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1.

COCA-COLA ANDINA EM
UM OLHAR

Na Coca-Cola Andina são produzidos e distribuídos
os produtos licenciados por The Coca-Cola Company
na Argentina, no Brasil, no Chile e no Paraguai. Distribuímos cervejas no Brasil e no sul da Argentina, e
licores no sul do Chile. Na Argentina, no Chile e no
Paraguai fabricamos garrafas PET principalmente
para uso próprio no engarrafamento de refrigerantes
e REF PET 1 em seus diferentes formatos para nossas
instalações e para vender a outros engarrafadores.
Na prática, a Coca-Cola Andina é a segunda engarrafadora de Coca-Cola da América do Sul, com instalações na Argentina, no Brasil, no Chile e no Paraguai;
e o terceiro engarrafador da América Latina.

Os últimos dois anos na Coca-Cola Andina foram
marcados pelo importante crescimento orgânico
e inorgânico alcançado. Neste sentido, um ponto
relevante foi a fusão realizada em 2012 entre a Engarrafadora Andina e Coca-Cola Polar S.A., uma engarrafadora com 41 anos de história. Além disso, em
2013 materializou-se a aquisição da Companhia de
Bebidas Ipiranga por parte da filial brasileira Rio de
Janeiro Refrescos Ltda.

1. Refillable pet: garrafa Tereftalato de etileno que admite a reutilização de maneira segura, pois o material possui densidade adequada para suportar
processos de coleta e sanitização das mesmas.
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Territórios
franqueados

55

com quase
milhões
de habitantes nos
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Um dos
maiores
engarrafadores
de Coca-Cola
no mundo
Mais de

Presença em
países:
Argentina, Brasil,
Chile e Paraguai

2º

16.587

O
engarrafador
de Coca-Cola
na América do Sul

4.300

A estrutura deste Relatório de Sustentabilidade está baseada nos 7 Eixos de Sustentabilidade de The Coca-Cola Company. Realizamos uma Análise de Materialidade*
na Coca-Cola Andina, para identificar e abordar nos conteúdos do Relatório, os
assuntos que geram impactos de sustentabilidade significativos para a empresa
e seus grupos de interesse. Na seguinte tabela, apresentamos a relação entre os
temas considerados essenciais para a empresa e os capítulos deste Relatório onde
se comunica dita informação.

763

Para realizar a Análise de Materialidade foram considerados os temas prioritários
e emergentes em sustentabilidade para as empresas do setor de bebidas e alimentos de organizações internacionais, a plataforma de Sustentabilidade “Viva Positivamente”, como assim também as fontes de informação interna que destacam
aspectos econômicos, sociais ou ambientais que pudessem influenciar os nossos
grupos de interesse. A identificação dos temas relevantes do negócio e sua posterior priorização foi consensuada pelo Vice-presidente Executivo em conjunto com o
Comitê de Gerentes e pelo Grupo de Trabalho de Sustentabilidade, com representantes dos quatro países onde opera a Companhia.

empregados.

273.000

Os temas relevantes da Sustentabilidade para a Coca-Cola Andina

Entregamos mais de

milhões de litros
de bebidas em 2013

3.071 US$
em vendas

clientes

milhões
de caixas unitárias
em vendas

PROJETO 2020: Liderar o mercado de bebidas sendo reconhecidos pela nossa gestão de excelência, recursos
humanos e cultura acolhedora.

Indicadores de desempenho em Sustentabilidade 2013
Eficiência no consumo de água
Quantidade de litros de água necessários para produzir um litro de bebida

Argentina · Brasil

2,14

1,76

·

Chile

3,06

· Paraguai

2,17

Eficiência no consumo de energia
Energia utilizada por cada litro de bebida produzida - MJoules / litro de bebida produzida

0,30

0,30

0,29

Geração de resíduos sólidos
Geração de resíduos sólidos
Gramas de resíduos sólidos gerados por litros de bebidas produzidas

13,39

13,10

14,30 23,00

Reciclagem de resíduos sólidos
Reciclagem de resíduos sólidos
Porcentagem de resíduos reciclados em relação aos resíduos gerados

92,30 87,80 75,90 86,00

Segurança do trabalho
Gravidade em acidentes e quantidade de acidentes, indicador LTISR
(tempo perdido, Injury Severity Rate).
Satisfação do cliente 1

213,46

6,48

8,1

8,1

76,97
8,1

0,55

7,21
8,1

Qualidade do produto
Rating de qualidade do produto (BPQI, por suas siglas em
inglês Beverage Produt Quality Index)

91,7% 94,9% 91,6% 94,6%

Qualidade da embalagem
Rating de qualidade da embalagem (PCQI, por suas siglas
em inglês Packaging Quality Index)

87,8% 91,3% 86,5% 80,0%

Rotação dos empregados

0,29

3,65

2,42

0,67

Clima interno favorável 2

63%

60%

59%

N/A

(1) Realiza-se uma única medição anual atingindo todas as instalações da Coca-Cola Andina.
(2) Sondagem bianual. Última medição setembro 2012. Territórios prévios à fusão com a Coca-Cola Polar.
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Temas relevantes por ordem de importância

Em quais capítulos do Relatório se informam os progressos a respeito da gestão dos temas relevantes?

1) Qualidade, excelência e bem-estar dos produtos

BENEFÍCIO DAS BEBIDAS

2) Transparência na gestão empresarial

O QUE É COCA-COLA ANDINA?

3) Gestão do clima de trabalho interno, qualidade de vida e
desenvolvimento das pessoas

AMBIENTE DE TRABALHO

4) Gestão da água

GUARDIÕES DA ÁGUA

5) Compromisso com a sustentabilidade

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

6) Gestão de riscos

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

7) Gestão da relação com a Coca-Cola

O QUE É COCA-COLA ANDINA?

8) Desenvolvimento da cadeia de valor

BENEFÍCIO DAS BEBIDAS

9) Promoção de vida ativa saudável

VIDA ATIVA E SAUDÁVEL

10) Embalagens sustentáveis e gestão de resíduos

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL

11) Desenvolvimento econômico e social das comunidades
locais

COMUNIDADE

12) Mudança climática

GESTÃO DE ENERGIA E PROTEÇÃO DO CLIMA

* Análise de Materialidade realizado em base ao Protocolo Técnico da Guia G3.1 da Iniciativa do Relatório Global (GRI),e o Princípio de Materialidade incluído
tanto no GRI como na série A1000 (Acountability). Observou-se também a Norma Internacional de Responsabilidade Social ISO 26000:2010 como uma guia dos
temas a considerar nesta análise, levando em conta as recomendações enunciadas por dita Guia.
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2.

MENSAGENS DO PRESIDENTE E
DO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
Em representação da Coca-Cola Andina, temos o
prazer de compartilhar com vocês o Relatório de Sustentabilidade correspondente aos exercícios 2012 e
2013 da nossa empresa.
Os últimos dois anos foram especialmente ativos e
emocionantes na Coca-Cola Andina. Neste período
foram implementadas mudanças relevantes no nosso governo corporativo, em nossa equipe executiva e
em nossa aspiração de crescimento.

Juan Claro González
Presidente Diretoria
Coca Cola Andina
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Nossa Diretoria passou de 7 para 14 membros recebendo a contribuição de novos diretores com notável reconhecimento e vasta experiência no negócio.
Foram criados novos Comitês (Ética, Comunicação)
para apoiar à Diretoria em suas funções de governo corporativo. Também ocorreu a transferência do
Vice-presidente Executivo e de boa parte da equipe
executiva.
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No ano 2012 a Engarrafadora Andina se fusionou
com a Coca-Cola Polar formando a Coca-Cola Andina, a segunda engarrafadora de produtos Coca-Cola
na América do Sul e o terceiro da América Latina. No
mesmo ano adquirimos 40% de Sorocaba Refrescos,
engarrafadora de produtos Coca-Cola no Estado de
São Paulo (Brasil). E em 2013, além de consolidar a
fusão entre Andina e Polar, confirmamos nosso papel relevante na consolidação do Sistema Coca-Cola
adquirindo 100% da Companhia de Bebidas Ipiranga,
também engarrafadora de produtos Coca-Cola para
os Estados de São Paulo e Minas Gerais (Brasil).
Combinar diferentes instalações e poder extrair as
melhores práticas de cada uma, desenvolvendo os
melhores talentos, representou, por sua vez, um desafio e uma oportunidade única de aprendizagem.
A integração destas equipes possibilita que nos tornemos uma empresa melhor, contribuindo com a
criação de valor futuro para todos nossos grupos de
interesse. Aos desafios próprios da integração, acrescentou-se também o desafio de operar em contextos
cada vez mais complexos.

Nosso objetivo tem sido impactar positivamente nas comunidades que temos o privilégio de
servir, criando um ciclo virtuoso
sustentável a partir do desenvolvimento econômico, social e
ambiental.

Nosso objetivo é impactar positivamente nas comunidades que temos o privilégio de servir, criando um
ciclo virtuoso sustentável a partir do desenvolvimento
econômico, social e ambiental. Neste sentido, entendemos nossos programas de sustentabilidade como
ações alinhadas com nosso projeto em longo prazo
que culminará em melhores condições de desenvolvimento para todos os atores e, portanto, para o conjunto da comunidade.
Estamos comprometidos com a criação de valor para
todos os grupos de interesse, melhorando a qualida-

de de vida de consumidores, clientes e empregados,
e ajudando ao mesmo tempo a preservar o meio
ambiente das comunidades que nos recebem. Este
compromisso se expressa em nosso projeto:
“Agregar valor crescendo de forma sustentável, refrescando os consumidores e compartilhando momentos de otimismo com nossos clientes”.
Transformamos em realidade estes objetivos trabalhando em diversos eixos e iniciativas:
Um pilar fundamental da nossa estratégia se relaciona com o bem-estar de nossos consumidores através dos eixos “Benefícios das bebidas” e “Vida Ativa e
Saudável”. Nesse sentido, cumprimos com a promessa de oferecer cada vez mais produtos com nutrientes adicionados e reduzidos em calorias, como se verifica no lançamento
em nível mundial da “Coca-Cola
Life”, realizado em nossas franquias da Argentina e do Chile.
Em relação à “Vida Ativa e Saudável estamos convencidos de
que uma forma saudável de
controlar o peso e prevenir a
obesidade é através da realização de atividade física. Por
isso, continuamos promovendo
em nossas instalações programas como “Copa Coca-Cola” ou
“Baila Fanta”.
Outro importante aspecto do nosso plano
é o cuidado do meio ambiente, minimizando
nosso impacto através de eixos como “Gestão de
energia e proteção do clima” e “Guardiões da água”.
Entre múltiplas iniciativas de uso responsável dos
recursos e reciclagem de resíduos existem algumas
muito relevantes como a construção da primeira
planta com certificação LEED (Leadership in Energy

and Enviromental Design) no Chile, ou a proteção e
restauração de bacias hidrográficas na Argentina.
Mas, talvez a iniciativa mais importante deste eixo
é o programa inovador “Gotas de Vida” para o qual
fomos escolhidos junto a outros dois operadores do
mundo a fim de testá-lo. Este foi implementado em
conjunto no Paraguai com a Companhia Coca-Cola,
o BID, a Deka e a Fundação Moisés Bertoni. Este programa oferece uma alternativa inovadora e autosustentável para o problema da escassez de água
potável.
Um eixo relevante tem a ver com o efeito positivo que
desejamos que nossa interação tenha com as comunidades que generosamente nos recebem. Entre as
múltiplas iniciativas programadas destacamos o “Projeto Coletivo” implementado
no Brasil, pelo qual fornecemos o
ensinamento e a inserção trabalhista real a jovens provenientes de comunidades em risco,
além dos diferentes programas de formação de jovens
que desenvolvemos de forma
conjunta com Junior Achievement na Argentina no Chile e
no Paraguai.
Como é possível apreciar, temos
histórias valiosas para compartilhar, mas sabemos também que
ainda resta muito o que fazer e aprender. Por isso, reafirmamos o compromisso
com os mais altos padrões de governo corporativo,
com nossos empregados, nossos clientes e consumidores, com o desenvolvimento das comunidades em
que operamos e com o meio ambiente que desejamos preservar a longo prazo para nosso negócio.

