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Caro leitor, bem-vindo ao primeiro 
Relatório de Sustentabilidade 
Chemyunion!

Este documento reflete a 
sintonia de nossas iniciativas 
socioambientais, realizadas 
em 2020, aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
preconizados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
assim como nossos resultados, 
aprendizados e desafios.

Em um ano atípico, desafiador e 
transformador, historicamente 
marcado pela pandemia COVID-19, 
o grupo Chemyunion reitera e 
compartilha neste documento, 
seus princípios, visão, valores e 
segue confiante em sua missão, 
com avanços em sua trajetória.

Acreditamos que a sensibilidade 
para gerir a mudança da forma de 
pensar em cenários complexos é 
essencial para a perenidade dos 
negócios. Assim, destacamos 
nas próximas páginas o nosso 
contínuo empenho para a geração 
de valor e impactos positivos nas 
relações com todos os nossos 
stakeholders.

Introdução
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Um marco para nós. É assim que 
apresentamos o nosso Relatório de 
Sustentabilidade 2020. Um marco não 
apenas por ser o primeiro, mas por explicitar 
nosso propósito corporativo por meio de 
iniciativas, com efetiva contribuição ao Meio 
Ambiente e à Sociedade. Assim criamos 
nosso ambiente de Boas Práticas de Gestão 
Empresarial. 

Estamos alinhados a vários dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, preconizados 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).  
É nossa intenção que as operações da 
Chemyunion agreguem cada vez mais valor 
sustentável nas relações com os nossos 
Clientes, colaboradores, fornecedores e com o 
mundo onde estamos inseridos.

Somos uma empresa conectada à natureza 
e à ciência para promover a saúde, a beleza 
e o bem-estar. Ao inovarmos, fazemos uso 
de Biotecnologia, Extrações Vegetais por 
CO2 Supercrítico, sínteses que seguem os 
preceitos da química verde, dentre outras 
tecnologias reconhecidas globalmente 
pelos princípios da Sustentabilidade. Em 
nossa estratégia de gestão destacamos 
os programas de ecoeficiência, controle de 
resíduos e reciclagem. Por meio deste último 
geramos renda revertida em ações sociais. 

O respeito ao próximo integra nossos 
princípios essenciais. Compactuamos 
com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, enfatizando que os mesmos 
devem ser aplicados de forma igual e sem 
discriminação, honrando a dignidade e o valor 
de cada pessoa. Assim, cuidamos para que o 
nosso Código de Conduta seja o instrumento 
base para a perenidade de nossas relações.

A Chemyunion também considera, de 
forma incondicional, que seu ambiente 

de negócios seja pautado por vínculos 
saudáveis, transparentes e legais. É em 
respeito a esses princípios que buscamos, 
em nosso Programa de Compliance, 
compartilhar práticas, métodos e processos 
fundamentados em compromissos éticos, 
suportando nossas tratativas no combate à 
corrupção. 

Com o apoio de nossos stakeholders 
acreditamos estar na direção certa quanto 
aos passos essenciais de cuidados com o 
planeta, perpetuação das salutares relações 
humanas e das boas práticas empresariais.

Descubra nas próximas páginas nossas 
realizações, contribuições e avanços 
sustentáveis. Fica aqui o convite para 
seguirmos juntos neste caminho apaixonante 
e desafiador.

Boa leitura!

Mensagem do

Presidente
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Marcelo Golino
Presidente Grupo Chemyunion



A Chemyunion é uma indústria química 
de ingredientes cosméticos, excipientes 
farmacêuticos, insumos para o mercado 
veterinário e alimentos, além de ativos 
para higiene e limpeza.

Fundada no Brasil em 1992, hoje exporta 
para mais de 50 países por meio de suas 
afiliadas nos Estados Unidos, Colômbia, 
Europa e México, além de sua rede 
de distribuidores, seguindo em pleno 
processo de expansão internacional.

