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“Tube di masa depan 
dapat didaur ulang”

Tanggung jawab sosial dan lingkungan berdampak pada seluruh perusahaan. Tidak ada kemasan yang
bertanggung jawab tanpa perusahaan yang bertanggung jawab, yang berarti keselamatan pegawai,
tenaga kerja yang beragam dan hubungan pemasok kuat. Paket yang bertanggung jawab – penuaan
adalah pola pikir yang mempengaruhi seluruh rantan nilai, dari bahan mentah hingga konsumen. Setiap
kali kami menemukan produk baru, kami bekerja keras untuk mengurangi bahan, mendukung bahan
daur ulang, dan memastikan dapat didaur ulang. Prioritas kami jangka panjang adalah: berinovasi
sambil mempertahankan keinginan dan mengurangi dampak kemasan kami. Kami juga bertujuan
untuk membantu saluran penyortiran – pengumpulan – daur ulang lebih efisien dengan berfokus pada
bahan daur ulang secara kimia dan mekanis.

Kami ingin meningkatkan kesadaran di pasar kami sehingga sepenuhnya merangkul prinsip dan
tuntutan CSR. Tapi kami kecil dan membutuhkan pelanggan kami, terutama merek terkemuka, untuk
membantu kami mengubah pasar dan menulis ulang buku aturan dengan produk, tampilan dan
penggunaannya.

Sebagai sebuah produsen kemasan, kami mengetahui bahwa plastik tetap menjadi bahan penting
yang akan lebih dapat diterima karena mengurangi polusi. Albéa Tube melanjutkan transformasi
ekologis kemasan kecantikan dan kami melakukan bagian kami. Kemasan plastik memiliki jejak
karbon yang terbatas dan memberikan perlindungan yang efisien untuk produk yang dikandungnya

CSR SANGAT 
MENGUBAH BISNIS

Nicolas Yatzimirsky, François Tassart dan Xavier
Leclerc de Hauteclocque semua setuju:
munculnya komitmen CSR di sektor kecantikan
merupakan peluang yang luar biasa.
Keberlanjutan dan tanggung jawab sangat
membentuk grup Albéa

Nicolas Yatzimirsky, CEO of Albéa Tubes

Namun, konsumen belum menyadari nilai
potensi daur ulang. Selama pengemasannya
belum memadai untuk didaur ulang, kita tidak
akan mampu mengembangakan ekonomi yang
berkelanjutan untuk kemasan plastik.
Pemerintah dan otoritas publik harus
menyediakan kerangka peraturan yang stabil
untuk mengubah proses pengumpulan,
pemilahan, dan daur ulang. Seperti pelanggan
kami, kami telah mengadopsi komitmen yang
kuat untuk meningkatkan daur ulang produk
kami dan mengurangi jejak karbon kami.
Untuk memenuhi tantangan ini, kami bekerja
di segala bidang: mengganti resin,
menggunakan bahan alternatif dan bahan
daur ulang, menurunkan ukuran produk kami,

dll. Masa depan tube ada di daur ulang
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François Tassart,
CEO, Albéa Cosmetics & Fragrance

“Menggabungkan keinginan 
dan tanggung jawab”

Apa yang membedakan kemasan make up, parfum dan perawatan kulit adalah ketatnya proses
produksi yang spesifik untuk setiap produk, serta banyak potongan dan bahan yang terlibat dalam
desain mereka. Hal ini, bagaimana pun, menciptakan hambatan untuk daur ulang. Oleh karena itu,
kita harus memikirkan kembali proses industri kita dengan mengganti bahan dan menggunakan resin
yang dapat didaur ulang, memilih bahan tunggal dan desain yang lebih ringan serta menggabungkan
bahan daur ulang.

Ini adalah tantangan teknis yang luar biasa! Dan itu juga prioritas kami, di samping meninjau desain
kami untuk mencapai penggunaan kembali sedapat mungkin, menghias dengan cara baru dan
mengurangi jumlah komponen. Namun, kemasan yang baik tidak selalu memiliki daya tarik estetika
yang sama.

Meskipun dunia bergerak menuju produk yang dapat diisi ulang, konsumen masih lebih suka membeli
produk baru yang lengkap, cantik dan siap pakai. Produk yang diinginkan tetap menjadi kendala
transformasi karena takut tidak lagi menjual mimpi yang terkait dengan merek. Meskipun demikian,
kita harus menerima semua perubahan ini dan pelanggan harus mempercepat transformasi kemasan
mereka sambil terus menjual mimpi yang diwakili oleh merek mereka. Pada saat yang sama, aktivitas
kami terdiri dari menyediakan platform industri global dan regional terkemuka bagi merek
internasional dan regional dan kemampuan teknis yang mereka butuhkan untuk inovasi dan
pengembangan.

Ini berarti kami dapat mengandalkan salah satu fasilitas kami untuk memproduksi dan mengirimkan
produk luar biasa dari pelanggan kami. Pergeseran menuju regionalisasi yang terjadi dalam beberapa
tahun terakhir karena alasan kelincahan hanya meningkat dengan krisis kesehatan dan logistik.
Regionalisasi ini juga membantu menciptakan rantai nilai yang lebih pendek, lebih erat, dan lebih
berbudi luhur. Ini penting, terutama untuk merek-merek mewah, yang reputasinya sebagian
bergantung pada transparansi.