Juan Claro González
Presidente Diretoria
Coca-Cola Andina
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Miguel A. Peirano Serrano
Vice-presidente Executivo
Coca-Cola Andina
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3.

O QUE É COCA-COLA ANDINA?

Nosso Negócio
Na Coca-Cola Andina S.A. nossa principal atividade é
a de comercialização e distribuição de bebidas linha
Coca-Cola na Argentina, no Brasil, no Chile e no Paraguai. Somos a 2a engarrafadora de Coca-Cola da
América do Sul e o 3º da América Latina, atendendo
territórios franqueados com mais de 55 milhões de
habitantes. Somos o único produtor de refrigerantes
da Coca-Cola no Paraguai, o maior produtor no Chile
e o segundo maior produtor no Brasil e na Argentina.
Dentro das bebidas licenciadas por The Coca-Cola
Company, produzimos e distribuímos bebidas carbonatadas, sucos de fruta, água mineral e purificada,
águas saborizadas, bebidas isotônicas e energéticas.

12
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Distribuímos cervejas no Brasil e no sul da Argentina,
licores no sul do Chile. Fabricamos garrafas PET principalmente para uso próprio no engarrafamento de refrigerantes e REF PET em seus diversos formatos para
nossas instalações e venda a outros engarrafadores.
Durante 2013 entregamos mais de 4.300 milhões de
litros de bebidas e damos emprego a mais 16.500 trabalhadores nos 4 países.
Desde nosso lançamento, a Sustentabilidade é parte da essência dos negócios da Coca-Cola Andina. É
a visão com a qual a dirigimos, decidimos e agimos
para oferecer os melhores produtos aos nossos clientes e consumidores
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Em que acreditamos?

Catálogo de bebidas

MISSÃO

VISÃO 2020

Agregar valor crescendo de maneira sustentável,
refrescando os nossos consumidores e compartilhando momentos de otimismo com nossos clientes.

Liderar o mercado de bebidas sendo reconhecidos
pela nossa gestão de excelência, pessoas e cultura
acolhedora.

VALORES
Integridade: Acreditamos na honestidade na transparência e na coerência como base do nosso comportamento, respeitando sempre os
valores de nossa Companhia.

Trabalho em equipe: Promovemos
a confiança, a colaboração, o respeito e a diversidade em nossos
ambientes de trabalho, somando a
contribuição pessoal à criação conjunta.

Atitude: A paixão, o compromisso e
a perseverança é o que nos move,
confirmando a todo momento nosso
desejo em fazer sempre melhor
nosso trabalho.

Austeridade: Cuidamos dos recursos como próprios, direcionando
de forma responsável os custos às
necessidades e requerimentos da
Companhia.

Orientação para atingir resultados: Direcionamos nossas energias
para um trabalho eficiente, para
assim alcançarmos os objetivos
propostos.

Foco no cliente: Conhecemos as
necessidades dos nossos clientes e
concentramos nossos esforços em
cumprir plenamente a promessa de
serviço e dedicação ao mercado.

Oferecemos aos nossos clientes e consumidores categorias de bebidas:

• Sucos e Néctares: Andina, Del Valle, Cepita, Kapo
e Frugos.

• Bebidas carbonatadas: entre as principais marcas
que operamos encontram-se: Coca-Cola, Fanta,
Sprite, Crush, Cuatro, Schweppes, Coca-Cola Zero,
Coca-Cola Life, Coca-Cola Light, Sprite Zero, Fanta
Zero, Inca Kola, Nordic e Kuat (45% do catálogo de
marcas de carbonatadas são de baixa caloria).

• Isotónicos: Powerade e I9.

• Aguas: Bonaqua, Vital, Benedictino, Aquarius, VitaminWater, Crystal e Dasani.

Nossas instalações

• Bebidas Energéticas, Chá e Café: Burm, Leão Ice
Tea, MatteLeão, Fuze Tea e Blak.
• Cervejas.
Este catálogo é desenvolvido entendendo as necessidades de refrescar, hidratar e energizar, oferecendo
50% das marcas de baixa ou sem caloria.

Rio de Janeiro Refrescos Ltda.
242,6 milhões de caixas unitárias - volume de vendas total
85 mil clientes
8.047 trabalhadores
59,1% participação mercado refrigerantes
165 mil km2 de extensão da franquia
3 plantas engarrafadoras
5 centros de distribuição
Regiões alcançadas: Rio de Janeiro, Espírito Santo, e parte
do Estado de São Paulo e Minas Gerais.
Paraguai Refrescos S.A.

BRASIL

61,2 milhões de caixas unitárias - volume total de vendas
51 mil clientes
1.460 trabalhadores
61,9% participação mercado refrigerantes
407 mil km2 de extensão da franquia
1 planta engarrafadora
3 centros de distribuição
Regiões alcançadas: Ciudad del Este, Asunción, Coronel
Oviedo e Encarnación.

PARAGUAI

Engarrafadora Andina S.A.
Vital Jugos S.A.
Vital Aguas S.A.
Envases Central S.A.

CHILE

ARGENTINA

234,7 milhões de caixas unitárias - volume total de vendas
64 mil clientes
3.670 trabalhadores
69,5% participação mercado refrigerantes
398 mil km2 de extensão da franquia
4 planta engarrafadora
16 centros de distribuição
Regiões alcançadas: AAntofagasta, Atacama, Coquimbo,
Região Metropolitana, San Antonio, Cachapoal, Aysen e
Magallanes.
Engarrafadora do Atlântico S.A.
Andina Embalagens Argentina S.A.
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224,4 milhões de caixas unitárias - volume total de vendas
73 mil clientes
3.410 trabalhadores
59,1% participação mercado refrigerantes
1.892 mil km2 de extensão da franquia
3 planta engarrafadora
Mais de 30 centros de distribuição
Regiões alcançadas: San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba,
Santa Fe, Entre Rios, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego e Oeste da Província de Buenos
Aires.
15
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4.

GESTÃO DE
SUSTENTABILIDADE

Nosso Projeto de Sustentabilidade
Nosso Projeto 2020 inspira a gestão da sustentabilidade, visando estar preparados para um futuro mais
sustentável, formalizando metas, objetivos e indicadores com valores esperados em médio e longo prazo.
Coca-Cola Andina, em conjunto com The Coca-Cola
Company, definiu 4 áreas de trabalho e sete eixos prioritários em nosso compromisso com o caminho para
o desenvolvimento sustentável. Os mesmos se encontram alinhados à plataforma “Vivendo Positivamente”
Benefícios das bebidas: Queremos satisfazer as necessidades de consumo no mercado, oferecendo um catálogo com bebidas
de qualidade, em que os consumidores
possam confiar.
Vida ativa e saudável: Promovemos um
estilo de vida ativo e saudável, oferecendo
uma ampla variedade de bebidas, fornecendo informação nutricional e incentivando
a atividade física e os hábitos saudáveis.

Embalagem sustentável: Nos esforçamos
para reduzir, reciclar e reutilizar os materiais
e conservar os recursos.
Guardiões da água: Esperamos poder devolver às comunidades e a natureza, de
maneira segura, uma quantidade de água
equivalente à que usamos em todas nossas
bebidas e em sua produção.
Comunidade: Procuramos contribuir com
odesenvolvimento das comunidades onde
implementamos nossas atividades, por meio
de diversos programas para desenvolver as
economias locais, gerar oportunidades e
melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Ambiente de trabalho: Promovemos um
entorno de trabalho seguro e diverso, que
potencie as qualidades individuais das pessoas, inspirando-as a dar o melhor de si.
Aderimos aos princípios internacionais de
Direitos Humanos.

Gestão de energia e proteção do clima:
Trabalhamos para minimizar as emissões
de carbono de nossas instalações.
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Eixos da Sustentabilidade

Em nível corporativo, realiza-se uma visualização das
oportunidades geradas dentro do âmbito da sustentabilidade nas quatro instalações. Trabalha-se para
avaliar projetos corporativos emblemáticos, aproveitar as aprendizagens das instalações e ajudar no progresso do plano de sustentabilidade em cada uma
delas.
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Os progressos na gestão de sustentabilidade são informados ao Vice-presidente Executivo e aos Gerentes
Corporativos, em sessões mensais. Esta é a instância
em que se divulgam os projetos, seus progressos e
indicadores de RSE e se expõem as inquietudes que
surjam relacionadas com a Sustentabilidade.
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A Sustentabilidade na Coca-Cola Andina se gerencia
de maneira estratégica em escala de Grupo, mas
também fornecendo flexibilidade às instalações para
adaptar o Plano de Sustentabilidade às características particulares de cada contexto local e às necessidades de cada comunidade onde operamos.

Comunida
de

Gestão e governo da Sustentabilidade

Em cada operação funciona um Comitê de Sustentabilidade composto por trabalhadores de diversas áreas da empresa. Ditos comitês têm a responsabilidade
de confeccionar um Plano Anual de atividades alinhadas à visão Andina a respeito da sustentabilidade,
visualizar as oportunidades que surgem em cada
área para potenciar o desenvolvimento sustentável
para o interior e exterior da Companhia e antecipar-se às contingências que aparecem em cada uma
das áreas para transformá-los em uma oportunidade
de desenvolvimento. Este plano se apresenta ao Vice-presidente Executivo, ao Comitê Executivo e à Diretoria como parte do Business Plano e é aprovado nesta
última instância. Cada operação garante o normal
funcionamento dos comitês através de um responsável que os coordena e relaciona cada operação.

Integração da Sustentabilidade
no Negócio
a) A Sustentabilidade no Ciclo de Vida dos Nossos
Produtos: Trabalhamos para identificar e reduzir os
impactos em cada fase do ciclo de vida dos produtos.

Ciclo de Vida

O que estamos fazendo para...?

Reduzir o consumo de água

Guardião da água
e Embalagem sustentável

Manufatura

Garantir a qualidade e inocuidade de
nossos produtos
Utilizar tecnologia com os menores
impactos no meio ambiente

Benefício das bebidas,
gestão de Energia e
proteção do clima

Distribuição

Diagnosticar o rastro de carbono

Gestão de energia
e proteção do clima

Contribuir para o desenvolvimento de nossa
rede de pequenos clientes

Benefício das bebidas

Entregar melhor informação a nossos
clientes e contribuir por meio de nossos
produtos com seu bem-estar

Benefício das bebidas
Vida ativa e saudável

Utilizar garrafas reutilizáveis e
eco amigáveis

Embalagem sustentável

Ingredientes

Vending

Packing

Clientes

A
m
bie
nt

Consumidores

Recheio
Sanitário

Reciclagem

b) Monitoramento do desempenho nas variáveis
essenciais de sustentabilidade

• Eficiência no consumo de energia (energia total utilizada por cada litro de bebida produzida).

Mensalmente as instalações da Coca-Cola Andina
informam o desempenho nas variáveis essenciais
de sustentabilidade ao Vice-presidente Executivo do
Grupo.

• Resíduos (porcentagem de resíduos sólidos reciclados do total de resíduos gerados, gramas por litro
de resíduos sólidos gerados).

Variáveis essenciais de sustentabilidade:
• Eficiência no consumo de água (água total consumida por cada litro de bebida produzida).
18

Ver capítulo

• Segurança do trabalho (gravidade em acidentes e
quantidade de acidentes). Informa-se mensalmente, por meio do indicador LTISR (tempo perdido, Injury
Severity Rate).
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• Satisfação do cliente: Medição anual.
• Qualidade do produto: Mede-se mensalmente através de indicadores de Rating de Qualidade do Produto e Rating de Qualidade da Embalagem.
• Rotação dos empregados: Medição mensal.
• Clima de trabalho: Medição bianual.

