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A Diversey tem sido, e sempre será, uma empresa 

pioneira e facilitadora da vida. Procuramos 

constantemente entregar tecnologias e soluções de 

limpeza e higiene revolucionárias que ofereçam plena 

confiança a nossos clientes de todos os segmentos 

no mundo todo. 

Facilitadores da vida! 

Quem somos 



A Diversey no mundo 

Colaboradores 

9.100 

Fábricas 

16 
Depósitos 

27 

Escritórios  

65 

Centros de 

distribuição 

90 
Laboratórios 

Pesquisa & 

Desenvolvimento  

5 

Charlotte, 

Mumbai, 

Amsterdam, 

Mannheim & 

Zürich 



O aumento da população 
demanda um aumento de 
recursos. 
 
Surgimento das 
megacidades  
(>5 milhões habitantes). 

O mercado de trabalho 
global cresceu. 
 
A crescente demanda gera 
menor oferta de mão de 
obra qualificada. 

Escassez de energia, 
comida e água. 
 
Mudanças climáticas. 

Novas e mais rigorosas 
regras. 

“A terra não é nossa, é um tesouro que 
guardamos para as futuras gerações.”  

Provérbio africano 

Crescimento 
populacional & 

urbanização  
Sustentabilidade 

Escassez de  
mão de obra 
qualificada  

Regularização 

Um mundo com 

desafios 



Economia  

de recursos 
Produtividade Segurança 

Melhora da  
saúde global 

Maior segurança para 
seus funcionários e 

para sua marca. 
Processo mais seguro 

através de 
treinamentos 

integrados e soluções 
inovadoras. 

Oferta de um processo 
mais eficiente, eficaz e 
menos dispendiosa de 

proteger ativos e 
pessoas. 

Ambientes mais limpos, 
saudáveis e seguros. 

A Diversey ajuda as empresas a alcançarem êxito em um mundo com desafios de recursos sem precedentes. 

Superar esses desafios demanda mais que sustentabilidade, exige determinação. 

Respostas práticas oriundas de uma profunda experiência, agilidade de aplicação e criatividade. 

Formulações químicas 
avançadas, 

equipamentos 
eficientes e soluções de 

engenharia que 
reduzem o consumo 

total de recursos 
naturais. 

Como superar esses 

desafios  



Nossa Visão de marca é… 

um mundo saudável e seguro 
onde as pessoas tenham liberdade de 
viver suas vidas 

A Missão da Diversey 

Proteger e cuidar das pessoas 
         todos os dias, sendo pioneiros em 
tecnologias de limpeza e higiene 



Pessoas Planeta Lucro 

”Proteger e cuidar das pessoas e do meio ambiente 
para alcançar sucesso de forma sustentável" 

Responsabilidade Social Criação de valor Eficiência de recursos 

Contribuindo com as 

comunidades carentes 

Reduzindo custos para as 

empresas e para o planeta 

Através da inovação e 

resultados de sustentabilidade 

mensuráveis 

Viver de forma sustentável 

Nossa visão de 

sustentabilidade 



Uma história de 

Liderança  

em Sustentabilidade... 



• Proteção ambiental 

• Geração de lucro 

• Segurança das pessoas 

Sustentabilidade 

• O valor de limpeza 

• Especialista do serviço 

• Custo total da operação 

Internet of Clean 

Nossos pilares 

estratégicos  



Mercados 
que 

atendemos 

CUIDADO 

COM A 

SAÚDE  

SUPERMERCADO 

ALIMENTOS 

& BEBIDAS 

HOTÉIS 

EMPRESAS DE 

ASSEIO E 

CONSERVAÇÃO 

FOOD 

SERVICE 

 

  