Akhirnya, persyaratan CSR juga menimbulkan kebutuhan akan keterampilan baru untuk mengelola peraturan
baru dan mengontrol kualitas dan kimia bahan baru. Ini adalah keahlian dan pekerjaan yang tidak ada di
empat tahun yang lalu.

IBG membantu merek kecantikan dan pengecer dalam merancang merek mereka sendiri. Kami telah
membangun ekosistem yang luas dan gesit untuk merancang dan mengelola proyek kompleks yang
berjalan jauh melampaui kemasan plastik belaka. Hal ini memungkinkan kita untuk mengembangkan
konsep dari A ke Z dan berinovasi di seluruh rangkaian produk untuk pelanggan prestise atau pasar
massal, terutama denga bekerja sebagai perpanjangan dari tim mereka sendiri. Semuanya dimulai
dengan pelanggan, posisi mereka, dan keingingan mereka! Bersama-sama, kami memikirkan solusi
terbaik, menemukan mitra terbaik, dan menempatkan desain dan pembangunan berkelanjutan di
jantung proyek melalui pendekatan “desain-untuk-biaya”.

Xavier Leclerc de Hauteclocque,
CEO Innovative Beauty Group

“Desain inti dari penawaran 
CSR kami”

Pada tahun 2021, 85% dari proposal kami mengintegrasikan desain ramah lingkungan, baik dalam
hal kemasan, formula, atau aksesori! Tekanan dari regulator dan opini publik mendorong pelanggan
kami untuk mendesain ulang lini produk mereka, tetapi ini membutuhkan waktu. Tujuan kami adalah
untuk terus mengembangkan model kami di pasar Amerika dan Eropa, dan untuk memperluas
kehadiran kami di Asia dengan memperkuat kolaborasi kami dalam CSR, topik strategis, prioritas dan
lintas sektoral. Saat ini, masih ada kesenjangan yang lebar antara solusi berkelanjutan yang kami
tawarkan, dan pilihan akhir yang dibuat oleh pelanggan kami. Kami harus menyakinkan mereka untuk
mengintegrasikan kriteria CSR ke dalam proyek mereka melalui pendekatan yang jauh lebih
komprehensif. Ini juga melibatkan tim penjualan, yang perlu menguasai semua harga, kualitas, dan
keuntungan dampak lingkungan dari produk kami, terutama untuk solusi isi ulang. Tetapi itu juga
berarti melatih mitra kami, yang dengannya kami memikirkan ulang seluruh rantai nilai, mulai dari
menemukan materi baru hingga mengubah kebiasaan konsumen. Terakhir, kita harus mendidik tim
penjualan dan pemasaran pelanggan kami, yang tidak selalu mengetahui pilihan terbaik yang tersedia
untuk prioritas strategis mereka.
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Peta Jalan CSR
Gilles Swyngedauw, Vice-President CSR, Albéa

“KEMASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB 
MENYIRATKAN PERUSAHAAN DAN 

MASYARAKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB”

Tidak akan ada kemasan yang bertanggung jawab tanpa
perusahaan yang bertanggung jawab, tanpa tim yang
bertanggung jawab, tanpa desain dan produksi yang
bertanggung jawab.

Inilah pemikiran di balik transparansi:mampu mengatakan di
mana, kapan, bagaimana, oleh siapa dan dengan apa setiap
produk dibuat. Bagi konsumen, membeli produk yang
bertanggung jawab adalah cara untuk memilih gaya hidup dan
masyarakat mereka, hampir seperti bentuk aktivisme.
Untuk pelanggan kami, sebagian besar spesifikasi sekarang
menyertakan kriteria keberlanjutan yang telah mengubah
prioritas pembelian mereka.

Dengan cara yang sama, bagi produsen seperti Albéa,
menawarkan pengemasan yang bertanggung jawab
adalah cerminan perusahaan, prioritasnya, dan visi jangka
panjangnya. Dan kapasitasnya untuk memobilisasi pria
dan wanita, serta pemasoknya, di sekitar target
lingkungan dan sosial dan rencana aksi yang melampui
tujuan industri. Tujuan kami adalah untuk berkontribusi
pada tingkat kami untuk iklim internasional dan keadaan
darurat lingkungan. Kami juga bermaksud untuk
berpartisipasi dalam industri yang bertanggung jawab,
didorong ke hulu oleh konsumen dan merek yang
berkomitmen pada kebijakan pembangunan berkelanjutan
yang proaktif. Untuk mendukung transformasi ini, Albéa
menetapkan peta jalan pada tahun 2020 berdasarkan
sepuluh prioritas strategis dan sepuluh tantangan yang
bertujuan untuk memikirkan kembali dan memproduksi
kemasan yang berkualitas tinggi, diinginkan, aman, dan
berkelanjutan. Itu juga harus datang dengan harga yang
tepat, bahkan ketika inovasi, transisi ekologis dan reputasi
industri kosmetik tidak dapat dipertahankan tanpa
investasi besar-besaran.

