o 

tipo certo de embalagem para garantir que um 

produto chegue intacto e sem danos.  

A embalagem da marca Korrvu Retention da 

SEALED AIR é um exemplo do compromisso 

da Sealed Air com soluções inovadoras de 

embalagem que reinventam a forma como os 

clientes manobram as crescentes demandas  

do comércio eletrônico.  

Com a marca Korrvu da 
SEALED AIR, a Crestron 
conseguiu usar caixas 
menores e de tamanho 
certo para enviar produtos 
o que deixa uma pegada 
de carbono menor e reduz 
os custos de envio.

FAZER MAIS COM MENOS É ESSENCIAL 
PARA EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS 

https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
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TORNANDO A EMBALAGEM DO 
KIT DE REFEIÇÕES MELHOR 
PARA O AMBIENTE
A conveniência é uma grande preocupação para os consumidores de hoje. À medida que a vida 

se torna mais agitada, muitas pessoas procuram soluções como kits de receitas pré-fabricadas 

para facilitar a vida cotidiana. Esses kits de refeição tornaram-se cada vez mais populares 

entre a Geração Y, de acordo com uma pesquisa 

personalizada do painel Homescan da Nielsen.  

Em 2018, o número de assinaturas de kits de 

refeições aumentou 36% principalmente devido  

ao fator de conveniência. 

Com mais compradores escolhendo o comércio 

eletrônico em vez do varejo tradicional, eles 

também estão solicitando que seus pedidos  

on-line sejam ecológicos. De acordo com a 

pesquisa da Nielsen, os produtos sustentáveis 

foram responsáveis por 22% do total das vendas 

de lojas em 2018, e a embalagem dos alimentos 

passou a ser uma consideração tão importante 

quanto o próprio alimento ao fazer uma compra.  

Para a Sun Basket, empresa de serviços de 

entrega de kits de refeições focado em ingredientes 

PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR
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orgânicos, manter o compromisso com práticas 

sustentáveis era importante para a empresa e seus 

clientes. É por isso que a Sun Basket selecionou a 

marca de forros de caixa TempGuard™ da SEALED AIR 

para isolar as caixas de remessa. 

O isolamento térmico TempGuard é feito de papel reciclado 

testado para os padrões de certificação da International 

Safe Transit Association (Associação Internacional de 

Trânsito Seguro) para garantir que o conteúdo mantenha 

as temperaturas adequadas para envio terrestre de um a 

dois dias. O material acolchoado também amortece  

os itens durante o manuseio e o trânsito. 

POR QUE A SOLUÇÃO FUNCIONOU 
PARA A SUN BASKET 
Com os forros TempGuard, a Sun Basket tem 

sido capaz de oferecer aos clientes uma opção de 

reciclagem fácil e reduzir sua pegada de carbono. 

Já que o forro TempGuard é mais fino do que o 

material usado anteriormente pela Sun Basket, a 

empresa conseguiu reduzir as dimensões das caixas de 

transporte em quase 25%. A embalagem menor da Sun 

Basket permite que os caminhões transportem 30% 

mais caixas por remessa do que antes, reduzindo ainda 

mais a pegada de carbono da marca.

“Na Sun Basket, a sustentabilidade é um dos nossos 

valores essenciais, e uma das maneiras que abordamos 

isso é garantindo que todas as nossas embalagens 

sejam recicláveis ou compostáveis”, disse Michael 

Golub, vice-presidente sênior de Estratégia e Finanças 

da Sun Basket. “Estamos entusiasmados com esse 

isolamento porque, entre outras coisas, tornou o 

processo de reciclagem ainda mais fácil para nossos 

clientes, além de reduzir o tamanho da nossa caixa, 

sendo vantajoso tanto para a sustentabilidade quanto 

para a experiência do cliente.” 