Os resultados de desempenho das
variáveis essenciais de cada uma das
instalações se apresentam ao longo
dos diferentes capítulos neste relatório, conforme o eixo de sustentabilidade a que pertençam.
Além dos indicadores essenciais de desempenho
próprios da empresa, realizamos medições com ferramentas de alcance internacional como a Iniciativa
de Relatório Global (GRI por suas siglas em inglês,
Global Reporting Initiative), os indicadores de RSE do
Programa de RSE-PLARSE da América Latina, com ferramentas de alcance nacional em cada país.
Por outra parte, também se realiza um seguimento
dos indicadores de percepção, com o fim de monitorar a opinião dos grupos de interesse sobre nosso desempenho, incluindo pesquisas na comunidade local,
medição do Clima de Trabalho (bianual), e pesquisas
de satisfação do cliente.
c) Identificação e gestão dos riscos do negócio
A empresa está exposta a certas condições econômicas, políticas, sociais, competitivas e ambientais.
A identificação dos riscos é um aspecto essencial da
gestão do nosso negócio, com o objetivo de estar preparados perante qualquer alteração ou materialização dos mesmos. Nosso Sistema de Gestão Integrado permite identificar, monitorar e gerenciar os riscos
relevantes associados à operação. Cada operação
elabora sua matriz de risco de cumprimento legal,
impacto ambiental, segurança e saúde ocupacional.
Identificamos os seguintes riscos que poderiam ter
um efeito negativo nos objetivos do negócio:
• A relação com The Coca-Cola Company influi substancialmente sobre nosso negócio e nossas instalações. Aproximadamente 83% das vendas líquidas
em 2013 derivaram da distribuição de refrigerantes
Coca-Cola e 15% de nossas vendas líquidas da distribuição de bebidas não-refrigerantes com marcas
cuja propriedade pertence à The Coca-Cola Company.
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• Os países em que operamos poderiam adotar novas leis tributárias ou modificar as existentes para
incrementar os impostos aplicáveis a nosso negócio.

cional, administramos os riscos relacionados com
a nossa operação. Adicionalmente, incorporamos
padrões de segurança dos alimentos.

• Nosso crescimento e nossa rentabilidade dependem das condições econômicas dos países onde
operamos; a inflação pode alterar nosso negócio e
produzir um efeito adverso sobre nossas condições
financeiras e resultados operacionais; a depreciação e a inconstância das moedas locais pode ter um
efeito adverso sobre o valor de um investimento em
nossas ações.

Para mais informações sobre nosso Sistema de
Gestão Integrado e sobre as certificações alcançadas veja o capítulo “Benefício das bebidas”.

• Através de nosso Sistema de Gestão Integrado, segundo os padrões internacionais de gestão de qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupa-

Identificação e diálogo com os grupos de
interesse
A chave da nossa gestão de sustentabilidade é a
consciência sobre a abordagem não só dos temas
que nos importam, mas também daqueles que influenciam e são importantes para o sistema de que
somos parte.

Nossos grupos de interesse e canais de comunicação

Acionistas:
comunicação regular,
assembleia de acionistas,
reuniões com
Vice-presidente Executivo.

• Estamos envolvidos em um negócio muito competitivo sujeito a concorrência de preços.
• Alterações no mercado de bebidas analcoólicas,
que se encontra em plena evolução, entre outras
coisas como resultado das variações de preferência
dos consumidores, incluindo considerações de saúde e nutrição e preocupação pela obesidade, alteração do estilo de vida e pressões impostas por preços
e produtos competitivos.
• Os preços das matérias primas podem estar sujeitos
ao risco de paridade monetária U$S dólar / moeda
local e à inconstância de preços, fato que pode aumentar nossos custos operacionais.
• Instabilidade na prestação de serviços básicos e
nos preços do petróleo.
• A escassez e a má qualidade da água poderiam
impactar de maneira negativa nos custos e na capacidade de produção da empresa, pois a água é
o principal ingrediente de quase todos nossos produtos.
• Requisitos significativos de rotulagem ou advertências adicionais podem diminuir as vendas dos produtos afetados.
• A percepção de risco em economias emergentes
pode impedir nosso acesso aos mercados de capitais internacionais, obstaculizar nossa capacidade
de financiar nossas instalações e afetar o valor de
mercado das nossas ações e ADR.

Trabalhadores:
comunicação interna,
pesquisas, análise do
clima e da satisfação
profissional.

Governo:
reuniões com diferentes
níveis governamentais,
comunicação regular

Coca-Cola:
reuniões, participação
em iniciativas conjuntas,
relação direta com
áreas específicas,
comunicação regular.

Comunidades Vizinhas e
Sociedade Civil:
atividades de relacionamento, participação em
organizações, pesquisas e
análise de percepção e
avaliação.

Contratistas:
reuniões periódicas,
pesquisas e análise
para retroalimentação.

Fornecedores:
entrevistas, reuniões,
comunicação regular.
Clientes e consumidores:
pesquisas e análise de
satisfação, centros de serviços
e desenvolvimento de clientes,
call centers, vias de comunicação regular.
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Participação ativa na agenda pública de
Sustentabilidade
• Conferência Internacional de RSE 2013- Instituto Argentino de Responsabilidade Social Empresaria. O
evento contou com a presença da Coca-Cola Andina Argentina.
• Clube de Empresas Comprometidas com a Discapacidade (Argentina).
• RIO +20, Conferência de Nações Unidas: Coca-Cola
Andina Brasil, fornecedor oficial do evento, Assistiu
à conferência em representação de todo o Sistema
Coca-Cola.
• Comitê de Responsabilidade Social FIRJAN
• Programa “Empreende Alto” OTR Chile
• WWF (World Wildlife Foundation)
• Junior Achievement AEMA Aprender a Empreender
no Meio Ambiente
• Ocean Conservancy Coastal Clean up day Limpeza
das Costas de rios no Paraguai
• Hora do Planeta, dia da água, dia do meio ambiente.

Relatório de Sustentabilidade 2013

Prêmios e reconhecimentos
• Prêmios Dia da Indústria 2012 – Governo da Provincia de Córdoba (Argentina): Distinção na categoria
“QUALIDADE”.

• Prêmio de Qualidade Coca-Cola (Brasil): Primeiro
prêmio para a fábrica do Rio de Janeiro, sob critérios
de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, entregado por The Coca Cola
Company.

• Concurso “Quality and Food Safety Award” –The
Coca Cola Company e Associação Americana para
a Qualidade (ASQ) (Argentina): Reconhecimento
mundial, terceiro lugar ao projeto “Journey to Excellence”.

• Prêmio Internacional Food Project Design – Food
Design (Brasil): Primeiro Prêmio com o Plano FAZP
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) –
Garrafas reutilizáveis para refrigerantes (Rio de Janeiro e Vitória).

• Quality Trophy 2012 - The Coca Cola Company (Divisão Sul- América Latina da Coca-Cola) (Argentina):
Coca-Cola compra mensalmente uma amostra de
produto no mercado e a avalia em função de vários
fatores de qualidade, organizados em indicadores
BPQI (Beverage produt quality indicator, indicador
de qualidade do produto) e PCQI (Primary container
quality indicator, indicador de qualidade da embalagem primária).

• Prêmio Verde Ghaia – Grupo Verde Ghaia (Brasil): A
fábrica em Jacarepaguá ocupou o primeiro lugar na
categoria “Sistema Integrado de Gestão”, o primeiro
lugar na categoria “Excelência no cumprimento da
legalidade no Sistema de Gestão da Responsabilidade Social” e o terceiro lugar na categoria “Excelência no cumprimento legal no Sistema de Gestão de
Segurança dos Alimentos”.

• Copa Viva Positivamente - The Coca Cola Company
(Divisão Sul América Latina de Coca-Cola) (Argentina): obtenção por terceira vez de um reconhecimento tão importante, pois o mesmo representa nosso
compromisso ativo por manter a vigência da nossa
licença social para operar.
• Certificação RED BELT (Brasil): título de melhores práticas na execução de The Coca Cola Company. Certificação alcançada com um 97% dos indicadores
avaliados.
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• Carimbo PRO-PYME – Ministério de Economia (Chile):
Distinção como uma organização que vela por boas
práticas comerciais perante os seus fornecedores de
menor escala.
• Prêmio PITA – The Coca Cola Company (Chile): O sistema Coca-Cola todo ano reconhece os países que
demonstram maior crescimento no último período,
segundo 4 indicadores: Population (em quantos
lares existem produtos Coca-Cola), Incidence (Em
quantos atos de compra estão presentes os produ-

tos da Coca-Cola), Transactions (Quantos produtos
da Coca-Cola existem em cada ato de compra),
Amount (Quanto dinheiro foi gasto em produtos da
Coca-Cola em cada ato de compra).
• Criação de Valor - setor bebidas e alimentos (Chile).
Em 2011 alcançamos o primeiro lugar nos prêmio
Top 100 outorgado pela Revista Capital.
• Ranking das empresas com maior geração de valor
(Chile): Em 2012 obtivemos o primeiro lugar no setor
bebidas e o sexto lugar geral, do índice EVA.
• Copa Legacy (2011 Paraguai e 2013 Argentina).
• Best In class (2011 Paraguai).
• Excellence in single serve Growth (2011 Paraguai).
• Excellence in balanced channel Architecture (2011
Paraguai).
• Execution Recognition 2011 - Leadership in single serve - Combos ativation (2011 Paraguai).
• Execution Recognition 2011 - Leadership in single serve Social Place ativation (2011 Paraguai).
• Execution Recognition 2011 - Leadership in Flavors
(2011 Paraguai).
• Execution Recognition 2011 - Leadership in Capillarity
Expansion (2011 Paraguai).
• Execution Recognition 2011 - Leadership in Nutrition
(2011 Paraguai).
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5.

BENEFÍCIO DAS BEBIDAS

Um catálogo de bebidas orientado
ao bem-estar
Oferecemos um amplo portfólio com bebidas de alta
qualidade para satisfazer as necessidades dos nossos consumidores. Nossa aposta é fornecer opções

para estar e sentir-se bem, nas categorias Energia,
Hidratação, Nutrição e Relaxamento.

REFRIGERANTES

SUCOS
E OUTROS

AGUAS

CERVEJAS
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Atendendo as necessidades dos consumidores
• Baixa caloria e com nível de açúcar reduzido: Em função das preferências dos consumidores, que incluem
considerações de saúde e nutrição, oferecemos uma
linha de bebidas de baixa caloria: Coca-Cola Light,
Coca-Cola Zero, Coca Cola Life, Sprite Zero, Fanta Laranja Zero, Leão Ice Téa, Matte Leão, Guaraná Kuat,
Schweppes, Sucos Del Valle, Powerade, Mais, Frugos, e Fuze Tea.
Durante 2013 se começou a desenvolver-se um refrigerante utilizando o adoçante Stevia. Em 2011 a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
aprovou o uso dos glicosídeos de esteviol como adoçante para alimentos e bebidas. Os glicosídeos de
esteviol foram incluídos no Código Alimentar Argentino. Em junho de 2013 incorporamos Coca-Cola Life no
mercado argentino e em dezembro do mesmo ano
no Chile. Este refrigerante, com a metade das calorias
e adoçado com açúcar e stevia, é o primeiro produto
adoçado com stevia que lançamos em nível mundial
com a marca Coca-Cola Life.

50% do nosso catálogo contém produtos de nível calórico reduzido ( baixa
caloria ou zero), incluindo Coca-Cola
Light, Zero, Life e outras bebidas light.
• Nutrição: Oferecemos bebidas com incremento em
ingredientes nutricionais (vitaminas, sais, minerais,
sucos naturais) tais como suco pronto para tomar linha Nutri (Cepita/ Frugos/ del Valle/Andina), Vitamin
Water, Powerade, Burn, Fanta Zero com vitamina C,
Kapo, Burn, Del Valle Kapo.

Relatório de Sustentabilidade 2013

Porcentagem das vendas de bebidas com formato
reutilizável (1)
ARGENTINA 46,70%
BRASIL 10,30%
CHILE 59,20%
PARAGUAI 45,70%
(1) Inclui garrafas reutilizáveis familiar e individual.

O packaging de 100% dos produtos
que oferecemos é reciclável (vidro,
alumínio, latas, Pet, Refpet e tetrapack) como também o de100% das embalagens secundárias.