Ketertulusuran memungknkan untuk memastikan rantai
nilai yang aman dan solid. Tugas kewaspadaan kita
memungkinkan kita untuk menjamin kepatuhan dan
integritas. Transparansi juga mendukung reputasi
pelanggan kita. Ini adalah sejarah di balik produk. Ini
adalah merek dan janjinya.

Ini adalah komitmen lingkungan dari kemasan. Ini
terdiri dari orang-orang, komunitas, keahlian komunitas,
keahlian kebanggaan. Transparansi adalah alasan
mengapa seluruh rantai pasokan sangat penting. Karena
pengemasan yang bertanggung jawab menyiratkan
perusahaan yang bertanggung jawab dan masyarakat
yang bertanggung jawab.

Tetapi dunia berubah dengan cepat dan topik baru
muncul setiap hari yang juga patut mendapat perhatian
kita. Misalnya, keamanan siber bertujuan untuk
melindungi sistem kami serta data internal dan
eksternal kami di Albéa tujuannya adalah untuk
melakukan segala yang kami bisa untuk menghindari
kegagalan sistem informasi kami dan membatasi
dampaknya pada aktivitas kami. Mengevaluasi risiko ini
dan kemungkinannya telah menjadi prioritas strategis
untuk mengamankan aktivitas kami di semua Albéa,
untuk semua produk, pelanggan, dan lokasi produksi.

Peta jalan CSR kami
w Strategi CSR kami bergantung pada komitmen harian
berdasarkan 10 topik prioritas dan lintasannya hingga
tahun 2025. Kami mengukur kemajuan kami setiap
tahun, dengan menjadikan 2019 sebagai tahun
referensi kami (lihat kinerja 2021 kami di halaman 39).

01 Kemasan bertanggung jawab P.16-17
02 Kualitas produk P.18
03 Pengalaman konsumen P.18
04 Hubungan pengecer P.19
05 Perubahan iklim P.20
06 Etika bisnis & kepatuhan P.21
07 Hak-hak manusia P.21
08 Kesehatan & keamanan P.22
09 Keterlibatan pegawai P.23
10 Keterampilan & kemampuan kerja P.24
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8,6%
Menurut laporan Circle Econonomy
2021, ekonomi global hanya berputar
8,6%, artinya hanya 8,6% dari lebih
dari 100 miliar metrik ton bahan yang
dikonsumsi setiap tahun di seluruh
dunia yang digunakan kembali.

Albéa adalah produsen kemasan
kosmetik pertama yang menandatangani
Komitmen Global Ekonomi Plastik Baru
dari Ellen MacArthur Foundation. Tiga
tahun kemudian, ini termasuk di antara
100 perusahaan yang telah menyetujui
deklarasi Ellen MacArthur yang
mendukung Extended Producer
Responsibility (EPR)untuk industri
pengemasan, sebuah langkah besar dan
perlu di jalan menuju ekonomi sirkular
(lihat halaman 30).

TH
E 
KE
Y 
IS
SU
ES

Mengapa? #1

MENGHEMAT SUMBER DAYA 
DENGAN

EKONOMI SIRKULAR
Menawarkan pengemasan yang bertanggung jawab berarti menyadari
bahwa sumber daya planet ini terbatas dan ekonomi sirkular adalah
solusi untuk melestarikan sumber daya ini

Pada 29 Juli 2021, umat manusia menghabiskan semua sumber daya yang dapat diregenerasi oleh bumi dalam satu
tahun. Sejak tahun 1970-an, Earth Overshoot Day* datang lebih awal setiap tahun. Planet kita tidak bisa memberi
lebih dari yang ditawarkan, jadi terserah kita untuk mempelajari cara mengelola sumber daya kita dengan lebih baik.
Beberapa mengatakan bahwa kita perlu menghasilkan lebih sedikit sementara yang lain, seperti Albéa percaya
bahwa kita perlu menghasilkan yang lebih baik.

Menuju kemasan yang bertanggung jawab

-Haruskah kita membuang kemasan? Pengemasan tetap menjadi cara terbaik untuk melindungi produk dan formula
yang dikandungnya, memastikan keamanannya sambil memberikan sentuhan seperti mimpi. Demikian pula,
mengapa tidak membuang plastik? Karena tidak ada alternatif yang masuk akal, baik dari segi jejak karbon,
estetika, perlindungan, ketahanan, berat atau harga. Namun, penting untuk mengubah kemasan plastik menjadi
bahan baku baru: tanpa pernah menjadi barang limbah, ia harus berfungsi sebagai sumber daya yang baik. Itu
berarti memikirkan kembali industri sehingga menggunakan lebih sedikit bahan dan memperluas pengumpulan,
pemilahan, penggunaan kembali, dan terutama daur ulang kemasan kosmetik plastik. Kita harus menciptakan rantai
nilai pendek yang efisien, melingkar, dan memiliki dampak lingkungan yang minimal – sehingga dapat mengejar
ketinggalan dengan sektor yang lebih tua dan lebih teroganisir seperti kaca, kardus, dan logam. Albéa telah
berkomitmen pada jalur ini dan mematuhi peta jalan yang ditetapkan oleh Ellen MacArthur Foundation melalui lima
prioritas: mengurangi jumlah material yang digunakan; mengurangi dan menghilangkan penggunaan material yang
bermasalah atau tidak perlu; merancang untuk digunakan kembali; menawarkan kemasan yang benar-benar dapat
didaur ulang; mengintegrasikan kembali bahan daur ulang pascakonsumen; dan menghilangkan penggunaan bahan
baku pertama yang tidak terbarukan dengan menggunakan resin yang bersumber dari hayati, misalnya. Kita harus
melakukan ini sambil terus menjamin keamanan dan keinginan produk kita. Tantangan besar ini telah lama
memobilisasi tim kami, dan sekarang memobilisasi seluruh rantai nilai.