TORNANDO A EMBALAGEM DO KIT DE 
REFEIÇÕES MELHOR PARA O AMBIENTE 

A Sun Basket conseguiu reduzir as 
dimensões das caixas de transporte 
em quase 25%. A embalagem 
menor permite que os caminhões 
transportem até 30% mais 
caixas por remessa do que antes, 
reduzindo ainda mais a pegada de 
carbono da marca.

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
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04 PROTEGENDO 
NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS E 
COMUNIDADES
Nosso sucesso não seria possível sem nossos 

funcionários dedicados em todo o mundo. Tornar 

o nosso mundo melhor começa com eles, e 

conseguimos fazer isso criando locais seguros 

para trabalhar, focados nas comunidades em que 

vivemos, trabalhamos e fazemos negócios. 
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LIDERANÇA EM SUSTENTABILIDADE 
COMEÇA COM UMA FORÇA DE TRABALHO 
DIVERSIFICADA E INCLUSIVA   
Na Sealed Air, acreditamos que as empresas globais de nível 

internacional crescem mais rápido e se tornam líderes em 

sustentabilidade quando a inclusão vem primeiro e a diversidade é 

parte integrante da estratégia de negócios. 

Já iniciamos esta jornada. Nosso foco crescente em diversidade e 

inclusão é essencial para impulsionar uma cultura de alto desempenho 

e cumprir os compromissos de sustentabilidade da empresa. 

TOMAR MEDIDAS  
GLOBAL E LOCALMENTE  
A Sealed Air opera em mais de 45 países em todo o mundo e, 

portanto, tem uma força de trabalho naturalmente diversificada que 

está posicionada para responder aos desafios ambientais. Desde o 

financiamento e a participação nos esforços de limpeza ambiental 

nos Estados Unidos e na Índia até o apoio a iniciativas globais 

de sustentabilidade em parceria com organizações como a Ellen 

MacArthur Foundation, nossos funcionários estão agindo nas muitas 

comunidades que servimos. 

SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE FORMA 
DIFERENTE 

Nossas perspectivas diversas também afetam como colaboramos 

e solucionamos problemas. Essas perspectivas nos permitem 

responder e inovar mais rápido para solucionar os maiores desafios 

dos nossos clientes.  

Isso é amplificado em muitos dos nossos laboratórios e centros de 

pesquisa. De Charlotte a Cingapura, nossas equipes especializadas 

trabalham para desenvolver novas tecnologias e soluções sustentáveis.  



PROTEGENDO NOSSOS FUNCIONÁRIOS E COMUNIDADES |  RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

04 25

RETER E PROMOVER TALENTOS DIVERSIFICADOS  

Em uma organização global, a medida universal da diversidade é o gênero. A Sealed Air está em uma 

jornada para maior diversidade de gêneros e tem uma estratégia para acelerar isso. Com duas mulheres 

em nossa equipe de liderança executiva e duas em nosso conselho de administração, estamos no caminho 

certo, mas sabemos que há muito mais a fazer para impulsionar nossos esforços de diversidade e inclusão. 

Estabelecemos organizações dedicadas a avançar no quesito. Um exemplo é a nossa Women’s Initiative 

Network (Rede de Iniciativa das Mulheres, WIN). Com 20 grupos alocados em todo o mundo, esta 

organização se concentra em atrair, reter e promover mulheres no local de trabalho. Em parceria com 

a equipe global de recursos humanos da Sealed Air, a WIN lidera a campanha de toda a empresa SEE 

Women Rising, que é baseada no livro How Women Rise (Como as mulheres chegam ao topo).

COMPROMISSO COM A MUDANÇA 
A Sealed Air acredita que uma cultura mais diversificada e inclusiva começa com um 

compromisso do topo. Em 2018, Ted Doheny, CEO da Sealed Air, juntou-se a mais de 600 

outros líderes de todo o mundo ao assinar o compromisso CEO Action for Diversity and 

Inclusion (Ação do CEO para Diversidade e Inclusão).  