Qualidade e excelência nos processos
A qualidade é um tema central para a empresa, que
se reflete na adoção de padrões de classe mundial
desde nosso lançamento. As melhores práticas internacionais que guiam nossa gestão alcançam pessoas, processos e produtos. Nosso sistema de gestão
integrado incorpora os padrões internacionais de
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e inocuidade alimentar.
Incorporamos em nossos processos e instalações as
variáveis de eco eficiência no uso dos recursos, a minimização de dejetos na reciclagem e a melhoria na
qualidade de vida dos trabalhadores.
Ao mesmo tempo, desenvolvemos programas para
monitorar a qualidade e segurança dos alimentos
com o objetivo de preservar com frequência a saúde e segurança dos consumidores. Por exemplo, a
realização de auditorias no processo de produção
e de produtos terminados, a certificação de normas
internacionais de segurança alimentar, a implementação da análise de perigos, avaliações de riscos físicos, químicos e biológicos que possam impactar na
saúde dos consumidores, a realização de melhoras
de infraestrutura para incrementar o nível de inocuidade na recepção de matérias primas, a elaboração
e armazenagem de produto terminado, entre outros.
Todas estas atividades se encontram formalizadas no
Sistema Integrado de Gestão, certificado conforme os
requisitos do esquema de certificação de segurança
alimentar FSSC 22000.
Sistemas de gestão na Coca-Cola Andina
• Qualidade: ISO 9001

Mais de 50% do catálogo de produtos oferecidos contém incremento de
ingredientes nutricionais.

• Meio ambiente: ISO 14001

• Retornabilidade: Nossas embalagens retornáveis
estão pensadas para ser mais convenientes dentro
do ponto de venda, permitindo que pessoas de escassos recursos tenham acesso aos nossos produtos. Oferecemos os refrigerantes Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta Laranja e Sprite
em embalagens reutilizáveis de 0,350lts., 1 lts.,
1,25lts., 1.5lts., 2lts., 2,5lts. e 3lts. a preços acessíveis.
O consumo deste tipo de produto implica benefícios
para a sociedade: por um lado permite o acesso das
pessoas de baixa renda aos nossos produtos e por
outro, o consumidor toma uma decisão de compra
responsável, pois adquirindo o packaging sustentável em benefício do meio ambiente, possibilita a
recuperação das embalagens e sua posterior reutilização.

• FSSC 22000 inclui ISO/TS 22002
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• Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18001
• Inocuidade dos alimentos FSSC 22000

Sistema Integrado de Sustentabilidade e Prêmio
Quality Day
Os processos de gestão e certificação de normas internacionais se alinharam aos eixos estratégicos de
sustentabilidade, gerando um conceito inovador denominado Sistema Integrado de Sustentabilidade.
Também se destaca em 2012 o Prêmio “Quality & Food
Safety Award – World Quality Day” entregado por The
Coca Cola Company e patrocinado pela Associação
Americana para a Qualidade (ASQ). Este concurso,
de apresentação voluntária e aberto para todas as
instalações e divisões de The Coca Cola Company
em nível mundial, contou com a participação de 48
projetos incluindo engarrafadores que se apresentaram individualmente e algumas plantas de concentrados, sendo a maioria projetos divididos (vários
deles em conjunto com engarrafadores). A operação
da Argentina foi reconhecida pela aplicação metódica e sistemática dos modelos de excelência (Projeto
“Journey to excellence”), envolvendo tanto os empregados como a cadeia de valor na geração de uma
cultura consciente como uma empresa que elabora
e comercializa alimentos, difundindo a iniciativa com
capacitações e panfletos instrutivos em temas como a
rotação e as condições adequadas de armazenagem
de produtos.
No ano 2013 a planta de Jacarepaguá obteve o primeiro lugar do prêmio à Qualidade de Coca-Cola
Brasil, que reconhece aos fabricantes do sistema
Coca-Cola que se destacam em qualidade, meio
ambiente, segurança e responsabilidade social. No
mês de fevereiro do mesmo ano, a Coca-Cola Andina
Brasil obteve reconhecimento em nível mundial pelo
trabalho em execução, ficando entre os 3 finalistas
do prêmio RED Awards que a Coca-Cola entrega aos
engarrafadores do sistema no mundo. Para esta edição se apresentaram 38 engarrafadores de 26 países
com mais de 50 casos de êxito.

• KORE: Requisitos corporativos de “The Coca-Cola
Company”.
Alcance Plantas produtivas e centros de distribuição das instalações em
cada país em Qualidade, Meio ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional.
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Nova planta eco amigável em Santiago, Chile
Um dos elos de 2012 foi a inauguração da nossa nova planta em Renca, Santiago, que nos demandou um
investimento que ronda os US$180 milhões. A nova planta consta de 10 linhas, sendo 4 das mesmas de última
geração, e permite aumentar em mais de 40% nossa capacidade instalada . Além disso, conta com 30 guindastes LGV (Laser guided vehicles), que atendem 9 das 10 linhas de produção, permitindo administrar a adega
de produto terminado de forma automática, contribuindo para manter uma operação ordenada e controlada.
A nova planta em Renca foi construída com os mais altos padrões em tecnologia e cuidado ambiental. Para desenhá-la conformou-se um grupo interdisciplinar de profissionais que viajaram a diversas plantas da Coca-Cola
e aos mais importantes fornecedores, incorporando as melhores práticas e tecnologias ambientais, inocuidade
alimentar, qualidade e segurança. Especial atenção atribuiu-se ao uso eficiente de recursos como a energia, a
água e a utilização de materiais recicláveis. Por outra parte, a planta se encontra prestes a obter a certificação
ambiental LEED (por suas siglas em inglês, Leadership in Energy & Enviromental Design).
Com a ideia de acrescentar capacidade de análise em laboratório, a infraestrutura da Planta foi pensada desde
o momento da planificação para contar com facultades e ferramentas que lhe permita respaldar internamente
os requerimentos de qualidade, sem acudir a laboratórios externos. Por exemplo, realiza-se a análise de água,
produto terminado e de efluentes, cujo controle se efeitua de forma periódica.

Marketing e rotulagem responsável

POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SUSTENTABILIDADE
Na Coca-Cola Andina elaboramos águas e bebidas sem álcool gasificadas e não gasificadas e envasamos
água mineral natural gasificada e não gasificada.
Entendendo a qualidade como um conceito amplo que satisfaz de forma simultânea os nossos clientes, consumidores, acionistas, empregados, fornecedores e à comunidade, estabelecemos a política de:
• Gerir nossas atividades, produtos e serviços de maneira responsável e em cumprimento com as políticas da
empresa Coca-Cola, requisitos de clientes, normativas e legislação aplicáveis;
• Elaborar e distribuir alimentos inócuos;
• Instaurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para trabalhadores e visitantes;
• Aprimorar nossos processos para obter uma produtividade maior;
• Desenvolver os nossos abastecedores; A Direção da Coca-Cola Andina assume o compromisso de liderar e dar
suporte ao cumprimento desta declaração:
• Promovendo a excelência, a sustentabilidade e a eficiência;
• Garantindo a disponibilidade dos recursos e a melhor tecnologia disponível;
• Privilegiando a prevenção da contaminação, danos e doenças;
• Gerenciando o conhecimento e a informação de toda a cadeia de valor;
• Fomentando o trabalho em equipe e a aprendizagem como fator fundamental para o crescimento do capital
humano;
• Medindo e avaliando nosso desempenho, impulsionados por alcançar a melhora permanente da eficácia do
Sistema Integrado Sustentabilidade.

A Coca-Cola está comprometida com a divulgação de
informação nutricional objetiva, significativa e compreensível sobre todos os nossos produtos. Acreditamos na importância e no poder da eleição informada.
Apoiamos a rotulagem nutricional baseada na evidência e na educação que permita aos consumidores
tomar decisões que satisfaçam seus requerimentos
individuais de nutrição e de energia como também
o de suas famílias. É por isso que não só nos adaptamos à normativa vigente inclusive antes do período
de vigência, mas também fomos incluindo voluntariamente a informação necessária para guiar nossos
consumidores em suas decisões de consumo.
O que são as Guias Diárias de Alimentação?
As Guias Diárias de Alimentação (GDA) são uma
ferramenta de informação nutricional baseada em
evidência para ajudar os consumidores a selecionar
dietas que satisfaçam suas necessidades nutricionais
e energéticas individuais.
Que informação se encontra nas GDA?
Informação nutricional baseada em evidência, apresentada em formato de tabelas GDA é útil para informar sobre o conteúdo de calorias e sobre a quantidade de açúcar, gorduras totais e sódio, nos produtos
do catálogo da Coca-Cola Andina. O painel de informação nutricional fornece dados adicionais sobre
proteínas, carboidratos, fibra e, quando o produto os
contém, minerais e vitaminas. Também aparece a
porcentagem do valor diário recomendado dos mencionados nutrientes em uma dieta de 2000 calorias
diárias.

Qual é a regulamentação aplicável à Coca-Cola
Andina?
As GDA se baseiam em pautas e políticas alimentares
nacionais. As GDA estão sendo aplicadas na América
do Sul por diversas empresas de alimentos e bebidas de forma voluntária. Para os países membros do
Mercosul, as GDA são declaradas para o conteúdo
líquido total da bebida quando o mesmo for menor
ou igual a 400 ml. Por cima desse volume, declaramse por porção de 200 ml (um copo).
Como a Coca-Cola aplica as GDA?
A Coca-Cola foi a primeira empresa de bebidas em
nível mundial, em comprometer-se a exibir as calorias na frente de suas etiquetas. De acordo com a
política global da Coca-Cola, todas as etiquetas (com
exceção de vidro e água) devem conter as GDA. Na
América Latina, a Coca-Cola apresenta a quantidade
de calorias junto com a porcentagem de Valor Diário
(%VD) na frente das embalagens. Isto é coerente com
o compromisso de oferecer aos consumidores informação nutricional transparente de nossos produtos.

.
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Marketing responsável
As campanhas de marketing em nível nacional são
desenhadas em conjunto com The Coca-Cola Company. É importante manifestar que contamos com
uma política de marketing responsável, que estipula
que não se dirige publicidade de nenhum dos produtos da empresa a crianças menores de 12 anos.
Não concedemos publicidade a meios em que a audiência de crianças menores de12 anos seja superior a 35%. Adicionalmente, não se exibem crianças
menores de 12 anos bebendo nenhum dos produtos
sem a presença de um adulto responsável. Definimos
em nossa política de marketing responsável não dirigir publicidades nem promoções a crianças menores
de 14 anos, relativa àqueles produtos com conteúdo
classificado como “elevado em açúcares”.

Comunicação com clientes e consumidores

Relatório de Sustentabilidade 2013

Como entrar em contato com o Serviço de Atenção
ao Cliente?
ARGENTINA
Informação ao consumidor: 0800 8888 888
Telefone para o 0810-7777-888
Mensagem de texto ao 3516212622
Correio eletrônico a serviciosalcliente@koandina.com
BRASIL
Telefone para o 0800-0235338.
www.coca-colabrasil.com.br.
SAC 0800 -0212121
CHILE
Hola Coca-Cola 800 219 999

Construir um vínculo de cooperação com nossos
clientes, é a chave para garantir que a qualidade
das nossas bebidas e a mensagem que queremos
transmitir chegue de forma adequada às mãos dos
consumidores. Para gerar essa relação de longo prazo colocamos à disposição canais para que os clientes possam nos dar suas opiniões e expressar suas
expectativas, e por sua vez trabalhamos ativamente
para saber acerca de sua satisfação em relação aos
nossos serviços.

Resultados de comunicação com os clientes em 2013

273.000 clientes nos 4 países.