* Setiap tahun, Global Footprint Network menghitung Hari Overshoot Bumi, berdasarkan 3 juta titik data statistik dari 200 negara. Ini adalah hari
dimana jejak ekologis umat manusia melebihi biokapasitas planet kita
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Mengapa? #2

MERESPON TANTANGAN IKLIM  
DENGAN     

MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN
Memproduksi kemasan dengan cara yang bertanggung jawab berarti  mengurangi 
dampak lingkungannya sebanyak mungkin untuk membantu 
memerangi perubahan iklim. 

APA YANG KAMI BICARAKAN?

EMISI NOL-BERSIH
w Berarti bahwa emisi gas rumah kaca
itu berkurang ke tingkat yang
mendekati nol mungkin, dengan sisa
emisi yang ada di atmosfer diserap
kembali oleh lautan atau hutan,
misalnya.-46%

pengurangan emisi karbon absolut
pada tahun 2030 berdasarkan tahun
2019 untuk Lingkup 1 (emisi
langsung) dan Cakupan 2 (emisi
tidak langsung dan energi), atau -
50% dibandingkan dengan 2016,
sejalan dengan Inisiatif Target
Berbasis Sains

TARGET 2030 KAMI
Sejalan dengan inisiatif yang
diluncurkan melalui kemitraan
antara CDP, United Nations Global
Compact, World Resources Institute
dan World Wide Fund for Nature
yang bertujuan untuk membatasi
pemanasan global hingga 1.5°C
dibandingkan dengan tingkat pra-
industri

Netralitas karbon
w Berarti jumlah CO2 yang dilepaskan
ke atmosfer oleh perusahaan aktivitas
diimbangi dengan jumlah yang setara
yang dikeluarkan dari atmosfer.
Ketika istilah “netralitas karbon”
mengacu pada penyeimbangan semua
emisi karbon, istilah “emisi nol bersih”
berarti tidak ada CO2 yang
dipancarkan sejak awal, jadi tidak
perlu di tangkap atau mengimbangi
emisi

Pada November 2021, PBB mengadakan konferensi perubahan iklim terbaru di Glasgow. COP26 sampai pada kesimpulan
yang tidak menguntungkan bahwa upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca masih jauh dari target global, apalagi
kebutuhan planet ini. Namun, negara-negara telah mengakui tindakan mendesak yang diperlukan: mengurangi emisi
karbon dioksida global sebesar 45% adalah kebutuhan mutlak untuk mencapai target emisi nol-bersih pada pertengahan

abad.
Mengkonsumsi lebih sedikit dan lebih baik
— Selain negara, seluruh komunitas kita harus mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Masalah ini
menjadi perhatian kita semua. Mereka secara aktif bekerja untuk membatasi dampak lingkungan mereka dan, di belakang
mereka, pemasok industri mereka membantu mereka mencapai target. Sebagai bagian dari strategi globalnya untuk
pembangunan berkelanjutan, Albéa membuat peta jalan perubahan iklim dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah
kacanya.

Dalam kasus terakhir, Albea membeli sertifikat atribut energi dan berencana untuk berkomitmen pada perjanjuan jangka
panjang yang dikenal sebagai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA). Selain komitmen ini, Grup berupaya mengurangi
emisi tidak langsung Lingkup 3 dari rantai nilai, terutama dengan merancang pengemasan yang bertanggung jawab dan
mengurangi limbah produksi. Namun emisi kami juga berdampak pada emisi Lingkup 3 pelanggan kami, yang banyak
diantaranya telah menandatangani Inisiatif Target Berbasis Sains. Dalam rantai nilai, semua pemangku kepentingan saling
bergantung, dan kemajuan satu perusahaan bergantung pada kemajuan perusahaan lain. Kita semua terhubung melalui
komitmen kita.

Grup ini mengambil tindakan pada dua tingkat; mengurangi penggunaan energinya dan memastikan bahwa mereka
menggunakan listrik tanpa karbon (yang mewakili 95% dari emisi Cakupan 1 dan 2). Dalam kasus sebelumnya, perusahaan
akan meningkatkan efisiensi energinya dengan mendorong praktik terbaik di lokasi dan memodernisasi peralatannya.
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Mengapa? #3
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MEMPROMOSIKAN TANGGUNG 
JAWAB DI SELURUH RANTAI NILAI 
DAN MEMASTIKAN TRANSPARANSI

Memenuhi permintaan yang meningkat akan transparansi dari warga dan 
konsumen tentang produk yang mereka beli melibatkan setiap pemangku 
kepentingan dalam rantai nilai

100%
kemasan plastik yang
dapat digunakan kembali
dan didaur ulang, dan
setidaknya 10% terbuat
dari plastik daur ulang
pada tahun 2025. Kedua
komitmen ini sejalan
dengan Komitmen Global
Ekonomi Plastik Baru dari
Ellen MacArthur
Foundation.