Nossas unidades de negócios em 

Cuidados Pessoais, Ciências da Vida 
e Cuidados do Lar operam no modelo 
de inovação aberta - combinado às 
capacitações em extrações vegetais, 
peptídeos e síntese orgânica - para 
o desenvolvimento e fabricação de 
produtos inovadores e sustentáveis. 
Utilizamos matérias-primas naturais 
e cooperamos com nossos Clientes 
para a oferta de produtos acabados 
reconhecidos por sua alta eficácia e 
entrega de valor, conectados às últimas 
tendências e desejos de beleza, saúde e 
bem-estar.
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Para que o nosso portfólio também 
alcançasse os profissionais prescritores e 
farmácias de manipulação de forma ágil 
e eficiente, o grupo societário do qual a 
Chemyunion é integrante criou, em 2016, 
a i9 Magistral, um importante canal de 
comunicação e geração de negócios 
neste segmento.

Em 2017 o grupo instituiu um novo 
negócio - a CY Export - uma empresa 
comercial exportadora, que tem como 
objetivo promover maior dinamismo 
operacional às tratativas internacionais.

Em 2020 foi criada a Boniteca, uma nova 
empresa do grupo, focada na prestação 
de serviços para dar suporte e assessorar 
Clientes em desenvolvimento de produtos 
e marcas, incluindo aspectos regulatórios, 
orientação para repertório, escolhas de 
parceiros produtivos, treinamento de 
equipe de vendas, dentre outros serviços.

Com diferentes frentes de negócios e 
operações em todo o mundo, o grupo 
Chemyunion segue focado na inovação e 
desenvolvimento dos segmentos em que 
atua.
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Atual estrutura do

Grupo Chemyunion
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Nossos

Produtos
Inovar para o cuidado, beleza, saúde e 
bem-estar nos inspira!

Trabalhamos junto aos nossos Clientes 
para tornar possíveis suas criações em 
inovações, por meio da transversalidade 
de nossas tecnologias.

Os benefícios obtidos pelos nossos 
ingredientes são comprovados por 
profissionais altamente qualificados 
no uso de métodos globalmente 
reconhecidos. Assim, a verificação 
de eficácia dos nossos sistemas de 
performance se destaca mundialmente.

Inovamos nos cuidados com a pele, 

cabelos, saúde e bem-estar de pessoas 
e também de animais. Nosso portfólio 
compreende matérias-primas para 
produtos que vão desde os cuidados 
básicos até os tratamentos intensivos 
para rosto, corpo, couro cabeludo, 
cabelos, suplementação alimentar, 
entre outros. Nossas expertises e 
capacitações também estão presentes 
em produtos para o dia a dia no lar, 
todos pensados na otimização de 
processos de fabricação, praticidade, 
versatilidade e excelência das 
formulações. Oferecemos também a 
criação de soluções customizadas por 
meio de projetos em parceria com os 
nossos Clientes. 



Missão, Visão
e Valores
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VALORES
• Sermos entusiasmados pelo Cliente
• Inspirar inovação em tudo o que fazemos
• Sermos éticos e transparentes em nossas relações
• Respeitar e proteger o meio ambiente
• Sermos socialmente responsáveis
• Buscar a melhoria contínua de nossas operações, qualidade e processos
• Atrair as melhores pessoas e torná-las pessoas melhores
• Sermos comprometidos pelo aprender e solucionar
• Compartilhar o sucesso

A título de esclarecimento, as empresas i9 Magistral, CY 
Export e Boniteca possuem missão e visão próprias; e podem 
compartilhar valores dada a natureza de seus negócios.

MISSÃO
Através de nossa expertise tecnológica e constantes 
investimentos em inovação, buscamos fornecer globalmente 
aos nossos Clientes dos setores de cuidados pessoais, da saúde 
e do lar, serviços e ingredientes de alta performance, alinhados 
às tendências de mercado e que agreguem valor percebido ao 
produto acabado, gerando bem-estar ao consumidor final.