1.268.911 ccontatos com o Serviço de Atenção ao
Cliente

Quais são os principais canais de comunicação com
os nossos clientes?
O contato com os clientes se baseia em duas ferramentas fundamentais:
• Serviço de atenção ao cliente. Todas as nossas
instalações contam com um centro de contatos que
recebe as consultas e as reclamações dos clientes
por meio de diferentes vias: nossa website, telefonemas, correio eletrônico, mensagem de texto através
do telefone celular.
• Pesquisas de satisfação. Visam medir o nível de
satisfação dos clientes avaliando fatores tais como
vendedor, despacho, apoio comercial, faturamento,
oferta de variedades do produto, qualidade, rentabilidade, atenção telefônica e serviço técnico, entre
outros. Através da medição do desempenho da
Coca-Cola e de seus concorrentes nesses fatores,
determina-se a situação competitiva que nos permite desenvolver planos de ação para o ano inteiro. A
partir de 2011, unificaram-se os critérios de medição
nas instalações, obtendo assim a comparabilidade
dos resultados.
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PARAGUAI
Telefone para o 0800-115555
*2622 de seu telefone móvel
Correo electrónico a sacc@py.kopolar.com

40% dos contatos corresponderam a vendas e toma
de pedidos

CASO DESTACADO

COMMUNITY RETAIL CENTER (CRC) NO CHILE
Este programa enquadra na nossa estratégia de desenvolvimento sustentável das comunidades e do canal tradicional em conjunto. Consiste em potenciar a
produtividade do canal tradicional melhorando seu
modelo de negócios provocando um complemento
maior entre negócios próximos ao invés da concorrência entre eles. Adicionalmente, em certas comunas mais vulneráveis complementou o apoio à comunidade instalando centros de reciclagem e/ou praças
recreativas ao redor dos referidos comércios.
A equipe local descobriu, que havia áreas em que se
produzia uma concentração de três ou mais clientes
com os quais era possível trabalhar para ajudá-los a
complementar-se ao invés de competir podendo satisfazer assim diversas possibilidades de venda presentes em seus clientes. Desta maneira, criou e procurou
potenciar- este conceito no canal tradicional através
do fortalecimento destes pequenos centros comerciais de bairro (ou Community Retail Centers, CRC).
Em 2011, iniciou-se com o projeto piloto, aproximando-se dos clientes, desenvolvendo uma linha gráfica
que deu identidade comum a todos estes negócios,
gerando a proposta visual de cada tipo de comércio, a oferta idônea de produtos, criando as equipes
implementadoras, encontrando os fornecedores necessários e colocando em funcionamento este novo
conceito. Além disso, designou-se um encarregado
de CRC por unidade de comércio.

O ano terminou com 300 CRC habilitados em Santiago, e com cifras de crescimento em vendas que avaliam a premissa inicial: entre 10 e 12% por cima de
clientes similares não agrupados sob este conceito.
Além disso, foi realizada uma pesquisa, quantitativa
e qualitativa, com os consumidores, isto é, com os
que finalmente compram os produtos. O resultado da
pesquisa mostrou que a imagem e a infraestrutura
destes grupos de negócios são fatores atraentes que
influem positivamente sobre a decisão de compra.
Entre 2012 e 2013 o número de CRC cresceu até chegar a 1.000 em Santiago sendo o próximo desafio
estendê-lo para o interior do Chile.
O desenvolvimento deste inovador conceito que fornece aos pequenos e médios comerciantes uma
potencial alternativa de concorrência em condições
mais igualitárias com as grandes superfícies nos
transformou em credores do Commercial Execution
Award, reconhecimento da Companhia Coca-Cola
em nível mundial pela inovação neste campo. Esse
projeto beneficia mais de 1.000 comércios e sua área
de influência.
Este projeto envolveu também, a entrega de elementos comunitários, como a “Praça da Felicidade”, com
uma melhoria na qualidade de vida dos vizinhos do
bairro. Em 2012 foram 8 as praças entregues: 4 em La
Reina, 1 em Conchali, e 3 em Pudahuel.

35% dos contatos realizaram consultas, reclamações
e solicitações
7,5% realizou alguma reclamação
8,1 é o nível de satisfação com a Coca-Cola Andina.
Contato com os consumidores
Os principais canais de comunicação para consumidores são o centro de contato telefónico, a website e
as redes sociais. O contato com os consumidores se
realiza através do canal de The Coca-Cola Company,
que em seus procedimentos de gestão, determinou
os casos em que é requerido que escale e resolva
o engarrafador. Em caso de que os consumidores
entrem em contato direto com os nossos centros de
operação, o contrato será registrado e derivado a The
Coca-Cola Company para dar igual tratamento.
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6.

VIDA ATIVA E SAUDÁVEL
Na Coca-Cola Andina promovemos o bem-estar
integral das pessoas através de iniciativas que promovem estilos de vida ativos, mantendo um balanço
entre uma alimentação adequada e a prática regular
de atividade física. Destacam-se os valores como o
jogo limpo, o trabalho em equipe, a alegria e a amizade. Neste contexto, a iniciativa destacada é a Copa
Coca-Cola.
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Outras iniciativas de Vida Ativa e Saudável

Eventos Chaves de Profissionais da Saúde

Em 2011 a Copa Coca-Cola conquistou o país inteiro,
de tal maneira que foi necessário dividir a competição em etapas. O concurso abrangeu a 27 cidades,
onde mais de 9.000 jogadores se dividiram em 562
equipes participantes, e 80.000 espectadores observaram os jogos.

Dale Juguemos / Oye juguemos

Este programa está avaliado pela geração de alianças com entidades sociais, esportivas e governamentais de todas as cidades onde se desenvolve a Copa
Coca-Cola.

Sponsor Powerade

Estivemos presentes em diversos eventos no Paraguai
apoiando a nutrição, o esporte e o bem-estar integral
das pessoas. Para isso instalamos stands interativos
“Vivendo Positivamente”, com entrega de produtos,
a possibilidade de aceder a página web do Instituto de Bebidas e também realizar atividade física por
médio de jogos interativos. Participamos na Jornada
Nutrição organizada pelo Instituto Privado de Nutrição
Integral, a Jornada Natalia Stipanovich, a Jornada da
Associação Paraguaia de Nutrição, a Jornada de Atualização Nutrisys e no Dia Mundial do Coração organizado pela Sociedade Paraguaia de Cardiologia.

COPA COCA-COLA NO BRASIL

Com a convicção de que a união entre atividade física
e diversão é o melhor caminho para transitar plenamente todas as etapas da vida, a Copa Coca-Cola
resgata os valores essenciais do esporte: o companheirismo, o jogo limpo e um estilo de vida ativo.
Este torneio de futebol é a expressão esportiva intercolegial mais importante em nível regional, com a
participação de jovens entre 13 e 15 anos de idade.
Nasceu há 15 anos no México e se joga na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na Guatemala,
em Costa Rica, em Honduras, na Espanha, na Nicarágua, República Dominicana, no Panamá, no Paraguai, no Peru, na Venezuela e em vários países da
África. Os campeões de cada país viajam para jogar
a Copa Coca-Cola internacional.
Esta competição esportiva procura:
• Promover os benefícios de uma vida saudável e ativa.
• Promover a livre expressão dos jovens através do
esporte, complementando sua formação intelectual.
• Difundir o respeito, o jogo limpo, a competição saudável e o trabalho em equipe.
• Desenvolver o sentido de pertença e a interação entre os participantes.
Para o caso do Brasil, a Copa Coca-Cola aspira tornar-se o maior torneio de futebol para adolescentes,
com o fim de associar cada vez mais a a marca com
o futebol, para conseguir a conexão com os planos
para a Copa do Mundo de 2014. Para isso, foram realizados intensos estudos sobre o alcance do projeto
e seu poder de atração.

COPA COCA-COLA NO BRASIL

2011

2012

2013

Jovens Inscritos

30.654

9.628

8.183

Equipes Inscritas

1.703

5.475

1.989

Cidades Alcançadas

27

29

30

Jovens Inscritos

3.726

13.374

2.484

Equipes Inscritas

207

743

138

Jovens Inscritos

540

1.908

504

Equipes Inscritas

30

106
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Rio de Janeiro

Dale Juguemos tem por objetivo promover a atividade
física e cultural durante os recreios e espaços livres
nos colégios. A ação foi ativada em 160 instituições,
chegando assim a 3.000 alunos do ensino básico e
médio.
As principais maratonas e eventos esportivos foram
abordadas pela marca Powerade, através da organização e do patrocínio dos encontros. Isto se implementa em todos os países onde operamos.
Promoção da atividade física
No Paraguai desenvolvemos uma iniciativa a cargo
da ONG “Crescendo em Movimento”, para promover a atividade física de crianças em idade escolar,
ensinando-lhes jogos para estar em movimento. Em
2013 beneficiamos 1.430 crianças de baixa renda e 34
professores. Desde o começo, o Programa alcançou
8.859 crianças.

Espirito Santo

Instituto de Bebidas para a Saúde e o Bem-estar
Este Instituto é parte do compromisso constante de
The Coca-Cola Company pelo progresso do conhecimento científico e do entendimento sobre as bebidas
e a importância de um estilo de vida ativo, saudável e
equilibrado. Procura servir como recurso de informação para profissionais da saúde acerca da ciência,
segurança e benefícios das bebidas e seus ingredientes, assim como da importância da dieta, a nutrição e
a atividade física para a saúde e o bem-estar.
Mais informação em www.institutodebebidas.org

“Copa Coca-Cola” se realiza em todas as áreas
onde opera o grupo, em nível consolidado nesses
territórios em que operamos. Em 2013 o alcance do
programa foi:
Jovens Inscritos 12.156
Equipes inscritos 550
Cidades alcançadas 15

CASO DESTACADO

BAILA FANTA

34

34

Baila Fanta é um concurso intercolegial de baile para
crianças de escolas do ensino médio, com uma média de idade de 13 a 16 anos. Através do concurso se
promove a vida ativa e saudável dos jovens utilizando
o baile como meio.

A iniciativa é difundida através de uma campanha integral que inclui comunicação em sua website e em
redes sociais, onde os participantes possam compartilhar vídeos e fotos, escutar e descarregar músicas.

Baila Fanta conta com uma plataforma móvel de cenários que se desloca ao longo do país, com um jurado qualificador que escolhe as melhores performances de baile. Os jovens participam em grupos mistos e
recebem coaching (treinamento) de adultos para suas
representações. Além disso, para os grupos classificados para a final nacional, Baila Fanta facilita o assessoramento a fim de que suas representações possam
ser visualizadas e vividas de maneira “profissional”.

Depoimentos:
“O baile é uma forma de comunicação e expressão
e é uma excelente maneira de se exercitar com diversão. Baila Fanta, é uma nova experiência para as
crianças, que através da diversão e da alegria sentem o impulso de expressar suas habilidades, estimulando seu desenvolvimento físico e intelectual e
aprendendo a sociabilizar”
Thomas Rebergue, Brand Manager de Fanta.
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7.

GUARDIÕES DA ÁGUA

Como engarrafadores de bebidas Coca-Cola, o cuidado da água em todo o nosso ciclo de produto é
um dos nossos principais eixos estratégicos. Trabalhamos para resguardar dito recurso, não só porque
é vital para a vida humana e as comunidades onde
operamos mas também para nosso negócio.
Nossos desafios se baseiam nos seguintes princípios:
REDUZIR que significa colocar todos os esforços necessários (recursos e tecnologia) para consumir cada
dia menos água no processo de produção de nossas
bebidas.
As novas tecnologias permitem melhorar todo conceito sustentável (ex: máquina sopradora / de enchimento em bloco). Também existem tecnologias que
nos permitem recusar a água (ex. Osmose de sacrifício).

36
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RECICLAR uma parte da água se incorpora na bebida
da e outra parte se utiliza nos processos produtivos.
Esta última é conduzida a uma planta de tratamento
de efluentes que dá como resultado água apta para a
vida animal e desta maneira volta à natureza.
REPOR / REPLENISH trata-se do conceito de devolver
a água utilizada em nossas bebidas a partir de projetos de conservação que melhorem a infiltração natural da água, o cuidado dos aquíferos subterrâneos e
o acesso à água.
Destacam-se nesta seção as inovações tecnológicas
da nova Planta de Renca no Chile, tanto para utilização eficiente da água como para sua reutilização,
o Programa Comunitário da água desenvolvido em
conjunto com a Fundação AVINA na Argentina e o
Projeto “Gotas de Vida” no Paraguai.
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Importância do recurso da água
A água é um recurso precioso e fundamental para
a vida. Sabemos que para marcar a diferença, devemos centrar nossos esforços além dos limites das
nossas próprias plantas engarrafadoras.
Nosso objetivo é ser verdadeiros guardiões do recurso
hídrico; administradores responsáveis da água através da promoção de projetos que não só melhorem a
eficiência hídrica, mas também possam colaborar na
conservação das fontes de dito recurso e colaborar
para que as comunidades onde operamos tenham
acesso à água.
Trabalhamos ativamente em várias linhas de ação
em nossas instalações, realizando alianças estratégicas com organizações que conhecem a problemática local.