Kemasan yang bertanggung
jawab dalam perusahaan yang
bertanggung jawab: Albéa ingin
membangun perusahaan yang
terpercaya, beretika, transparan,
dan dapat diandalkan.

Semakin selaras dengan kerapuhan planet kita, konsumen berkomitmen untuk melestarikan sumber daya dan
memerangi pemanasan global. Mereka juga menginginkan transparansi yang lebih tentang dari mana produk
yang mereka beli berasal, bagaimana pembuatannya, dan bahan apa yang mereka gunakan. Peraturan
berubah dan pelabelan lingkungan muncul, karena menjamin produk yang bertanggung jawab bagi konsumen
akhir berarti mampu mengevaluasi, dan membuktikan dalam transparansi penuh, tanggung jawab ini dari
awal hingga akhir siklus hidupnya.

Berbagi tanggung jawab
— Untuk memberikan jaminan bahwa produk mereka bertanggung jawab, mereka harus dapat mengandalkan
pemasok yang bertanggung jawab yang dapat mendukung mereka dengan proses transparansi yang ambisius
ini. Ini adalah definisi tugas kewaspadaan bagi perusahaan yang ingin mencegah risiko lingkungan, hak asasi
manusia dan korupsi dalam kegiatan mereka sendiri, serta diantara subkontraktor dan pemasok mereka, baik
di Prancis maupun luar negeri. 

Pada gilirannya, pemasok ini kemudian harus meminta ini dari pemasok mereka sendiri. Rantai nilai kemudian
dapat menjadi baik melalui komitmen orang-orang dan investasi keuangan di balik semua produk ini.

Telah lama diyakini bahwa tanggung jawab terutama bergantung pada tim dan nilai-nilai yang mereka bagi, Albéa
berusaha untuk menginformasikan dan melatih pegawainya sehingga mereka dapat menghasilkan kemasan yang
bertanggung jawab dan memberikan tingkat transparansi yang diharapkan. Satu kendala masih harus diatasi
dalam rantai nilai ini: kualitas dan volume pengumpulan, pemilahan dan daur ulang. Karena kemasan yang
bertanggung jawab tidak hanya dapat didaur ulang, tetapi juga harus didaur ulang secara efisien. Dan kita semua,
warga negara, konsumen, merek, pemasok, dan otoritas publik, prihatin dengan perubahan yang diperlukan dari
model linier kita menuju model melingkar yang baik
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Dengan pelanggan kami #1

MITRA PENTING BAGI STRATEGI
CSR PELANGGAN KAMI

Sama seperti kami mengandalkan pemasok kami untuk memproduksi kemasan
yang bertanggung jawab, pelanggan kami mengandalkan kami, sebagai mitra
yang bertanggung jawab, untuk memasarkan produk yang selaras dengan
komitmen CSR mereka. Temukan beberapa contoh

Jadikan kecantikan 
SEMAKIN BERTANGGUNG 
JAWAB denganSephora

è Pendekaatan CSR Sephora ini dipandu oleh
keyakinan kuat bahwa, bersama-sama kita dapat
melindungi dan melestarikan kesehatan dan
keindahan planet kita. Melalui lini Sephora
Collection, para pengecer memberikan
pelanggannya akses ke berbagai produk yang
bertanggung jawab dalam empat bagian: “Bagus
untuk Anda”, “Bagus untuk planet yang lebih
baik”, “Bagus untuk vegan”, dan “Bagus untuk
didaur ulang”. Pendekatan pengecer mengejar
dua tujuan utama: meningkatkan desain
kemasannya – sehingga selaras dengan 4R:
reduce (mengurangi), reuse (menggunakan
kembali), recycle (mendaur ulang), dan
reincorporate (menggabungkan kembali) – dan
memasukkan pertimbangan etis dan sosial ke
dalam proses pembuatan Produknya. Untuk
mencapai tujuan dua bagian ini,Sephora memilih
mitra industri yang andal dan kompeten, yang
telah berkomitmen pada kebijakan CSR aktif,
seperti Albea

IBGXSephora
è IBG bekerja dengan Sephora
pada beberapa produk yang
berbeda, seperti set kuas dengan
ferrules dan lengan yang terbuat
dari bahan daur ulang dan tanpa
lem, rautan pensil juga terbuat
dari bahan daur ulang dan kotak
untuk spons rias yang dapat
digunakan kembali.

In 2021, untuk menemani Monnaie
de Paris dengan strategi CSR-nya,
Albéa mengganti plastik yang
digunakan dalam kotak koin dengan
karton dan plastik dalam kemasan
transportasi dengan serat. Karton
yang digunakan dalam kotak koin
dapat didaur ulang dan terurai
secara hayati.

IBG telah merancang dan
mengembangkan kemasan dan
formulasi untuk rangkaian produk
Etos Home Retreat pengecer
Belanda. Botol dibuat dari recycle
PET dan penutupnya bebas karbon
hitam untuk menghindari
mengganggu proses daur ulang.