VISÃO
Sermos reconhecidos como uma empresa inovadora, de 
alta tecnologia, que aceita desafios e atua na solução das 
necessidades dos Clientes, buscando ser a sua primeira escolha.
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Governança

Corporativa

Sócios

ADMINISTRADORES

Conselho Administrativo

Presidente

Diretores

Auditoria Independente

Auditoria Interna

Auditoria de Clientes

A Governança Corporativa está diretamente conectada a uma de nossas diretrizes 
estratégicas, com o propósito de mitigar riscos no processo de expansão. Portanto, 
a corporação criará sempre métodos restritivos de acesso a serviços, caso qualquer 
Unidade de Negócios, subsidiárias, filiais ou empresa coligada ao grupo Chemyunion, 
não cumpram as regras de governança.

A Chemyunion adota a seguinte 
estrutura como seu modelo de 

Governança Corporativa:



Ética e

Transparência

Alinhada aos conceitos globais de 
melhores práticas empresariais, a 
Chemyunion reconhece e valoriza 
a regência de seus negócios 
fundamentados em políticas e diretrizes 
de compliance, fazendo cumprir as 
normas legais e regulamentares 
estabelecidas em suas relações 
comerciais e operações, a fim de evitar, 
detectar e tratar qualquer desvio ou 
inconformidade que possa ocorrer.

Acreditamos que a adoção de práticas 
de compliance minimiza riscos legais e 
otimiza a reputação de nossos negócios, 
reafirmando nosso comprometimento 
não apenas com a lei, mas também com 
uma gestão responsável e transparente, 
conduzindo nossas tratativas 
ambientais, sociais e de governança 
com ética e integridade. O compliance 
também reflete a conformidade do 
comportamento dos colaboradores às 
normas de conduta, mas não é só isso: 

abrange a conduta de toda a cadeia 
para proteger os interesses de todas 
as partes (Clientes, colaboradores, 
fornecedores, sócios, órgãos públicos 
e sociedade) de eventuais práticas 
imorais, fraudulentas e/ou corruptas.

Alinhados a esses e outros valores que 
acreditamos serem fundamentais para 
a construção e perpetuação de relações 
comerciais saudáveis, implementamos 
um serviço de comunicação ética 
representado em nosso canal de 
denúncias, conduzido por uma 
empresa independente e reconhecida 
internacionalmente em serviços de 
compliance. 

Assim, o relato de quaisquer atos 
suspeitos poderá ser realizado de 
forma imparcial, sigilosa e segura,  
sejam eles de natureza moral, sexual, 
corrupção ou outra situação em 
desacordo com os valores e as políticas 
da Chemyunion.  A Chemyunion 
reforça que os denunciantes devem 
realizar seus relatos de boa fé e que 
levem em consideração que o reporte 
de informações falsas, além de gerar 
perdas irreparáveis é considerado 
infringimento legal.

Transparência nas relações, equidade, 
confiança e respeito são bases de nosso 
jeito de ser.
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Programa de

Accountability

A Chemyunion tem como objetivo 
consolidar a cultura de accountability 
como parte de seus comportamentos, 
hábitos, práticas e papéis.

Accountability é um conceito que, 
traduzido para o português, remete 
a uma forma de responsabilidade e 
iniciativa com ética — uma atitude 
transparente e, ao mesmo tempo, 
comprometida com obrigações e 
resultados.

A empresa que integra esses valores é 
capaz de ultrapassar a noção tradicional 
do colaborador comum, que apenas 
cumpre ordens. Com essa cultura 
incorporada, o colaborador é inserido 
em uma parte importante do resultado 
final, com participação ativa no negócio 
e, principalmente, consciência dessa 
participação e do seu valor para a 
empresa.

Na prática, a diferença entre 
colaboradores comuns e colaboradores 
com essas atitudes se dá em 
comportamentos construtivos com:
• Foco na realidade;
• Responsabilidade individual e coletiva;
• Iniciativa diante de desafios;
• Autoconfiança;
• Consciência do seu papel.

Tendo ciência desses comportamentos, 
percebe-se que para se construir uma 
cultura de accountability é indispensável 
a presença de uma liderança efetiva.

