
 

A Predilecta Alimentos é uma das principais indústrias do segmento no           

Brasil, exportando para mais de 50 países uma variedade de 250 produtos, como             

goiabada, molhos, condimentos e conservas. Nossa sede em Matão (SP), ocupa 300            

mil m², com 28 mil m² de área construída, gera mais de 1.300 empregos diretos e 5                 

mil indiretos.  

Nosso foco vai além da qualidade do produto para a satisfação do cliente, pois              

procuramos atuar de forma sustentável, investindo em questões ambientais e sociais,           

tanto no ambiente interno da empresa como na comunidade. 

As ações de controle ambiental, melhoria de produtividade, inovação,         

capacitação e amparo aos funcionários, acompanhamento e orientação dos         

produtores rurais (fornecedores), apoio a instituições e ações sociais diversas, fazem           

parte da nossa missão.  

Somos uma empresa que se preocupa com a alimentação do cliente e com o              

bem estar dos colaboradores, fornecedores e da comunidade. 

● O que fez a Predilecta optar pelo programa 2030 TODAY / SGS? 

Apesar de ser um tema altamente discutido, a Certificação de Sustentabilidade           

é um assunto novo, principalmente com as Certificadoras Nacionais. Foram meses de            

procura e discussões, para enfim concretizarmos junto à SGS a certificação. Demais            

Certificadores, ainda não possuem tal escopo, ou encontram-se em fase inicial! 

● Como a 2030 TODAY impactou a visão e as ações de sustentabilidade da 

empresa? 

O tema Sustentabilidade na empresa sempre foi visto como um item           

estritamente relacionado à área ambiental! Ou seja, voltada a questão de consumo de             

água, geração de resíduos, efluentes e emissão de gases! A Plataforma 2030 Today             

conseguiu demonstrar os diversos segmentos do Tema Sustentabilidade,        

relacionados a questões ambientais, sociais e económicas! Após a explanação dos           

ODS conseguimos visualizar todas as ações de sustentabilidade que a empresa           

realiza, resultando num bom nível de Sustentabilidade. 



 

● Quais foram os principais resultados obtidos? 

Conseguimos vincular as ações da empresa em 11 dos 17 ODS existentes. Os             

resultados obtidos foram mais que satisfatórios e demonstraram, tanto para a           

Diretoria da Empresa, como para nossos Clientes Nacionais e Internacionais, o bom            

Nível de Sustentabilidade que a empresa enseja. 

Resultados 

Após fazer a capacitação para entender como a empresa contribui com os            

ODS e pode avançar ainda mais, foram definidos os indicadores e as metas para              

cada tema.  

A Plataforma 2030 TODAY possibilitou a estruturação dos indicadores, metas          

e a inclusão dos comprovantes, para que a SGS realizasse a asseguração para             

obtenção do Selo de Sustentabilidade para os ODS: 

● ODS 1 - Erradicação da Pobreza: doação de alimentos e recursos para            

entidades e projetos, inclusão social dentro e fora da empresa 

● ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável: orientação e apoio aos            

produtores rurais da região que fornecem alimentos para a empresa 

● ODS 3 - Saúde e bem estar: assistência aos trabalhadores, ações           

informativas e recreativas de saúde e bem estar para os colaboradores e            

comunidade 

● ODS 4 - Educação de qualidade: capacitação dos colaboradores, bolsas de           

estudo, visitas de escolas 

● ODS 5 - Igualdade de gênero: ações e eventos sobre o tema, percentual de              

mulheres na empresa e em cargos de comando 

● ODS 6 - Água potável e saneamento: aumento de eficiência, fontes próprias,            

tratamento de efluentes e monitoramento de corpo receptor 

● ODS 7 - Energia limpa e acessível: redução do consumo, fontes renováveis e             

eficiência energética. 



 

● ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico: oportunidades,         

benefícios, emprego local e desenvolvimento profissional, humano e da         

comunidade 

● ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura: projetos de inovação internos e            

externos  

● ODS 10 - Redução das desigualdades: contratação de pessoas com          

deficiência, apoio a ações e entidades 

● ODS 12 - Consumo e produção responsáveis: controle de resíduos,          

logística reversa  
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