Um conceito essencial neste pilar de trabalho, transformado em projeto, é o de “Replenish” onde enfocamos muitos dos nossos esforços para devolver à
natureza a água que utilizamos em nossas bebidas.
O mesmo tem um duplo objetivo: a conservação
de bacias hidrográficas para a sustentabilidade e o
acesso à água como direito humano nas áreas em
que operamos, obtendo resultados quantificáveis em
três categorias:
• Proteção de bacias hidrográficas
• Água para usos produtivos
• Acesso à água potável em comunidades

REPOR - REPLENISH:
Proteção de Bacias hidrográficas
pressão da urbanização, atividades mineiras entre
outras. Estas atividades alteraram sistematicamente
a qualidade da água. Nosso sócio aliado nesta atividade é a Fundação Avina, Universidade Nacional de
Córdoba, em geral entidades locais – Estaduais e Nacionais das áreas onde se atuou.

#

Programa

Projeto em avaliação

Lugar

Prazo
execução

Peplenish
(m3/ano)

1

Conservação

Reservas em La Calera, o manejo como
ferramenta de recuperação de bacias

La Calera, Córdoba, Ar

1 ano (C)

5,880,000

2

Conservação

Florestação com espécies nativas

Panpa de Olaen, Córdoba, Ar

1 ano (C)

9,800

3

Conservação

Aprimoramento de manejo de vegas

Lagunillas del Farallón, Jujuy, Ar

1 ano

45,000

4

Conservação

Restauração de zonas úmidas através da
captação de águas de um sistema de rios

Ramsar e outros, Mendoza, Ar

1 ano (C)

630,000

5

Acesso

Expansão da rede de água potável

Villa Ocampo, Santa Fe, Ar

2 meses

1460

6

Colheita

Colheita de Água de chuva

San Marcos e outros, Córdoba, Ar

1 ano (C)

9500

7

Acesso

Aprimoramento dos serviços de água potável
em três localidades de Entre Rios

Oro Verde e outros, Entre Ríos, Ar

2 meses

45,698

8

Conservação

Melhoramento de bacias degradadas por
falta de cobertura vegetal

Pampa de Achala e outros,
Entre Ríos, Ar

1 ano (C)

18,750
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Objetivo: Preservar a reserva e suas vertentes, através de ações e de pautas de gestão de florestação,
controlar os agentes externos que agridem o sistema
e monitorar.
Localização e características: os 13.500 hectares da
Reserva Natural Militar La Calera situam-se ao oeste
da cidade de Córdoba, na vertente Leste das Sierras
Chicas. A reserva é importante para a conservação
dos ecossistemas nativos e das florestas, e está sob
severo estresse hídrico. Compõem-se de aproximadamente 8.500 hectares de bosques, 2.000 hectares
de pastagens e 3.000 hectares de terras de cultivo.
Existem várias pressões sobre a reserva que afetam
sua hidrologia: agricultura e pecuária, invasão de espécies exóticas ao longo dos cursos de água, histórico de desmatamento, incêndios florestais frequentes,
mineria, atividades militares de treinamento, e pressão da urbanização.

CASO DESTACADO

Definimos a necessidade de realizar ações concretas
em proteção de florestação em reservas, entendendo que são áreas que sofrem variadas pressões que
estão afetando a hidrologia. Estas zonas são impactadas principalmente por atividades próprias da agricultura e da pecuária,e a invasão exótica de espécies, o desmatamento histórico, incêndios florestais,

Reserva Natural Militar La Calera, Província de Córdoba: Gestão como ferramenta
para a recuperação da Bacia (Córdoba)

Atividades desenvolvidas: O trabalho nesta reserva é
parte de um plano de quatro anos. Entre as ações implementadas podemos mencionar a caracterização
da vegetação, o monitoramento hidrológico estacional de cursos de água que entram na reserva, o desenvolvimento de diretrizes de gestão para a pecuária e a agricultura, a proteção dos parches de bosque
nativo, reflorestação de 3.000 hectares agrícolas, o
controle de espécies exóticas e a revegetação.
Adicionalmente, e como a reserva é ameaçada com
frequência por incêndios, implementa-se um plano
de manejo do fogo, realizando atividades de formação do pessoal militar e civil sobre o uso de equipamentos de extinção e o cumprimento das normas de
segurança e provisão de equipamentos de luta contra
incêndios para a reserva, próprios para a topografia
da região.
Resultados alcançados: Em 2012 protegeu-se 50%
da reserva contra o fogo e para o ano 2015, aspira-se a proteger 100% mediante capacitação, compra
de equipamento e a planificação para a luta contra
incêndios.
Benefícios: Como benefício final, pretende-se incrementar a quantidade de água na infiltração. Para
isso, foi estimado o volume anual de infiltração para
cada tipo de terra. Logo, calculou-se o benefício da

quantidade de água como a diferença entre o total
do volume de infiltração em caso de que a terra seja
afetada pelo fogo e para o caso de não ser perturbada pelo fogo (depois que as ações de fogo tenham
ocorrido). Desta maneira, estimou-se que o benefício
total deste projeto seria de 6.086,4 milhões de litros
por ano em incremento de infiltração de água.

Território coberto pela Reserva La Calera

Depoimentos
“Em La Calera estamos desenvolvendo junto com a
organização Aula Aberta de Montanha um projeto de conservação para gerar o benefício hidrológico concreto. Havia diversos tipos de problemas que
requeriam um protocolo de atuação consensuado e
articulado.”
Pablo Vagliente, Coordinador AVINA
“No começo do projeto um dos objetivos era o manejo do fogo, que é uma problemática nas serras de
Córdoba. O campo, rodeado pela cidade, com frequência, tem focos de incêndio, que ingressam em
todo o perímetro. A ideia foi começar a fechar esses
focos, através do desenvolvimento de oficinas conjuntas entre os bombeiros, do exército e da Aula Aberta
de Montanha. A bacia é como uma esponja, que por
meio da vegetação succiona a água, filtrando-a lentamente para o solo, chegando logo ao lençol freático . Se a bacia fica sem vegetação o com vegetação
pobre, quando cai a água, não se mantém na bacia,
corre rapidamente, gera uma irrigação, vai embora.
Através da restauração da vegetação nativa, pretende-se melhorar esta esponja, ou seja, estabilizar a
bacia.”
Javier Bernasconi, Coordinador Aula Abierta de
Montaña
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Energy and Enviromental Design), e se encontra tem
processo de certificação. Um Comitê de Água, que
sessiona semanalmente, tem a responsabilidade de
monitorar e otimizar o consumo da água, e a análise do status do manejo dos resíduos líquidos. Entre
os principais progressos da Planta de Renca em relação à reutilização de água, destacam-se:

Todas as linhas de produção
contam com sistemas de CIP
automáticos, isso nos permite
economizar água e energia

»»Reutilização de águas limpas em serviços sanitários.
»»Recuperação de Água Nanofiltração: estação de
tratamento de água de última geração com membranas de nanofiltração, produzindo uma água
de ótima qualidade para a elaboração da bebida.
Por sua vez, tem um rendimento superior devido
ao tipo de tratamento, caracterizado por minimizar o uso de produtos químicos, substituído por
processos físicos de purificação da água tratada.
»»Tratamento segregado de Resíduos Industriais Líquidos (Riles): O manejo de Riles se encontra terceirizado, através da empresa Ecoriles, que monitora e analisa em forma continua a qualidade das
águas residuais que tratamos. Realizam-se reuniões mensais com esta empresa para analisar a
evolução do tema. Estamos em processo de construção e habilitação de uma planta de tratamento
de resíduos industriais líquidos própria.
»»Redução da quantidade de produções não conformes derramadas e instalação de 4 linhas novas com enchedoras volumétricas, as quais, diminuem a quantidade de problemas de conteúdo
líquido.

Como parte das nossas iniciativas enfocadas na eficiência no consumo de água podemos mencionar:
• Eficiência no consumo de água: Os progressos na
redução do consumo de água no Brasil estão relacionados com a implementação do rinser com ar
(sistema composto pelos sopradores de ar carentes
de óleo que tem como objetivo substituir a água no
processo de enxague de garrafas)e a substituição
de uma das lavadoras de garrafas reutilizáveis por
um equipamento mais eficiente (Jacarepaguá).
• Planta de tratamento de efluentes: Ampliou-se a
Planta em Vitória, Brasil, através de tecnologias mais
modernas e eficientes. Foram instalados novos reatores biológicos com alta capacidade de processamento, como assim também sistemas de centrifugação e flotação de lodos biológicos.
• Nova Planta Renca: A nova Planta, inaugurada em
2012 no Chile, foi desenhada para maximizar o uso
eficiente da água, entre outros recursos. O novo edifício corporativo foi desenhado e construído sob os
requerimentos de certificação LEED (Leadership in
40

»»Sensores em banheiros para economizar o consumo de água.
»»Lavadoras com sistemas de recirculação de água.
»»Estudo de vulnerabilidades da fonte de água. Será
desenvolvido mais adiante um estudo Hidro geológico em profundidade, para estimar em forma
qualitativa e quantitativa os riscos de operação da
atual planta, frente à escassez da água.
• Recuperação de água de chuva. Na Coca-Cola
Andina, mediante um sistema de captação de água
de chuva e armazenagem em cisternas ou lagoas,
destinamos este recurso a diferentes destinos como
serviços auxiliares, proteção do fogo e sanitários,
planta.
• Otimização de processos de sanitização CIP. Todas
as linhas de produção contam com sistemas de CIP
automáticos, isso nos permite economizar água e
energia. A água do último enxague é armazenada
em tanques condicionados para o efeito, e logo é
reutilizada no primeiro enxague do seguinte processo de limpeza.

CASO DESTACADO

GESTÃO DA ÁGUA NO PARAGUAI, “GOTAS DE VIDA”
GOTAS DE VIDA: ACESSO À ÁGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS
Este grande programa, implementado no Paraguai
através de uma aliança entre a Coca-Cola Andina,
a Companhia Coca-Cola, ONG´s, organismos públicos e fornecedores privados tem por objetivo gerar
um impacto positivo em comunidades que carecem
de água de qualidade, que lhes permita preservar a
saúde dos seus habitantes.
Temos muito orgulho de ter sido selecionados junto
a outros dois operadores em nível mundial para implementar um dos programas mais importantes da
Companhia Coca-Cola neste ramo. Dessa forma,
começamos desenvolvendo um programa piloto em
comunidades do Departamento de Ñeembucú, com
equipamentos que possibilitam a purificação da água
contaminada e sua transformação em água potável.
O processo consiste na instalação e gestão de filtros
auto-sustentáveis de água em escolas e colégios.
Atualmente se encontram funcionando 7 sistemas em
5 comunidades (Itá Corá, Mayor Martinez, Yataity, Belén e Costa Rosado) e foi muito bem recebido nestas
comunidades que contam com graves problemas de
qualidade da água. 2.100 pessoas são os beneficiários deste programa, 300 por cada filtro.