Atuamos em 

diversos setores 



Químicos 

• Limpadores 

• Desengraxantes 

• Sanitizantes 

• Desinfetantes 

• Lavadoras de louças 

• Cuidado com as mãos 

• Ambientadores 

Máquinas 

• Controle de Dosagem 

• Lavadoras / Secadoras / 

Aspiradores 

• Geradores de espuma 

• Discos para polimento 

Acessórios 

• Sistemas de microfibra 

• Carrinhos Multifuncionais 

• Utensílios e sistemas de 

limpeza 

Serviços 

• Auditorias 

• Consultoria 

• E-Learning 

Equipamentos 
dosadores 

• Sistemas de distribuição 

fixos 

• Soluções de dosagem 

portáteis 

Experiência em Aplicações, Treinamento e  Suporte de Operações Diárias 

Temos soluções 

completas para nossos 

clientes 



Limpeza Geral 

e Tratamento 

de Pisos 

Prevenção à 

Infecções Lavanderias Marcas de Consumo Cozinhas 

Atuamos em diversas 

categorias de aplicação 



Monitoramento 
remoto Relatórios Visibilidade 

do ativo 
Análise 
preditiva 

"Internet of Clean revolucionará a forma que limpamos e a forma que medimos o resultado". 
Dra. Ilham Kadri - Presidente, Diversey 

proativo, relevante e preditivo 

Plataforma que une produtos, dados e serviços para aumentar a produtividade e a 

rentabilidade nas operações de limpeza. 

A internet das coisas 

nas nossas soluções 

mais inovadoras 





porque… 

Protegemos e 
cuidamos das 
pessoas todos  

os dias 

Total confiança 
para a 

tranquilidade de 
nossos clientes 

Tecnologias 
efetivas e 

eficientes de 
limpeza e higiene 

Liderança global 
em soluções de 

limpeza e higiene 

Por que trabalhar com 

a Diversey? 



SETOR SUPERMERCADISTA 

Fornecemos soluções inteligentes, sustentáveis e integradas de 
segurança dos alimentos e gerenciamento de limpeza, disponibilizadas 

pela experiência e pela tecnologia específica do setor, para 
impulsionar a melhoria contínua em todas as suas lojas. 

PROTEGEMOS A SUA MARCA 

A Diversey no 

supermercado 



Como a Diversey 
entrega valor ao setor 
supermercadista 

 Evita exposição negativa 

 Melhora a experiência de compra do cliente 

 Aumenta o engajamento das pessoas 

 Reduz custos operacionais 

VALORIZA A 

SUA MARCA 



A Diversey fornece 
todas as aplicações 
que você precisa... 



E mais do que isso… 

A Diversey oferece... 

     todas as soluções para a prevenção 

                  de perdas e desperdícios 

                            de alimentos na sua rede 

                                           de supermercados! 



Soluções que previnem 
perdas e desperdícios no 
setor 



Como evitar 

desperdícios 

de alimentos? 



Pontos chave na 

prevenção do desperdício 

de alimentos 



BOAS PRÁTICAS DE 
ARMAZENAMENTO 

MONITORAMENTO 
DE TEMPERATURA DA 
CADEIA DE FRIO 

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO DE 
COLABORADORES 

CONTROLE E 
VERIFICAÇÃO DE 
VALIDADE 

 Armazenamento 
correto : controles , 
diminuiçao perdas 
 

 Armazenamento 
inadequado:  impede  
rotaçao (FIFPO/PVPS) e  
gera descartes e 
perdas excessivas. 

 Foco nas fiscalizações e 
essencial na prevenção 
de perdas.  

 
 Procedimentos de 

controle  devem ser 
implementados como  
mutirões de validade, 
checks diários e controle 
s e ajustes de 
planejamento de 
compras e produção.  

 Importância do 
monitoramento de 
toda cadeia de frio, 
desde o fornecedor. 

 
 Monitorar e registrar 

deve fazer parte da 
rotina dos funcionários. 

 Colaboradores 
constantemente 
estimulados e 
capacitados  
 

 Mudança da cultura de 
Segurança dos 
Alimentos. 

IDENTIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS 

 Importante para 
Segurança dos 
Alimentos alem de 
evitar perdas 
desnecessárias e 
autuações. 

 
 Identificação das 

quebras,  controles 
diários para 
estabelecer indicadores 
metas de redução são 
os primeiro passos. 

Principais ações... 



Uma amostra dos resultados 

com nossas soluções 

completas 

Caso real Diversey  resultados da evolução na Segurança dos Alimentos 

numa cadeia de lojas do setor supermercadista com nosso programa Diversey 

Consulting 



A Diversey possui as ferramentas e 

o conhecimento necessários para 

ajudar você a melhorar seus 

resultados. 

 

Conte conosco! 



Obrigada! 



Para uma compreensão 
profunda de nossas 
soluções, experiências, 
histórias de sucesso e 
notícias do setor, siga-nos 
nas mídias sociais. 

 

Acessem as nossas 
mídias sociais. 


