
Temos o orgulho de informar-
lhe que na Softys continuamos 
a trabalhar para cumprir os 
objetivos da nossa Estratégia 
de Sustentabilidade 2020-
2023, desta vez, através da 
implementação do projeto de 
investimento social Softys 
Water Challenge, SWCh, que 
está diretamente alinhado ao 
nosso objetivo de promover 
o desenvolvimento das 
comunidades locais. 

Há pouco mais de um ano, 
embarcamos nesta iniciativa, 
em parceria com a Fundación 
Amulén e o Centro de Innovación 
da Universidad Católica, visando 
a resolver a escassez deste 
recurso, por meio do acesso à água 
potável para as comunidades 
mais carentes da América Latina, 
buscando entregar “um melhor 
cuidado, para um amanhã 
melhor”.

Conheça nossas iniciativas e notícias sobre sustentabilidade
SOFTYS WATER CHALLENGE

UM MELHOR CUIDADO,
PARA UM AMANHÃ MELHOR 

https://www.softyswaterchallenge.com/pt/
https://www.softyswaterchallenge.com/pt/


A VOLTA AO MUNDO COM SWCh

Após realizar uma bem sucedida competição de ideias, na qual participaram 
mais de 500 empresários de todo o mundo com soluções para produção 
de água potável, 19 iniciativas foram selecionadas e aceleradas graças ao 
apoio do Centro de Innovación UC e finalmente houve três vencedores: 

Clique aqui para conhecer mais sobre as inovações das Startups.

RECAPITULAÇÃO DO VÍDEO 2020 SOFTYS WATER CHALLENGE

ver video >

Captação de água da 
chuva.
México

1º

Purificação de água do 
mar ou subterrânea. 
Chile

2º

Produção de água a partir 
da umidade do ar. 
Israel 

3º

UM GRANDE DESAFIO;
UM COMPROMISSO QUE CRESCE 

No início, a Softys Water Challenge 
tinha como propósito implementar 
a solução vencedora em uma 
comunidade carente da América 
Latina. No entanto, dado o sucesso 
e a qualidade dos empreendimentos 
vencedores, a Softys decidiu 
aumentar esta cobertura, atingindo 
4 comunidades em 3 países: Chile, 
Peru e Brasil. 

Nomeadamente, no Chile o processo 
de implementação ocorreu na 
cidade de Quemchi, no arquipélago 
de Chiloé, na região de Los Lagos, e 
na cidade de Lumaco, na região da 
Araucanía.

Além disso, nos próximos meses 
também serão implementadas 
soluções na região de Caieiras, no 
Estado de São Paulo, no Brasil, e 
na província de Cañete, próximo a 
Lima, no Peru. 

https://www.softyswaterchallenge.com/pt/
https://www.softyswaterchallenge.com/pt/
https://youtu.be/wTAyuDIa2qI
https://youtu.be/wTAyuDIa2qI


PRIMEIROS PASSOS
CHILOÉ

O acesso à água não é apenas uma necessidade básica do ser humano, 
mas também uma ferramenta fundamental para ultrapassar a 
pobreza, enfrentar os problemas de saúde, ajudar a reduzir as 
desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Durante 2021, a Softys Water Challenge chegou até a Isla Caucahué, 
no arquipélago de Chiloé, região de Los Lagos, a segunda com 
mais casas sem disponibilidade de água para consumo humano 
no Chile. A implantação do projeto beneficiou 16 moradias, que se 
autoabasteciam, principalmente por meio de águas pluviais não 
tratadas, poços e nascentes. Esta situação obrigava os moradores 
a deslocar-se a pé ou de barco (quando a maré permitia) por longas 
horas a fim de conseguir água. 

Hoje, e graças ao trabalho conjunto com a Fundación Amulén, as 16 
famílias da Isla Caucahué contam com os sistemas “Isla Urbana”, 
uma inovação mexicana que capta, armazena e purifica a água da 
chuva, disponibilizando até 120.000 litros por ano e garantindo um 
consumo seguro do recurso. 

VÍDEO DE IMPLEMENTAÇÃO 

ver video >

https://youtu.be/R2KAFufyZ10
https://youtu.be/R2KAFufyZ10


RECONHECIMENTO DA ONU PARA 
SOFTYS WATER CHALLENGE

Durante o primeiro semestre de 2021 recebemos, com grande alegria, o 
reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) para a iniciativa 
Softys Water Challenge, que foi distinguida como uma das melhores práticas 
a nível mundial conforme as Boas Práticas ODS, instrumento que procura 
reconhecer o progresso e as histórias de sucesso que estão contribuindo para 
a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo o 
mundo. 

O reconhecimento é baseado na capacidade da Softys Water Challenge de 
promover os ODS 6 “Água potável e saneamento” e o ODS 17 “Parcerias e 
meios de implementação”.  

Nicole Sansone, gerente corporativa de cuidados pessoais e sustentabilidade 
da Softys, destaca: 

NICOLE 
SANSONE
Gerente Corporativa
de Cuidados 
Pessoais
e Sustentabilidade
da Softys

“Ficamos muito orgulhosos em 
receber este reconhecimento 
pelo nosso projeto Softys Water 
Challenge, que da força de vontade 
para continuar avançando neste 
caminho. O projeto está alinhado 
ao nosso objetivo de promover o 
desenvolvimento das comunidades 
locais, baseados na higiene e 
saúde; compromisso que faz parte 
da Estratégia de Sustentabilidade 
2020-2023. Além disso, é uma 
iniciativa que se une aos esforços 
da nossa operação, processos de 
eficiência hídrica, gestão de riscos 
associados à água e trabalho com 
a cadeia de suprimentos, entre 
outros”.