O sistema Slingshot foi instalado em centros de saúde
e educação, lugares abertos para toda a comunidade com a intenção de melhorar a qualidade de vida
dos habitantes nestes lugares, através da provisão de
água apta para o consumo. Com a finalidade de que
estivessem em lugares com uma alta afluência permanente de pessoas que potencialmente poderiam
ampliar o uso levando a água para suas casas, criando, desta maneira um efeito multiplicador de benefícios para as comunidades.
Aliados neste Programa
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
DEKA R&D Corp.
Senasa
Fundação Moisés Bertoni
Destilação por vapor
A tecnologia, desenvolvida por DEKA, consiste em um
dispositivo de destilação de vapor comprimido para a
purificação de água, como uma alternativa potencial
para garantir o acesso à água potável em países em
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desenvolvimento. É muito relevante, especialmente
quando as comunidades enfrentam desafios pela
contaminação da água com arsênico, ferro ou outros
metais, ou pela intrusão de água salgada em seu recurso hídrico.
O projeto inclui todas as atividades preparatórias relacionadas com a elaboração de desenhos, o envolvimento de atores essenciais e provas de qualidade da
água, necessárias para a implementação e o melhoramento da tecnologia Slingshot. Cada unidade pode
purificar quantidade de água suficiente para que 400
pessoas bebam diariamente, com um consumo de
energia menor a 1Kwatt, o que é similar ao consumo
de um secador de cabelo padrão.
https://www.youtube.com/watch?v=LxFmdcxQmX4.
Localização dos purificadores

1 Costa Rosado
2 3 Belén
4 Yataity
5 Mayor Martinez
6 7
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Depoimentos

Quantidade de litros de água necessários para produzir um litro de bebida

“… a causa fundamental do problema é a água e se
nós não tratamos a água, nem com todos os medicamentos que tenhamos aqui vamos conseguir resolver.”

2010

2011

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai

2012

2013

Dr. Nelsom Rolls, Diretor do centro de saúde de Yatity

“… Existem muitas crianças doentes, porque não tem
água limpa em todos os lugares. Quando surge o esteiro, entram bichos, vacas, animais… então a água
fica suja”
Troadia Ramirez, habitante assentamento Belén

“Para a comunidade isto é uma bendição, é como receber uma coisa do primeiro mundo, ter a possibilidade de aceder à água potável”

2,14

1,83

2,16

2,82

2,14

1,84

2,08

2,78

2,19

1,63

2,54

2,27

2,14

1,76

3,06

2,17

Nota: a proporção de bebida produzida varia em função do tipo de produto que fabrique cada operação em cada país. Podemos fazer três grandes diferenças
entre bebidas carbonatadas, bebidas não carbonatadas e bebidas em garrafas retornáveis, cada uma delas tem um processo produtivo diferente, e isso
implica consumos diversos de água para produzir um litro de bebida. A orientação para produtos ou embalagens retornáveis requer de um maior consumo
de água como acontece também com os produtos não carbonatados devido a seu processo enchimento. As proporções do quadro anexo estão afetadas pelo
incremento na fabricação de novas categorias (sucos, bebidas isotônicas, energizantes, etc.) e pelo crescente mix de garrafas retornáveis.

Oscar Trangoni, professor do colégio de Costa Rosado

“...estamos recebendo isto com muita alegria, porque
é difícil que alguém se lembre de uma comunidade
tão distante como a nossa”
Victoria Barreto, diretora colégio Bernardino Caballero
de Itá Cora

“Ter esta possibilidade de contar com água potável,
significa simplesmente isso, Dignidade e Respeito
para conosco”
Doris Roys, diretora IPS- Pilar
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GESTÃO DA ENERGIA E
PROTEÇÃO DO CLIMA

A meta na Coca-Cola Andina acerca do consumo de
energia pode resumir-se no conceito “Cresce o negócio, não o carbono”. Para o ano 2020 temos o objetivo
de chegar a satisfazer as necessidades do consumidor, utilizando a mesma energia, em valor absoluto,
que usamos no ano 2010.
Especificamente, em 2010 estabeleceu-se o objetivo
de reduzir em 2% o consumo de energia anualmente,
até o ano 2015, momento em que projetamos alcançar os 0,26 MJ por cada litro de bebida produzida.
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Esta estratégia se ergue sobre dois eixos principais:
por um lado, desenvolvemos uma grande variedade de iniciativas destinadas a aumentar a eficiência
energética das nossas instalações, e por outro, começamos a medir nosso rastro de carbono, como uma
primeira etapa para definir a linha de base para as
instalações, e logo avançar em direção à redução e
compensação das emissões.
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A seguir faremos a descrição das iniciativas mais destacadas, desenvolvidas para alcançar estes ambiciosos objetivos.
Implementação de ferramentas denominadas “Melhores Práticas de Energia”, promovidas por The Coca-Cola
Company. Isto inclui ações de controle
e reparação de fugas de ar comprimido
e de vapor; limpeza de filtros de equipamentos destinados ao aquecimento,
ventilação e ar condicionado; programas de capacitação e participação dos
empregados; sistemas de controle programados para reduzir quantidade de
energia, sistemas de iluminação com
sensores de movimento, entre outros.

Novo sistema de Biogás. Para reduzir
o consumo de gás natural, uma fonte
não renovável, em 2011 começamos
a utilizar um sistema de captação de
biogás na planta de tratamento de
efluentes na Argentina. A recuperação
desta fonte renovável foi utilizada como
combustível em caldeiras, substituindo
quase 10% de gás natural. Em 2012
atingiu 20,64% de biogás sobre o consumo total.

Eliminação de amoníaco em intercambio direto de refrigeração. Avançou-se
na substituição de amoníaco em linhas
de embalagem por Etanol Propilenglicol . As instalações do novo sistema foram realizadas incluindo resfriadores,
condensadores, bombas e instrumentos de controle de soluções, monitoramento remoto, entre outras inovações.

Geração de biogás na Argentina

Painéis solares. Foram instalados painéis solares como um projeto piloto no
Paraguai, com o objetivo de aproveitar
a luz solar convertendo-a em energia
térmica, a fim de que possa ser utilizado para esquentar água nos vestiários,
entre outros usos.

2011 2012 2013
Biogás gerado (em m3)

Medição de emissões de gases com
efeito se estufa. Seguindo os procedimentos e recomendações do Padrão
Corporativo de Contabilidade e Relatório do Protocolo de Gases com Efeito
de Estufa começaram a registrar-se as
emissões fruto das atividades produtivas, comerciais e logísticas na Argentina. Optou-se por registrar as emissões
de Alcance 1 (emissões diretas causadas pelo consumo de combustíveis em
processos produtivos e/ou em equipamentos de propriedade ou controle
da empresa) e emissões de Alcance 2
(emissões indiretas produto do consumo de energia elétrica em processos,
atividades comerciais e de logística o
por equipamentos de propriedade ou
controle da empresa). O objetivo é estender a medição a outros elos da cadeia de valor.

Instalação de Salas de Videoconferência, contribuindo para reduzir significativamente a necessidade de viajar
entre as diversas locações e locais.
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267.759,80 369.695,20 397.341,43

12,6%

9,6%

% EUR

2,6%

3,2%

3,3%

Nova sopradora de garrafas. A instalação de novas sopradoras de garrafas
permitiu trabalhar com pressões mais
baixas, além de ter incorporado um
sistema de recuperação de ar comprimido. O impacto desta ação representou uma redução nas emissões de
gases com efeito de estufa.

Utilização de gás refrigerante ecológico em todos os equipamentos de frio,
assumindo o compromisso de utilizar
gás ecológico em compras de novos
equipamentos. Também foram substituídos os equipamentos resfriadores,
os quais utilizam gases refrigerantes
menos nocivos para o ambiente.

GESTÃO DA ENERGIA E PROTEÇÃO DO CLIMA:
PLANTA LEED, RENCA, CHILE.
A nova Planta, inaugurada em 2012, foi desenhada
para maximizar o uso eficiente da água, da energia
e dos resíduos. O novo prédio corporativo foi esquematizado e construído sob os requerimentos da certificação LEED (Leadership in Energy and Enviromental
Design), que se encontra em processo de certificação.
A referida certificação persegue como objetivo de valor:
• Ambiente mais saudável para os ocupantes, e melhor produtividade nos empregados.
• Reduz a carga sobre a infraestrutura local e contribui
com a qualidade de vida
• Reconhecimento da comunidade e autoridades do
compromisso ambiental
• Incrementa o valor dos ativos.
• Reduz a produção de dejetos

Porcentagem de gás natural substituído
por biogás

11,9%

CASO DESTACADO

• Reduz as emissões de gases com efeito de estufa.
Nova caldeira com economizador
de energia. Em 2012 no Paraguai foi
adquirida uma terceira caldeira, preparada para operar automaticamente
modulando a expansão nas chaminés
e nas bombas, otimizando o uso de
energia. Também conta com um economizador, que aproveita o calor dos
gases emitidos para esquentar a água
de alimentação. O combustível utilizado para a alimentação das mesmas é
biomassa renovável (caroço de coco,
cavacos de madeira ou briquetes).

Novas linhas de produção em bloco:
A incorporação de linhas em bloco permite reduzir consumos de energia e de
água, pois os transportes percorrem
distâncias mais curtas e se simplifica o
processo.

• Minimiza as emissões que deterioram a camada de
ozônio
• Evidencia o compromisso com o meio ambiente e a
responsabilidade social.
Para isto o processo de certificação LEED reconhece as

capacidades do projeto em cinco áreas fundamentais
para a saúde humana e ambiental:
»»Desenvolvimento de lugar sustentável,
»»Poupança de água,
»»Eficiência energética,
»»Seleção de materiais e
»»Qualidade ambiental interior.
A Coca-Cola Andina transitou este processo,realizando
as seguintes ações:
• O Comitê de Energia seciona semanalmente, encarregando-se da revisão de indicadores e planos de
otimização do uso de energia, e da revisão de novos
projetos de melhoria.
• O prédio corporativo foi desenhado em função dos
requerimentos da certificação, que incluem a otimização do uso da luz natural, Sistema de luzes
programadas com a luz natural, sistema de aquecimento e ar condicionado amigáveis com o meio
ambiente e estacionamentos exclusivos para veículos com baixas emissões.
• Os gases refrigerantes CFC recuperados dos equipamentos de frio que se encontram no mercado são
enviados para Hidronor, que os armazena e posteriormente os envia à França, onde são destruídos,
garantindo não impactar no meio ambiente.

Energia utilizada por cada litro de bebida produzida / MJoules / L de bebida
2010

0,30

2011

0,41

0,31

0,56

0,28

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai

2012

0,36

0,24

0,56

0,33

2013

0,34

0,31

0,54

0,30

0,30

0,29

0,55

Argentina: O resultado 2012 não atingiu a meta anual de 0,28 Mj/litro, devido à incorporação da planta de clarificação de açucar cru. Encontra-se em
processo a desagregação por unidade de negócios (açucar, não carbonatados e carbonatados) para ser comparável com o resultado de outras plantas de
engarrafamento dentro do sistema Coca Cola.
Como fora mencionado para as proporções de água utilizada/litro de bebida, na medida em que se amplia a oferta de produtos sensíveis, novas categorias
e incremento do mix de embalagens retornáveis, os processos requerem um consumo maior deste recurso. O desafio constante é o reduzir as proporções
de consumo, até mesmo incrementando a oferta de novas categorias de bebidas e embalagens.
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De forma constante, otimizamos as embalagens (primárias e secundárias) que contêm os nossos produtos, transformando-se em um dos eixos centrais da
nossa gestão ambiental. Isto se aplica tanto no desenho das embalagens, quanto na recuperação das
mesmas para sua reciclagem ou sua reutilização.
Destacam-se os investimentos em novas plantas de
reciclagem deste plástico, as novas garrafas “Plant
Bottle”, o desenvolvimento do sistema “Bottle to Bot-
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tle” e a diminuição da utilização do plástico em embalagens PET com o projeto Lightweighting (desenho
ótimo de embalagem com menor gramagem).
Também desenvolvemos a embalagem Retornável
realizando investimento em tecnologia que permite
dar a oportunidade aos nossos consumidores de escolher um produto mais amigável com o meio ambiente e acessível para toda a sociedade.
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Desenho das novas embalagens

Bottle to Bottle

Reciclagem

A Coca-Cola Andina está alinhada com a estratégia
mundial desenhada pela Coca-Cola para reduzir o
peso das embalagens e minimizar seu impacto no
meio ambiente, através da redução do Pet de nossas
garrafas e da utilização de formas com roscas menores com tampas que acompanham essa redução,
denominadas “Short-Finish”.

Um dos últimos progressos na Coca-Cola relativo ao
desenho das embalagens, tem a ver com a implementação de uma embalagem que pode apresentar
até 25% de PET reciclado. A mesma é identificável
através das palavras “PET PCR (Post Consumo Reciclado)” agregadas ao código padrão dos produtos.