O comprometimento faz parte do CEO Action for Diversity & Inclusion™, um compromisso 

de negócios voltado para o CEO (formado e liderado por um comitê diretor de CEOs de 

empresas líderes como Procter & Gamble) para promover a diversidade e inclusão no local 

de trabalho e ajudar as empresas a alcançar metas de diversidade e inclusão de uma forma 

colaborativa e eficiente.  

No futuro, os esforços da Sealed Air para criar um local de trabalho diversificado e inclusivo 

continuarão com foco concentrado no treinamento do gerente.   

Sustentabilidade, diversidade e inclusão permanecem no centro da estratégia de negócios da 

Sealed Air. Continuaremos a nos esforçar para fazer a diferença nos setores e comunidades 

que atendemos e expandir todas as áreas de diversidade em toda a empresa.  

https://www.ceoaction.com/
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CRIANDO UMA FORÇA DE TRABALHO  
SAUDÁVEL, SEGURA E SUSTENTÁVEL

Como uma empresa com operações globais de 
fabricação, a saúde e a segurança de nossos 
funcionários são uma prioridade. Monitoramos,  
relatamos e gerenciamos regularmente nossas 
operações para garantir que todos que trabalham na 
Sealed Air tenham um ambiente seguro e saudável  
para realizar seu trabalho.  

Em 2018, a Sealed Air atingiu uma taxa total de 
incidentes de 0,53, o que representa o número de lesões 
por 200.000 horas trabalhadas. Esse número é uma 
redução de 42% desde o nosso ano de referência de 
2012. Em termos simples: menos incidentes equivalem  
a um ambiente de trabalho mais seguro. 

Nossos resultados de segurança dos líderes do setor 
foram alcançados por meio de uma série abrangente 
de programas globais que incluem treinamento 
em segurança baseado em comportamento e 
reconhecimento e correção de riscos, os quais 
continuarão a ser implementados em todas as 
operações, enquanto nos esforçamos para tornar  
nossas instalações locais seguros para trabalhar.  
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Como cidadão corporativo, a Sealed Air tem a responsabilidade de alavancar os recursos e a experiência 

global da empresa para obter mudanças positivas e significativas para as comunidades e o planeta. 

Aqui estão alguns exemplos dos esforços de responsabilidade social corporativa da Sealed Air em 

todo o mundo. 

FARESHARE (AUSTRÁLIA)
 
A FareShare é uma organização sem fins lucrativos que retira alimentos excedentes de 

supermercados e processadores de alimentos e os transforma em refeições para populações 

de baixa renda. Em 2018, a Sealed Air doou mais de 1,2 milhão de bolsas para alimentos 

reaquecíveis da marca Cryovac® que eram compatíveis com os equipamentos da marca Cryovac 

já pertencentes à FareShare. Esta doação permitiu à FareShare preparar e doar refeições para 

250 organizações sem fins lucrativos em toda a área de Melbourne. Além disso, a Sealed Air doou 

600.000 bolsas para apoiar a unidade da FareShare em Brisbane. 

1,5 milhão de bolsas para alimentos 
da marca Cryovac® doadas
Refeições doadas para 250 
organizações sem fins lucrativos 

+
+

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
CORPORATIVA

https://www.fareshare.net.au/
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LIMPEZA DA PRAIA DE VERSOVA (ÍNDIA)

Considerada a costa mais suja de Mumbai, a praia de Versova passou por 

um grande esforço de limpeza de dois anos em 2018, apoiado por empresas 

como a Sealed Air. Funcionários em nosso escritório de Mumbai removeram 

voluntariamente o lixo da praia durante várias sessões de limpeza nos últimos 

anos. A Sealed Air também contribuiu com fundos para manter os trabalhos 

de limpeza durante a semana, quando menos voluntários comunitários 

estavam disponíveis. 
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GOOD360 (ESTADOS UNIDOS) 

A Good360 é uma organização sem fins lucrativos que 

distribui mercadorias essenciais para outras organizações 

sem fins lucrativos locais em comunidades afetadas por 

desastres naturais.  Após os furacões consecutivos Florence 

e Michael, que devastaram partes do sudeste dos Estados 

Unidos em 2018, a Sealed Air doou mais de 7.800 rolos de 

lonas plásticas usadas por vítimas de tempestades como 

cobertas de telhado e paredes improvisadas. Feitas de sucata 

plástica reciclada das instalações de fabricação da Sealed Air, 

as lonas foram projetadas especificamente para a Good360 e 

usadas para remover detritos da tempestade.  

