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Um pouco sobre a Elis



Quem Somos

A Elis é um fornecedor multi-serviços internacional que oferece soluções de locação e higienização de têxteis 
e  produtos para facilities. 

Mais de 50,000 empregados

Mais de 440 plantas

400,000 clientes

€3.1 bilhões de faturamento

 Presente em 
29 países

em 2 continentes

Presente em 21 estados

+ de 5.000 clientes

+ de 9.000 
colaboradores

+ de 100 
unidades 
operacionais



Pureza e Simplicidade 
Elis
O nosso modelo de negócios é baseado 
numa economia funcional e colocamos 
a Responsabilidade Social sempre em 
foco...

E um dos Pilares dessa 
Responsabilidade...

Responsabilidade 
Social e Corporativa



Sustentabilidade
A Elis tem compromisso com a vida, por isso cuida do meio ambiente, das pessoas e do 
crescimento sustentável.

Medição de emissões gasosas 
gerado pelo setor de utilidades;

Otimização das rotas realizadas 
por nosso transporte.

CONTROLE DE 
EMISSÃO DE GASES

Caldeiras com geração de 
vapor utilizando como 
combustível recursos renováveis 
de matéria orgânica;

ENERGIA POR BIOMASSA

Estação de Tratamento de 
Efluentes própria;
Recuperação do óleo em 
efluente líquido;
Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, Serviços de 
Saúde e Coleta Seletiva.

TRATAMENTO DE EFLUENTES

Poços outorgados;

Sistema de Água de Reuso, 
reaproveitamento da água no 
processo de produção.

CONSUMO DE ÁGUA

/ Utilização de fibras de poliéster 
reciclado nos tecidos usados para 
a produção dos enxovais;

POLIÉSTER RECICLÁVEL



Você 
sabia?

Num processo de lavagem 
convencional (utilizando 

nossa máquina de lavar em 
nossa casa), para cada kg de 
roupa lavada, gastamos em 

média 25 litros de água.

Já no processo industrial, o 
consumo de água para cada 
kg lavado é de apenas 8 litros.

68% DE ECONOMIA



Nossos compromissos ambientais

Redução de consumo desde 2010
por kg de roupa entregue - Europa

-36%
de água

-18%
de energia 
térmica

O nosso compromisso para 2025

Intensidade das emissões CO2 : 2010 a 2025 : -20%
Intensidade de energia térmica : 2010 a 2025 : -35%

Consumo de água: 2010 a 2025 : -50%

Aumentar o número de veículos sustentáveis

Our 
employees

Utilizar materiais 
resistentes e confiáveis 
de alta qualidade que 
também 
acompanharão 
mudanças de 
tendência

Rastreabilidade de 
gestão do tecido em 
tempo real por meio de 
um sistema de 
monitorização RFID 
para garantir a 
utilização ideal das 
peças e a gestão de 
novas compras

O nosso compromisso 
para 2025

Pelo menos uma coleção 
confeccionada com 
materiais sustentáveis em 
todos os
segmentos de atuação

Processos produtivos Produtos





Por que 
Linha HeRo?

Nossa inspiração

HeRo

HeRói / HeRoína



Podem ser aqueles 
que estamos 

acostumados a ver 
no cinema...

Podem ser nossas 
mães, nossos pais, 

algum familiar 
querido...

Podem ser aqueles 
ídolos nacionais...

Para nós o que 
é um herói ou 

heroína?



Herói  
Heroína

Substantivo

Quem é capaz de suportar situações 
adversas sem se abater.

Aquele (a) que é condecorado (a) por 
suas ações corajosas, pelo seu caráter 
magnânimo, por comportamentos 
altruístas.



Heróis e 
Heroínas 

também são 
aqueles (as) 

que protegem 
e cuidam de 
nós todos os 

dias



Proteção e 
Cuidado

Com os profissionais da 
saúde



Elis HR

• SEGURO 

• CONFORTÁVEL

• HIDRO-REPELENTE

• PRODUZIDO E TESTADO DE ACORDO COM 
ABNT 16.693 (COM BARREIRA)

• REGISTRADO NA ANVISA

• UTILIZAÇÃO ABRANGENTE EM DIVERSOS 
SETORES DOS HOSPITAIS, INCLUINDO UTI´S

• Gramatura: 155 g/m2

• Composição: 100% Poliéster

• Tamanho Único: Altura de 130cm 



ABNT 16.693 – Aventais Com Barreira

Requisitos

Característica Método de Ensaio Unidade Impermeável Com Barreira Para Paciente Resultado
Elis HR