è Produksi sampah plastik meningkat dua
kali lipat dalam lima tahun terakhir di India.
Untuk mengelola situasi ini, peraturan yang
lebih ketat sedang dalam proses: banyak
barang plastik sekali pakai akan dilarang
pada tahun 2022, dan merek, produsen,
dan importir akan segera diwajibkan untuk
mendaur ulang lebih dari 50% plastik yang
mereka gunakan atau produksi. Albéa
berinovasi dan mengambil tindakan untuk
membantu pelanggannya di India agar
mematuhi peraturan baru ini. Prioritas
utama adalah mengurangi jumlah bahan
plastik yang digunakan, terutama dengan
memikirkan kembali dan secara signifikan
mengurangi desain tabung, topi dan
kemasan rias wajah kami. kami juga
mengembangkan kemasan yang dapat diisi
ulang dan kotak transportasi yang dapat
digunakan kembali, yang sudah tersedia
untuk pelanggan utama di India seperti
Unilever, Dabur, Himalaya, GSK, Reckitt,
dan lainnya. Dan, tentu saja, kami
menyediakan solusi yang dapat didaur
ulang, seperti tabung Greenleaf 2 lambang,
yang telah melihat kesuksesan yang
berkelanjutan dengan pemiliihannya oleh

merek-merek terkenal India seperti Vicco

(pasta gigi berbasis tanaman) dan VLCC
(kosmetik natural).

Di      India,REGULASI diperketat
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Dengan pelanggan kami #1

Procter&Gamble: 
MENDUKUNG proyek HolyGrail

è Pada tahun 2020, Procter & Gamble (P&G),
sebuah grup yang mengkhususkan diri pada
kemasan barang-barang rumah tangga (produk
kecantikan dan kebersihan), memilih tabung
Greenleaf 2 yang dipatenkan Albéa untuk pasta
gigi Crest, Oral-B dan Blend-a-med-nya.
Tujuannya: mengintegrasikan tabung-tabung ini
dalam aliran daur ulang yang ada dan beralih ke
solusi sirkular. Albéa bergabung dengan
konsorsium HolyGrail 2.0, diluncurkan oleh
Procter & Gamble, yang mengembangkan sistem
pintar untuk memilah sampah. Solusi yang
ditawarkan melalui HolyGrail menawarkan
teknologi watermark digital untuk mengubah
kemasan menjadi objek pintar. Tanda air
memungkinkan penyortiran yang lebih cepat
dan akurat, yang mengarahkan lebih banyak
kemasan ke dalam ekonomi sirkular. Albéa
mengembangkan keahlian yang dibutuhkan
untuk mencetak tabung dengan teknologi
HolyGrail untuk P&G. Untuk memberikan Procter
& Gamble dengan strategi CSR-nya, Albéa
bekerja sama dengan perusahaan untuk
meluncurkan teknologi ini.

Kemasan yang dapat
didaur ulang atau
digunakan kembali pada
tahun 2025

è GSK Consumer Healthcare,
pemimpin dalam produk kesehatan
pasar masal, bekerja sama dengan
Albéa untuk memperkenalkan
solusi kemasan yang dapat didaur
ulang untuk pasta giginya. Dengan
tabung Greenleaf 2 Albéa,
perusahaan akan menawarkan
tube daur ulang yang disertifikasi
oleh Association of Plastic
Recycler/APR (Asosiasi Pendaur
Ulang Plastik) dan oleh RecyClass
untuk pasar Eropa. Kemitraan ini
sejalan dengan target GSK untuk
membuat lebih dari satu miliar
tabung pasta gigi yang dapat
didaur ulang pada tahun 2025

INDONESIA: pendekatan aktif Grup 
Paragon

Di Indonesia, Paragon Technology &
Innovation Group telah berkomitmen
untuk pendekatan proaktif yang ramah
lingkungan dan selaras dengan
kesejahteraan masyarakat melalui
program kesehatan pendidikan dan
akses bagi perempuan. Untuk
mengurangi dampak lingkungan, merek
Wardãh-nya berubah formula dan
kemasan utama dan pendukungnya,
sambil mempromosikan ekonomi
sirkular. Dengan cara ini
Wardãh telah meluncurkan sistem
pengumpulan untuk kemasan bekasnya
di tempat penjualan; mengganti kotak
transportasi karton tertentu dengan
plastik yang dapat digunakan kembali;
memilih tabung laminasi darur ulang
Greenleaf 2 dari Albéa’s dengan dampak
lingkungan yang berkurang; dan
memilih wadah bedak yang
menggantikan resin styrene dengan
resin yang dapat didaur ulang!
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Dengan pelanggan kami #1