7.800 lonas feitas de material 
reciclado doadas +

https://good360.org/
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Os resultados do compromisso da Sealed Air com a eficiência 
operacional e sustentabilidade são consistentemente percebidos 
pelos clientes, fornecedores e terceiros independentes, como o 
Carbon Disclosure Project. 

O CDP é um sistema internacional de divulgação ambiental sem fins 
lucrativos que pontua empresas em dados ambientais autorrelatados. 
As pontuações do CDP oferecem uma referência para as empresas 
compararem os esforços ambientais com os pares. 

Em resposta ao questionário de Mudança Climática do CDP de 
2018, a Sealed Air recebeu uma cadeira no conselho de líder 
de Engajamento de Fornecedor do CDP por seus esforços para 
mitigar os efeitos da mudança climática em toda a cadeia de 
suprimentos global. Essa conquista coloca a empresa entre os 
3% principais dentre aproximadamente 5.000 organizações 
avaliadas, e solidifica seu compromisso com a gestão ambiental.

O CDP também concedeu à Sealed Air uma pontuação de 
Mudança Climática A- pelo segundo ano, por seu trabalho na 
redução dos impactos ambientais de produtos e operações. Em 
2018, a pontuação média de mudança climática para empresas 
no mesmo setor que a Sealed Air foi B-, enquanto a pontuação 
média para empresas na América do Norte foi C. 

Em 2018, a Sealed Air reduziu suas emissões globais de gases 
do efeito estufa em 9.931 toneladas em comparação com o 
ano anterior, alterando as atividades operacionais, como nova 
iluminação e equipamentos atualizados, e incentivando os 
funcionários a enviar ideias ou testar métodos de redução de 
energia em suas atividades diárias e entre as instalações.  

A Sealed Air entende que as operações podem impactar as 
comunidades onde os funcionários vivem e trabalham, e onde 
a empresa faz negócios com os clientes. Por causa disso, a 

Sealed Air avalia continuamente suas instalações para melhorias 
sustentáveis e continuará a fazer ajustes, já que a empresa 
continua sendo líder global em sustentabilidade corporativa. 

SEALED AIR RECONHECIDA PELO 
CARBON DISCLOSURE PROJECT  
PARA GESTÃO AMBIENTAL

9.931
toneladas métricas de emissões 

de gases do efeito estufa 
reduzidas em 2018

iii
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A Sealed Air está comprometida com a 

responsabilidade ambiental por meio de todos 

os aspectos do nosso negócio. Temos orgulho 

do reconhecimento por nossos esforços de 

sustentabilidade, seja por meio de embalagens ou 

iniciativas de sustentabilidade corporativa. 

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTO



PATENT PENDING

www.sealedair.com

A Sealed Air atua para proteger, resolver desafios críticos de embalagem e deixar nosso mundo melhor do que o encontramos. Nosso portfólio de soluções 

líderes em embalagens inclui embalagens de alimentos da marca Cryovac®, embalagens de proteção da marca Sealed Air® e embalagens da marca Bubble 

Wrap®, que coletivamente permitem uma cadeia de suprimento de alimentos mais segura e eficiente e protegem mercadorias valiosas enviadas para todo o 

mundo. A Sealed Air gerou US$ 4,7 bilhões em vendas em 2018 e tem aproximadamente 15.500 funcionários que atendem clientes em 123 países.

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 