Eficiência da filtração 
bacteriológica

Para não tecidos:
ABNT NBR 14873

Para tecidos:
ASTM F 2101

% ≥ 99 ≥ 90 N/A 90,8

Resistência à penetração de 
líquido EN 20811 Com H²O ≥ 100 ≥ 20 N/A 30,0

Resistência ao rasgo – seco Para não tecidos:
ABNT NBR 13351

Para tecidos:
ASTM D 1424

N
≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 145,6

Resistência ao rasgo – úmido ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 181,1

Resistência à tração – seco Para não tecidos:
ABNT NBR13041

Para tecidos:
ABNT NBR 14727 ou

ABNT NBR ISO13934-2

N

≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 715,7

Resistência à tração – úmido ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 764,3

Opacidade Anexo A N/A N/A N/A N/A N/A

✔

Fonte: NORMA BRASILEIRA ABNT NBR : 16.693:2018 - Produtos têxteis para saúde — Aventais e roupas privativas para 
procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes — Requisitos e métodos de ensaio



Registro na 
ANVISA

Nossa confecção 
foi certificada 
como fabricante de 
produtos para a 
Saúde, e a Linha 
HeRo foi registrada 
na ANVISA em 
30/12/2021



Proteção e 
Cuidado

Com o Meio-Ambiente



Proteger, cuidar, salvar

Até agora
Mais de 20,1 
milhões de 

aventais utilizados 
pelos clientes em 

todo o Brasil



IMPACTO DA 
UTILIZAÇÃO
Em kgs

Considerando a substituição 
de descartáveis de 30 g/m² 

700.000 kgs

De descartáveis 
evitados

Impacto acumulado em
2 anos



IMPACTO DA 
UTILIZAÇÃO
Em metros

Se colocássemos todos os 
descartáveis, um atrás do outro, 
já percorremos uma distância de 
aproximadamente:

24.000 km
Equivalente a 4,5 vezes a distância 
do Oiapoque ao Chuí, ou mais de 
60% da circunferência da Terra 



Tecnologia

Rastreabilidade via RFID



• Garantia de qualidade 

com testes de eficácia

• Acompanhamento da 

utilização via sistema

• Controle de evasão

Outras 
vantagens



A Ferramenta MyElis – Gestão Cliente

Peso
Entrada e Saída

Gestão do Peso Histórico 
do Cliente.
Visualização de DAS.
Visualização por item 
expedido.
Visualização do % de 
devolução

Peça
Entrada e Saída

Gestão do Histórico de 
consumo de peças do 
Cliente.
Visualização gráfica da 
entrega e coleta.
Visualização por item 
expedido.
Gestão consolidada.

Baixas

Gestão da evasão histórica do 
cliente.
Visualização dos locais de 
baixa, do % de baixas pela 
distribuição.
Permite análise por item, por 
grupo de item, por período e, 
por setor,
.

Evasão

Estoque 
Visibilidade e Trocas 
Gestão do estoque do 
cliente.
Análise por grupo de 
enxoval, periodo de 
visbilidade, nº trocas e 
setores de distribuição.

Expurgo

Gestão do processo 
pesagem do cliente.
Visualização gráfica 
dos setores de 
consumo, peso por 
setor e, por hora.

Gestão do processo de 
distribuição do cliente.
Visualização gráfica dos 
setores por numero de 
distribuição, análise do 
indicador de peças 
entregues x distribuídas e, 
distribuição por horário.
.

Distribuição



• Podem ser esterilizados em qualquer modalidade

• Processo de termo desinfecção auditado e de 

acordo com normas da ANVISA

• Produção 100% nacional com garantia de fornecimento 

em confecção própria e exclusiva aprovada pela Anvisa

• Células de produção dedicadas ao processamento dos 

aventais

• Valores não estão sujeitos a possíveis oscilações cambiais

• Não é necessário comprar em grandes quantidades, 

reduzindo a imobilização do capital

Outras 
vantagens



Custos para o Hospital

O custo total do avental deve 
considerar:

• Custo de compra unitário do avental
• Custo unitário de descarte do 

avental
• Custo dos sacos hamper utilizados 

para descarte
• Custo de descarte dos sacos 

hamper
• Custo financeiro do estoque 

adquirido

Além dos aventais, 
também podemos 

fornecer os sacos hamper 
de tecido para facilitar o 
processo da rouparia e 

evitar o descarte indevido

+ Parte do custo de 
evasão já embutido 
no preço por peça





Aguardamos sua visita 
em nosso estande

aventais.elisbrasil.com 

Obrigado

Vamos embarcar com a 
Elis nessa viagem e dar a 
volta ao mundo com a 

gente?