O líder, nesse ponto, deverá ser capaz 
de fornecer as condições para que essa 
atitude positiva seja desenvolvida em 
seus profissionais e suas equipes, sendo 
transmitida por meio de processos e 
comportamentos esperados.

Além de possuir líderes preparados 
para tratar com pessoas, baseando-
se em valores éticos, existem passos 
importantes a serem dados. O objetivo 
dessas etapas é instrumentalizar e 
estruturar o processo de construção de 
uma cultura responsável na empresa.



Compromisso

Sustentável
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Certificações e

Auditorias

Certificações ISO

O Programa de Sustentabilidade Chemyunion é composto por ações e metas baseadas 
na responsabilidade e comprometimento com o meio ambiente e sociedade. Buscando 
reiterar esses compromissos, seguimos os princípios da ISO 14001:2015.

Nossos processos e recursos são fundamentados nas Boas Práticas de Fabricação, 
com ISO 22716:2008 e ISO 9001:2015, o que nos permite dar um passo definitivo em 
direção aos nossos objetivos de inovação, qualidade e respeito ao meio ambiente, a fim 
de conquistar e manter a confiança e reputação positiva junto aos nossos stakeholders.

Política do Sistema de Gestão Integrado
(Qualidade e Meio Ambiente)

Buscamos desenvolver nossos negócios com foco permanente na satisfação das 
necessidades de nossos Clientes, oferecendo produtos e serviços inovadores através 
da melhoria continua de nossos processos e seguindo as políticas que compõem nosso 
Sistema de Gestão Integrado:

• Inovar constantemente buscando inspiração nas necessidades de nossos Clientes;

• Produtos de alto desempenho que estejam em linha com as tendências de mercado 
gerando valor percebido aos nossos Clientes;

• Relações baseadas na ética, no cumprimento das legislações e no respeito ao Cliente, 
sociedade, meio ambiente, colaboradores e fornecedores;

• Minimizar e, onde possível, eliminar os impactos ambientais e riscos à saúde que 
possam ser gerados por nossas atividades;

• Estimular o desenvolvimento profissional de nossos colaboradores.
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ECOCERT e COSMOS

A Chemyunion oferece em seu portfólio produtos validados ECOCERT e COSMOS, que 
têm como principal objetivo a garantia da produção e dos processos ambientalmente 
corretos e seguros para a saúde humana. Em cumprimento a este objetivo, buscamos 
a máxima rastreabilidade dos ingredientes utilizados e os empregamos em processos 
que reduzam ou eliminem o uso ou a geração de substâncias potencialmente 
prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.

Certificação Orgânica

Esta certificação visa a garantir padrões de gestão orgânica, como otimização da 
utilização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, respeito à cultura 
das comunidades rurais, sustentabilidade econômica e ecológica, maximização de 
benefícios sociais e proteção do meio ambiente.

Em nosso portfólio disponibilizamos dois produtos com certificação orgânica: 
Melscreen Coffee EL DEO ORG e Melscreen Coffee ORG. 

Auditoria SMETA

SMETA é uma metodologia de auditoria que fornece uma compilação das melhores 
técnicas de auditoria ética. A SMETA é projetada para ajudar os profissionais 
especializados a realizarem auditorias de alta qualidade que abrangem todos os 
aspectos da prática empresarial responsável, considerando os quatro pilares da Sedex 
(Supplier Ethical Data Exchange): Trabalho, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Ética 
Empresarial. A metodologia SMETA usa o código ETI (Ethical Trading Initiative) e a lei 
local como ferramenta de medição.

A Chemyunion busca constantemente atender aos requisitos legais, ambientais e 
sociais, utilizando a auditoria SMETA como forma de ratificar seu compromisso com a 
ética. Essa prática nos permite conquistar respeito e confiança de Clientes e parceiros 
em todo o mundo. 

As informações nesta seção se referem à empresa matriz - Chemyunion Ltda. 
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Resultados e

Desempenho
Ecoeficiência

A Chemyunion implementou um Sistema de Gestão Ambiental que norteia suas diretrizes 
estratégicas e programa de gestão ambiental.