Menciptakan kemewahan
berkelanjutan dengan ESTée
Lauder

è Estée Lauder Companies bertujuan untuk
menawarkan kemasan berkelanjutan di sektor
mewah. Untuk tujuan ini, Grup bermaksud
untuk mengurangi penggunaan plastik murni
dan bahan yang tidak dapat didaur ulang.
Prioritasnya: merancang produk yang dapat
digunakan kembali dan dapat diisi ulang,
meningkatkan kemampuan daur ulang dan
meningkatkan jumlah bahan daur ulang dan
plastik bio-sumber dalam kemasannya. Estée
Lauder Companies memutuskan untuk bekerja
dengan Albéa untuk menemukan solusi yang
akan memungkinkan Grup untuk menjaga
komitmen publiknya. Khususnya, kedua
perusahaan sedang mengembangkan kemasan
yang terbuat dari bahan daur ulang secara
kimia atau mekanis. Tahun lalu dalam Laporan
Tanggung Jawab kami, kami berbagi
kesuksesan awal kami dengan merek Origins:
peluncuran tube pertama di dunia yang terbuat
dari bahan daur ulang kimia. Sejak itu, kami
telah bekerja untuk mengamankan pasokan
resin daur ulang kimia dan untuk memperluas
inisiatif ke lini produk lainnya. Tahun ini dengan
Origins, kami meluncurkan botol yang
seluruhnya terbuat dari bahan daur ulang
mekanis! Pada saat yang sama, kami
mendukung Estée Lauder Companies dengan
strategi regionalisasi mereka, yang bertujuan
untuk merelokasi produksi pengemasan dan
kapasitas pengisian sedekat mungkin ke pasar,
sehingga membuat rantai pasokan lebih andal,
lebih cepat dan lebih kuat, dan untuk

mengurangi jejak lingkungan dari produk kami.

Produksi regional

è Bagi merek Origins, Albéa
sedang memproduksi botol Mega-
Mushroom Relief & Resilience
losion perawatan yang
menenangkan, yang
seluruhnya terbuat dari plastik
mekanik. Untuk memastikan
kedekatan, kelincahan dan
keamanan rantai pasokan,
Albéa sedang membuat botol
yang melintasi tiga benua di
lokasi berikut: Plouhinec
(Perancis), Shanghai (Cina)
danMatamoros(Meksiko).
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Dengan mitra kami #3

“Mitra jangka panjang
untuk pengoptimalan
energi”

Schneider Electric, pemimpin dalam
transformasi digital untuk manajemen
energi dan otomatisasi, adalah mitra
istimewa Albéa. Schneider Electric
sedang mengerjakan integrasi program
manajemen energi dan karbon untuk
membantu Albéa, pemimpin dunia
dalam kemasan kosmetik,
meningkatkan efisiensi energi
fasilitasnya di seluruh dunia dan
meningkatkan pelaporan pembangunan
berkelanjutannya.

Kemitraan ini melibatkan dukungan
strategis untuk mengoptimalkan
kontrak dan tarif dengan pemasok
energi, serta untuk mengelola risiko
volatilitas yang terkait dengan biaya
pasokan energi. Schneider Electric
juga bekerja sama dengan Albéa
untuk meningkatkan penilaian CDP-
nya dan membangun target berbasis
sains untuk memperkuat dan
memperluas aksi iklimnya

Dengan Schneider Electric yang
memiliki pengalaman jangka
panjang dalam keberlanjutan jejak
mereka sendiri, ini adalah
kemitraan yang sangat bermanfaat
untuk mengakses tuas
dekarbonisasi yang lebih inovatif,
seperti model bisnis sirkular. Saat
ini, hanya sekitar 9% dari ekonomi
yang sudah sirkular – hal
terparahnya polusi plastik di lautan,
hingga dampak iklim yang
signifikan dan tekanan geopolitik
karena kelangkaan sumber daya.
Tidak diragujkan lagi: sirkularitas
juga baik bagi planet ini. Namun
sebagai organisasi industri global
yang mengadopsi model bisnis
sirkular di seluruh rantai nilai kami,
kami dapat membuktikan bahwa
sirkularitas juga baik utnuk bisnis.
Dari ketahanan rantai pasokan
hingga penghematan biaya,
meningkatkan hubungan kami
dengan pemasok dan pelanggan
bersama dengan mewujudkan
komitmen keberlanjutan yang
berani, kami melihat misi yang
jelas untuk berinovasi dan
mempercepat sirkularitas bersama
mitra dan rekan kuat kami.

Prioritas jangka pendek mutlak kami
adalah menerapkan penilaian kinerja
lingkungan yang sistematis untuk
pengemasan yang kuantitatif dan
berdasarkan beberapa kriteria.
Tantangannya adalah untuk mencakup
semua potensi masalah dengan cara
ilmiah dan komprehensif dan untuk
menghindari kemungkinan transfer
dampak (seperti mengurangi dampak
ilkim yang merugikan sumber daya dan
keanekaragaman hayati). Untuk
desainer ini, ini berarti dapat memilih
bahan dengan jejak lingkungan
terendah dan memilih dari pilihan
desain yang memperhitungkan kinerja
lingkungan. Pada tingkat bisnis,
tujuannya adalah untuk memastikan
bahwa generasi kemasan berikutnya
memiliki dampak yang cukup
berkurang untuk memenuhi target
lingkungan jangka panajng (iklim, air,
keanekaragaman hayati). Sistematisasi
penilaian lingkungan ini memungkinkan
penyebaran budaya kinerja ini diantara
semua pemangku kepentingan internal
(pengembangan produk, inovasi,
pembelian manajemen) dan rantai nilai.
Di bidang ini, “coopetition/koopetisi”
dan pengumpulan sumber daya juga
memainkan peran kunci untuk
menyelaraskan topik-topik ini di seluruh
sektor, seperti yang dicontohkan oleh
inisiati SPICE (Sustainable Packaging
Initiative for Cosmetics/Inisiatif
Kemasan Berkelanjutan untuk
Kosmetik), yang mengarah pada
pengembangan metologi dan alat
umum untuk penilaian lingkungan.