A ecoeficiência faz parte de nossa estratégia de gestão, buscando combinar eficiência 
econômica e ecológica para produzir mais, utilizando menos recursos, gerando menos 
resíduos e minimizando o impacto no meio ambiente. 

Nosso Sistema de Gestão Ambiental permeia as estratégias de expansão dos negócios 
Chemyunion, de forma a prevenir e minimizar os impactos de nossas operações na 
sociedade e meio ambiente.  Para tanto, promovemos a sustentabilidade em todos os níveis 
da empresa por meio de indicadores e iniciativas focados na ecoeficiência. 

Os gráficos a seguir refletem o aumento no consumo de recursos naturais e a geração de 
resíduos de 2017 a 2020, acompanhando a expansão da estrutura fabril (quadruplicada no 
período), aumento de 38% no volume de produção e de 45% no capital humano, além da 
ampliação de portfólio, contudo, de forma planejada e controlada.

Consumo Total de Energia Elétrica

A Chemyunion adquire energia elétrica proveniente de fontes 
renováveis, incentivando a geração de energias limpas além de 
promover melhorias na ecoeficiência de seus processos.

*Início da operação de uma nova
planta dentro da Unidade Fabril.
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A água utilizada em nossos processos é proveniente de poço artesiano instalado na área 
pertencente à nossa matriz. Assim, contribuímos efetivamente para que este recurso esteja 
disponível em maior quantidade para a comunidade local, por meio da rede pública.

Consumo de Água

A emissão de dióxido carbono na Chemyunion é calculada conforme a ferramenta disposta pelo 
Programa Brasileiro GHG Protocol, que considera como emissões de Escopo 1 as provenientes dos 
equipamentos movidos a diesel; e para emissões de Escopo 2 o consumo de energia elétrica.

Emissão de Dióxido de Carbono

*Início da operação de uma nova
planta dentro da Unidade Fabril.
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Resíduos e Reciclagem

A Chemyunion utiliza um sistema compacto e eficiente de tratamento para efluentes, no qual a 
emissão de Gás de Efeito Estufa (GEE) é reduzida. Este sistema permite que o efluente seja tratado, 
seguindo as normativas vigentes.

Para que o impacto no meio ambiente seja o menor possível, buscamos alternativas para reduzir 
a geração de resíduos e temos um rígido controle sobre eles, destinando corretamente cada tipo, 
em conformidade com a legislação. Dentro desta cadeia priorizamos, sempre que possível, os 
prestadores de serviço de coleta, reciclagem e destinação da região de Sorocaba, fomentando o 
desenvolvimento da comunidade local. 

A renda obtida com os materiais reciclados é destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela 
Chemyunion junto à comunidade. Assim, alinhamos os benefícios ambientais da reciclagem aos 
econômicos e sociais.
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Meio ambiente e

Sociedade

20



A Chemyunion tem sua história 
pautada pela conexão com a natureza, 
transformando muitos de seus 
elementos em soluções inovadoras, 
capazes de conferir beleza, saúde e bem-
estar aos consumidores por meio das 
formulações de nossos Clientes. Esta 
relação com a provedora de infinitas 
substâncias naturais exige nosso 
respeito, representado por práticas 
sustentáveis de extração, uso racional 
e aproveitamento de recursos, além da 
minimização de resíduos.

Esse cuidado começa já nas primeiras 
etapas de desenvolvimento de um 
produto, na área de Inovação. O exemplo 
que melhor expressa nossa atenção ao 
tema é a criação de ingredientes obtidos 
por processos extrativos sustentáveis 
como a Extração por CO2 Supercrítico. 
Esta tecnologia se configura como uma 
atividade “verde”, uma vez que não exige 
o emprego de solventes orgânicos para 
a obtenção de frações concentradas em 
compostos altamente bioativos. 

Outro bom exemplo de nosso respeito 
ao meio ambiente está na redução 
da utilização de água em novos 
produtos. Uma das formas de se atingir 
esse objetivo é a criação e oferta de 

soluções concentradas, que podem ser 
preparadas por empresas de produto 
final ou mesmo pelo consumidor (como 
é o caso dos produtos Powderfeel e 
Emulfeel® DIY). Essas soluções também 
reduzem os gastos de recursos, como 
combustíveis fósseis, para o transporte 
de água. 

A Biotecnologia é uma área do 
conhecimento que também tem 
papel fundamental na forma com que 
aproveitamos os recursos naturais. 
Atualmente, a Chemyunion desenvolve 
projetos envolvendo tecnologia de DNA 
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Inovação e

Tecnologias
Por Wagner Vidal Magalhães
Diretor de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação 



Na área de Suprimentos temos como 
objetivo a construção de relacionamento 
ético e transparente com nossos 
parceiros de negócio. Buscamos 
competitividade, qualidade, velocidade 
e sustentabilidade da cadeia, por meio 
da implementação de estratégias de 
compra e negociações colaborativas, 
com foco em ganho mútuo e estímulo à 
responsabilidade socioambiental.

Adicionalmente, a demanda inerente 
ao nosso segmento de atuação 
nos conduz à busca constante por 
parceiros aptos e engajados na entrega, 

não somente de matérias-primas de 
qualidade, como também que atendam 
aos pilares de sustentabilidade, sendo 
produzidas principalmente a partir de 
fontes vegetais e com rastreabilidade 
comprovada. Na logística, buscamos a 
otimização necessária para minimizar os 
impactos ambientais.

recombinante, de forma a viabilizar a 
produção em larga escala de proteínas 
(originalmente de fonte animal) a partir 
de microrganismos. 

A transformação de produtos e 
processos sintéticos possui imagem 
associada à formação de resíduos 
que agridem o meio ambiente. Com o 
objetivo de contribuir para a mudança 
desta visão, a Chemyunion adota em 
seus processos de síntese preceitos de 
Química Verde, ou seja, processos sem 
uso de solventes orgânicos tóxicos, com 
baixo consumo de energia, por meio de 

fontes renováveis e processos eficientes 
que minimizem os impactos ambientais, 
gerando ingredientes biodegradáveis. 

Por fim, recentemente criamos uma 
plataforma para identificação de 
propriedades bioativas, a partir de 
resíduos de fonte natural advindos de 
processos como extrações da cadeia de 
alimentos ou processos fermentativos. 
Essa proposta consiste em identificar 
valor e potencial em materiais que 
seriam descartados ou poderiam gerar 
algum impacto ambiental.  

Cadeia de

Fornecimento
Por Cleunicia Maria de Oliveira Bramante
Gerente de Suprimentos
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Cuidado desde

a Origem
Algumas de nossas matérias-
primas vegetais, como Physalis 
angulata (camapú) e Thymus 
vulgaris (tomilho) são originadas 
de sementes GMO-Free e Práticas 
de Manejo Orgânico, reafirmando 
o nosso compromisso ambiental. 
O camapú é uma fruta conhecida 
por seus efeitos calmantes e 
antioxidantes, rica em vitaminas 
A e C, fósforo e ferro, além de 
alcaloides e flavonoides.  O tomilho 
é um poderoso agente regulador 
da diferenciação de adipócitos, 
amplamente utilizado para 
tratamentos da pele.

Essas espécies são 
cuidadosamente cultivadas em 
uma fazenda centenária, próxima 
à nossa matriz. Esta fazenda 
é riquíssima não só por sua 
biodiversidade, mas sobretudo 
pelos trabalhadores locais, 
dedicados e inspirados pela 
experiência no trato de plantas 
peculiares.

A Chemyunion busca 
constantemente melhorias, respeito 
à cultura das comunidades rurais, 
sustentabilidade econômica e 
ecológica, maximizando benefícios 
sociais e protegendo o meio 
ambiente.
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A origem sustentável de um ingrediente vegetal 
é um forte indício de sua qualidade, pois exige 
planejamento e cuidado no cultivo desde a 
seleção das sementes até a obtenção do extrato.