Salah satu peluang untuk
mengurangi jejak kemasan adalah
memilih model yang dapat digunakan
kembali dan dapat diisi ulang, baik di
rumah atau di tempat penjualan. Ini
akan membutuhkan (r)evolusi dalam
sistem logistik yang digunakan oleh
perusahaan dan mitranya, pengalaman
ritel di tempat penjualan dan dukungan
yang diberikan kepada konsument

Kolaborasi antara merek dan distributor
untuk membuat proses ini lebih mudah
bagi konsumen kemungkinan akan
memainkan peran kunci. Selain itu,
banyak hambatan budaya masih ada saat
ini. Pelatihan desainer dalam aspek utama
desain ramah lingkungan, serta
perubahan perspektif yang mengubah
kendala menjadi peluang, akan
membantu menyelaraskan pendekatan
kreatif dan lingkungan.

Anne Désérable,
Director of Quantis France

“Kolaborasi, 
pengungkit 
transformasi utama 
menurut Quantis”
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Dengan mitra kami #4

SEBUAH PERUSAHAAN YANG 
BERTANGGUNG JAWAB, 
SEBUAH UPAYA TIM 

Di setiap level, karyawan berkomitmen untuk menjadikan
Albéa perusahaan yang lebih bertanggung jawab setiap hari.
Temukan beberapa inisiatif CSR yang dilakukan pada tahun
2021 yang mencerminkan komitmen dan semangat

KANADA

Sehari 
untuk 
Bumi
w Untuk Hari Bumi pada 22 April,
2021, tim di Albéa Brampton
mengadakan sesi pembersihan
untuk menghilangkan limbah di
dekat lokasi mereka.
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Dengan mitra kami #4
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Dengan mitra kami #4
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Dengan mitra kami #4



KEMASAN
YANG
BERTANGGUNGJAWAB
2020-2025
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Peta jalan CSR kami
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Mendengarkan para pemangku kepentingan kami

MATRIKS MATERIALITAS
Pada tahun 2018, Albéa membangun matriks materialitas pertamanya. Ini menyoroti taruhan utama yang mewakili 
prioritas strategis

Dampak pada aktivitas ALBÉA
* Inisiatif bergabung dengan Kemasan
yang Bertanggung Jawab.
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INDIKATOR NON-KEUANGAN
Hasil kami pada tahun 2021

1 Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, Poland, Russia, Slovakia, United Kingdom and United States. Does not include Abdos Lamitubes, acquired at the end of 2021 (5 sites in India, United Arab Emirates and Nigeria).
2 Canada (1), China (4), France (6), Germany (1), India (2), Indonesia (3), Italy (2), Mexico (3), Poland (3), Russia (1), Slovakia (1), United Kingdom (1) and United States (3). Does not include Abdos Lamitubes, acquired at the end of 2021 (5 sites in India, United Arab Emirates and Nigeria).
3 Includes IBG and excludes Abdos Lamitubes.
4 Base: 30 industrial sites. The Chinese site of Huai’an, partially opened in 2021, and the Abdos Lamitubes sites, acquired at the end of 2021 (5 sites in India, United Arab Emirates and Nigeria), are not included in these indicators.
5 Base: 30 industrial sites and 3 offices (Paris, New York and Shanghai). Our other offices, the Chinese site of Huai’an, partially opened in 2021, and the Abdos Lamitubes sites, acquired at the end of 2021 (5 sites in India, United Arab Emirates and Nigeria), are not included in these indicators.
6 For 100 employees working a full year (200,000 hours).
7 Excludes IBG. “Managers” means employees with a management role (team, operational or project).
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Hasil kami pada tahun 2021

2Basis: 30 lokasi industri dan 3 kantor (Paris, New York dan Shanghai). Kantor kami yang lain, situs Huai'an di China, dibuka sebagian pada tahun 2021, dan situs Abdos Lamitubes, diperoleh pada akhir tahun 2021 (5 situs di India, Uni Emirat Arab, 
dan Nigeria), tidak termasuk dalam indikator ini
3 GRK = Gas Rumah Kaca.
4 EAC = Sertifikat Atribut Energi.
5 RPM = Bahan plastik daur ulang.
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TERIMA KASIH 
Kepada semua tim Albéa  dan pemangku kepentingan kami yang 
bekerja setiap hari untuk melindungi planet kita dan 
melestarikan keindahan. Terima kasih khusus kepada semua 
pihak yang telah menerima untuk berbagi visi mereka tentang 
pengemasan yang bertanggung jawab di halaman ini. 
Bersama-sama, kami ingin membentuk industri kosmetik 
berkelanjutan yang diperlukan untuk planet kita dan masa 
depan kita.   

François Luscan 
Presiden dan CEO 