A Chemyunion possui em sua matriz um jardim 
botânico que é utilizado como laboratório para 
análise, coleta de informação e desenvolvimento 
de espécies utilizadas na fabricação dos nossos 
produtos. Cultivadas por meio de práticas de 
Manejo Orgânico, as plantas são monitoradas 

por profissionais especializados sob a gestão da 
nossa área de Meio Ambiente.

No jardim botânico criamos condições ideais 
para o cultivo, por exemplo, da Bidens pilosa 
(da qual extraímos o ativo para o nosso 
retinol-like Revinage®) e da Physalis angulata 
(ingrediente que confere propriedades calmantes 
e antienvelhecimento ao Physavie®, indicado 
para peles sensíveis), do Thymus vulgaris  
(ingrediente do Cellfie que promove um notável 
rejuvenescimento com aparência natural) e 
do Crambe abyssinica (utilizado em uma gama 
diversificada de produtos do nosso portfólio). 

O respeito ao Meio Ambiente e às práticas sustentáveis é um valor que nos orgulhamos em compartilhar.

Biodiversidade
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Situada no município de Sorocaba, interior de São 
Paulo - Brasil, a matriz Chemyunion possui área total 
de 110 mil m², que conta com uma unidade fabril de 
aproximadamente 9 mil m², dividindo espaço com 
uma área de Reserva Legal de 42 mil m².

A Reserva Legal possui uma cobertura extensa de 
vegetação, mantendo-se como abrigo da fauna e 

flora nativas, reforçando o nosso compromisso com 
a preservação do ecossistema. O bioma conta com 
a presença de espécies típicas do Cerrado, espécies 
generalistas e também algumas exclusivamente 
florestais, indicadoras da fitofisionomia de transição 
Cerrado – Mata Atlântica.

A Chemyunion emprega no desenvolvimento 
de seus produtos matérias-primas de origem 
vegetal, procedentes das mais diferentes 
espécies, carregando as mais ricas histórias. 
Essas substâncias naturais são extraídas de 
forma sustentável da exuberante biodiversidade 
brasileira, cumprindo com todos os requisitos de 
acesso ao patrimônio genético, possibilitam que 
inúmeras substâncias bioativas sejam utilizadas 
em produtos de alta performance.

Por considerar a diversidade de desafios 
tecnológicos e processos sustentáveis na cadeia 
de fornecimento, somados à importância dos 
storytellings em nosso ambiente de negócio,  a 
Chemyunion também utiliza espécies vegetais dos 
continentes africano, americano, asiático, europeu 
e da oceania, adequando-se a uma estratégia de 
obtenção de materiais de múltiplas origens, que 
refletem nosso respeito e admiração por culturas 
e costumes heterogêneos. 

Reserva Legal

Jardim Botânico

Matérias-primas

2006

2008

Pesquisa espécies
vegetais

2009

1ª Safra para produção de extratos:
Bidens pilosa e Physalis 

1ª Safra para estudos:
Crambe abyssinica

2017

Início estudo 
Thymus vulgaris

Instalação da Estufa de
Plantas - Jardim Botânico

2014
2020

Início estudo
Crambe abyssinica

2011

Lançamento
Revinage

Lançamento
Cellfie

2012

Lançamento
Physavie



A defesa dos direitos dos animais é um tema 
crítico em todo o mundo e os produtos livres de 
testes em animais vêm ganhando cada vez mais 
relevância, respaldados em questões de justiça 
e ética. Há alguns anos, a proibição de testes 
em animais para fins cosméticos é realidade 
em inúmeras indústrias de ingredientes e de 
produtos acabados.

A Chemyunion reitera sua posição de respeito 
aos animais, utilizando na comprovação 
de segurança e eficácia de seus produtos, 
protocolos alternativos validados 
internacionalmente em diferentes modelos 

experimentais como in silico, in vitro, ex vivo 
e clínico. Avaliações rigorosas dos aspectos 
regulatórios permitem que os nossos 
ingredientes tenham alcance global, sendo 
utilizados nas mais relevantes marcas mundiais.

Respeito aos Animais 

Espécie Nome Comum

Bidens pilosa

Astrocaryum murumuru

Coffea arabica

Jasminum officinale

Mauritia flexuosa

Orbignya speciosa

Rosa gallica

Theobroma grandiflorum

Crambe abyssinica

Physalis angulata

Piptadenia colubrina / Anadenanthera colubrina

Glycyrrhiza glabra

Physalis pubescens

Lilium candidum

Zingiber officinale

Thymus vulgaris

Picão-preto

Murumuru

Café

Jasmim

Buriti

Babaçu

Rosa-rubra

Cupuaçu

Crambe

Camapú

Angico

Alcaçuz

Camapú

Lírio

Gengibre

Tomilho
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Responsabilidade

Social



Chemyunidos

A Chemyunion entende que a Responsabilidade Social é a soma de ações internas 
e externas que promovem o bem comum e uma sociedade mais justa e que temos 
corresponsabilidade no desenvolvimento social e ambiental. Por isso, estimulamos os 
colaboradores a realizarem trabalhos voluntários, concedendo parte do expediente para 
dedicação a projetos voltados a essas causas. Para tanto a Chemyunion criou o seu 
programa CSR (Corporate Social Responsability), nomeado Chemyunidos.

O programa Chemyunidos é fundamentado em três pilares que regem as ações 
socioambientais, a saber:

1. Meio ambiente
O respeito ao meio ambiente faz 
parte do nosso DNA. Concentramos 
nossos esforços para que esse valor 
seja uma de nossas prioridades. 
Promover a sustentabilidade é 
um compromisso Chemyunion! 
Esse pilar visa promover ações de 
preservação do meio ambiente e 
minimização dos impactos que 
nossas atividades possam gerar.
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Diversidade

Nenhuma pessoa - sócios, diretores, colaboradores, Clientes, terceiros ou qualquer 
outra parte interessada com a qual a Chemyunion possua relacionamento, incluindo a 
comunidade do entorno - poderá ser discriminada em função de seu sexo, alegação de 
raça, idade, origem, orientação sexual ou identidade de gênero, religião, condição física, 
condições de saúde etc.

Trabalho Infantil e Escravo

O trabalho deverá ser realizado sempre em condições contratadas, seguras e saudáveis. 
Não será tolerada qualquer forma de trabalho forçado, compulsório ou infantil.

Assim, a Chemyunion assume sua posição contra trabalho infantil, trabalho escravo e 
forçado, assédio sexual ou moral. O compromisso da empresa no combate a essas ações 
é expresso em seu Código de Conduta.



28

Nosso programa de reciclagem, 
além de contribuir diretamente 
na mudança da forma de pensar, 
também permite que o Chemyunidos 
desenvolva projetos sociais junto à 
comunidade.

2. Educação
O entusiasmo pelo aprender e 
solucionar também faz parte 
de nossos valores. Ações que 
promovam a educação são 
priorizadas em nosso CSR. Esse pilar 
visa promover o compartilhamento 
de conhecimento.

3. Mundo melhor
Contribuir para a formação de 
uma sociedade mais justa é um de 
nossos maiores desejos. Esse pilar 
visa envolver nossos colaboradores 
em ações sociais, compartilhando 
experiências na busca de melhor 
qualidade de vida e interação com a 
sociedade.





Expressamos aqui nossa gratidão 
a todos os colaboradores que 

fizeram e fazem parte da história  
da Chemyunion, contribuindo para 

o crescimento desta empresa 
de forma ética, responsável 

e sustentável. Nosso sincero 
reconhecimento também aos 
responsáveis pela elaboração 

deste primeiro Relatório de 
Sustentabilidade.

Este documento nos permite 
compartilhar e propagar, 

formalmente, o compromisso da 
Chemyunion no cuidado com o 

planeta, fortalecendo a relação com 
nossos stakeholders, além de inspirar 

nosso entorno em boas práticas e 
busca constante por melhorias. 

Ser sua
primeira escolha

é o que
nos inspira! 

Agradecimentos
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