A recuperação das embalagens dos nossos produtos
é um dos nossos maiores desafios no que diz respeito
à gestão de resíduos e seu impacto na comunidade.
Neste ponto é fundamental a conscientização e a participação dos consumidores, razão pela qual, desenvolvemos programas em aliança com outros atores,
entes públicos, instituições, clientes e fornecedores.

956 TM de Pet reduzidos em nossos
produtos em 2013, equivalente a reduzir o impacto do rastro de carbono em
mais de 3,3 milhões de quilogramas
de CO2

Desde agosto de 2011, na Argentina coleta-se PET
do mercado que logo depois é levado para a planta Bottle to Bottle de CABELMA na cidade de Buenos
Aires, a fim de que seja condicionado com lavagens
e trituração para ser combinado com resina virgem.
Através de um exigente tratamento convalidado pela
autoridade legal alimentar, foi possível implementar
em resinas claras e verdes em mais de 80% das embalagens PET de nossas instalações
Embalagens com menor utilização de plástico PET
- Lightweighting
Em todas as instalações de Andina, avançou-se na
redução do peso das embalagens. Pretendemos que
100% das embalagens tenham esse conceito. Com
a chegada de Bonaqua em 2012, uma água mineral
natural, foi possível introduzir a embalagem de menor
peso do mercado, favorecendo uma ação ambiental
relevante no processo global e gradual de Lightweighting. Esta garrafa ECOFLEX foi de desenvolvida para
utilizar a menor quantidade de resina PET em sua elaboração. Isto impacta significativamente na energia
aplicada para sua conformação no processo de injeção e também durante o sopro.

Plant Bottle
Este novo desenvolvimento está relacionado com a
incorporação nas garrafas não retornáveis de até
30% de resina de origem vegetal, gerada a partir
dos dejetos da cana de açúcar. Esta embalagem tem
a mesma aparência, peso e vida útil que a de PET
tradicional e pode reciclar-se em 100% junto com outras garrafas de plástico PET. Esta ação se identifica
através do logotipo verde de Plant Bottle presente nas
etiquetas.

O plástico recuperado e reciclado se incorpora a novas embalagens, no sistema Bottle to Bottle e também se utiliza para fabricar e entregar jogos infantis,
que logo são distribuídos junto com instituições que
se orientam à recuperação do plástico pet e de tampas para sua reciclagem.
Todas as plantas engarrafadoras e os centros de
distribuição da empresa segregam e reciclam os resíduos que gerados, além disso, solicitamos que os
colaboradores e visitantes que assistam às plantas
tragam seus resíduos Pet, que são levados às ilhas
ecológicas de cada operação para ser reciclados.
A seguir, as embalagens são classificadas a fim de

reduzir a quebradura desnecessária das mesmas.
Esta ação implica uma redução de mais de 30% na
ruptura das embalagens.
Programa de reciclagem
“Otimismo que Transforma”
Juntamente com Walmart na Argentina, incentivamos
a comunidade a separar as embalagens de PET em
seus lares, condicioná-las e depositá-las nas estações
de reciclagem dispostas em comércios participantes,
localizadas em diferentes cidades do país (Córdoba e
Rio Cuarto (Córdoba); Guaymallén, Las Heras e Chango Más Maipú (Mendoza); Paraná (Entre Rios); Santa
Fe, Corrientes, San Juan, San Luis). Esta iniciativa se
realiza em forma conjunta com a Fundação AVINA
para incorporar as cooperativas de recuperadores
urbanos, colaborando assim para melhorar suas
condições de trabalho. Como resultado, realizam-se
doações de jogos fabricados com o material PET reciclado, em escolas próximas aos comércios, em função da quantidade de garrafas recuperadas.

A garrafa ECOFLEX representou uma
poupança de 450 TM de pet no ano
2013, com uma redução no rastro de
carbono equivalente a 1,5 milhões de
kg. de CO2.

Este tipo de iniciativa reforça nosso compromisso de
trabalhar com embalagens sustentáveis. O lançamento foi distinguido em nível mundial com medalha
de ouro nos prêmios DuPont na categoria inovação
em embalagens.
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PRAÇAS DA FELICIDADE NA ARGENTINA
Com o objetivo de recuperar espaços ao ar livre para
o desenvolvimento de esportes e atividades sociais,
lançamos a iniciativa “Praças da Felicidade”. Nos lugares escolhidos, instala-se um KIT que consiste em
jogos de PET Reciclado (que inclui escada curva, cesto
de lixo, gangorra, escorregador e banco).
Para a implementação deste Programa é fundamental a associação com os governos locais de cada cidade onde se realize o projeto. Acorda-se com Municípios a instalação de Pontos Limpos e a doação e
instalação dos jogos de praça feitos com material reciclado PET em Praças, Escolas e Jardins-de-infância.
• Em 2012, foram ativadas 30 Praças da Felicidade
em 5 municípios: Venado Tuerto e Rosario (Santa Fe),
San José (Entre Rios), Mendoza (Mendoza). Viram-se beneficiados mais de 15.000 habitantes de ditos
municipios.
• Em 2013, foram instalados 11 kits em hospitais com
o produto do que foi arrecadado no evento de Natal
2012. E, por sua vez, em Rio Cuarto (Córdoba) foram
instalados l 2 kits em La Rural, em Bariloche 3 kits
em Cerro Catedral, em Concordia 5 kits e em Junín
13 balanços para Colégios.

Representam 961.742 KG de PET, equivalente a mais de 43 milhões de garrafas recuperadas
O Programa Praças da Felicidade procura não só promover o aumento de espaços recreativos, mas também reduzir o impacto ambiental. Aspira-se a criar
um modelo de coleta e reciclagem de PET, promovendo hábitos de reciclagem na população.
Através de uma campanha de publicitária, solicitou-se a participação dos vizinhos, pedindo-lhes que
trouxessem suas garrafas de PET. Cada contentor
disposto para receber resíduos recicláveis (neste caso
PET), é retirado periodicamente pelo Município para
sua posterior reciclagem.
Caso Junín (Mendoza)
A localidade de Junín realizou, durante 2013, diversas
atividades ligadas à coleta e à reciclagem de materiais PET.
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente,
a Prefeitura de Junín enviou um caminhão com mais
de 400 mil garrafas plásticas com destino ao Paraná

onde foram reciclados e convertidos em jogos infantis
para praças deste departamento.
A partir desta iniciativa instaurou-se o programa “Junín Ponto Limpo” durante os eventos da Vindima Departamental e do Encontro das Nações, que permitiram a coleta de umas 45 mil embalagens. Depois, o
programa começou a aplicar-se em escolas e espaços públicos obtendo mais de 400 mil garrafas que
foram recicladas e geraram como resultado 55 kits
para distribuir nas praças. Quarenta (40) desses kits
são os que a empresa Quanta troca com o departamento pelas garrafas e outros 15 são aportados pela
Coca-Cola Andina em função dos resultados obtidos.
Por sua parte, para o Dia da Primavera, organizaramse amostras de eco murais feitos com tampinhas de
refrigerantes.
Finalmente, em dezembro, Junín conseguiu abrir sua
própria planta de tratamento de resíduos plásticos.
Nela será realizada a compactação e a enfardação
das embalagens que sejam recolhidas nos colégios e
pontos estabelecidos em cada um dos distritos com o
fim de enviá-los a Entre Rios, onde a empresa Quanta
está encarregada de continuar reciclando o material
obtido, construindo mobiliário urbano e escolar. Com
esta iniciativa, Junín se tornou “cidade modelo” do
país em matéria de coleta e reciclagem deste tipo de
embalagens.

Depoimento
“O projeto Junín Ponto Limpo continua crescendo
cada vez mais. Agora estamos coordenando atividades com outras prefeituras e entidades para tirar
de circulação o plástico que tanto afeta. Fomos parabenizados por um número incalculável de pessoas,
empresas e instituições por esta iniciativa. Eu me sinto
muito gratificado pelo trabalho que me corresponde
fazer e sinto também que entre todos os habitantes
de Junín, realizamos nossa pequena contribuição
em prol do nosso planeta. Hoje estamos trabalhando
com 36 escolas primárias e 12 espaços públicos, dispondo de um total de 48 Pontos Limpos. A ideia é que
cada escola que participa deste programa possa receber algum dos elementos que fabrica Quanta com
o simples objetivo de criar uma motivação nas crianças e inconscientemente uma cultura de reciclagem”.
Daniel Ascurra - Coordinador Junín Punto Limpio, Prefeitura de Junín (Mendoza)

Trabalho conjunto com cooperativa de catadores
Esta operação apoia há vários anos, com o Instituto
Coca-Cola, a rede de catadores de dejetos sólidos no
Rio de Janeiro e Vitoria (Brasil). As garrafas coletadas
pela referida cooperativa são destinadas, em parte, à
fabricação de envases Bottle to Bottle e outros produtos de uso geral.
A iniciativa promove o trabalho de setores vulneráveis
e dá valor ao resíduo Pet para que seja injetado à
rede de catadores..

Em 2013 foram recuperadas mais de
29 milhões de garrafas pet, 30 milhões de latas e 5 milhões de garrafas
de vidro, equivalentes a um total de 17
milhões de KG de CO2 em redução de
rastros de carbono.

O PET coletado é processado no moinho da planta,
transformado em Scrapy e logo entregue a uma empresa especializada. Utilizam-se para diversos usos,
como bandejas de plástico, polyester para roupa, sacos de lixo, entre outras coisas.
Reciclagem del vidrio
As garrafas de vidro retornáveis também são reutilizáveis em todas as instalações. Para isso, contamos
com o compromisso dos consumidores de devolver
as garrafas utilizadas para seu posterior processamento, lavagem e ingresso na produção.
As garrafas são selecionadas e as que se descartam
são enviadas para a ilha ecológica de cada planta
para ser condicionadas e logo enviadas aos recicladores, um dos produtos fabricados com a reciclagem
do vidro é a emulsão asfáltica.

Eco-barreiras
Continuamos desenvolvendo o projeto de três barreiras de contenção (eco barreiras) de resíduos sólidos
para os rios no Rio de Janeiro (Brasil). Esta iniciativa,
que utiliza barreiras construídas com garrafas de
plástico PET, se realiza em conjunto com um sócio estratégico, FEBRACOM e em aliança com a Governo do
Estado do Rio de Janeiro.

Compra de uma nova
garrafa ou devolução do
mercado à fábrica
Lavagem da garrafa e
engarrafamento da bebida

KIOSKO
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Inventário e distribuição
aos pontos de venda

Venda ao consumidor final

Planta Renca e novas tecnologias
A nova planta do Chile conta com a melhor tecnologiapara ser eficientes na gestão de resíduos sólidos.

A eliminação das garrafas
não padrão para o fornecedor
de garrafas novas

KIOSKO

Ciclo
Reciclagem
do Vidro

O reingresso à
produção
IInspeção das
garrafas
Devolução da
garrafa à fábrica

Retorno da garrafa ao ponto de venda por parte do consumidor
(troca de garrafa completa)
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presa que separa o alumínio do cartão, dando destinos de reciclagens diferentes segundo o tipo de
material.
• Equipamento nas adegas de resíduos: Além do
Moinho de processamento de plástico PET, no Brasil
se implementou a utilização de carretas elevadoras giratórias sobre seu próprio eixo, que facilitam
a operação de dejeto de resíduos. Procura-se com
frequência incrementar o valor dos resíduos, razão
pela qual se realiza um investimento máquinas e
ferramentas para condicionar os materiais de tal
forma que sejam úteis e requeridos pelo mercado
de reciclagem.

Trabalhamos para diminuir os
resíduos gerados e aumentar a
possibilidade de reciclagem dos
mesmos

• Campanhas internas: Através de programas desenhados para aumentar o índice de material reciclado na totalidade de resíduos gerados. Isto inclui a
eliminação de impressoras individuais que foram
substituídas por impressoras de uso coletivo, a utilização de toner recarregáveis, a utilização de papel
reciclado para a impressão de documentos; campanhas internas de retorno do PET próprio consumido
entre outras. Isto se comunica através de cartazes
e de mensagens por correio electrónico, garantindo
chegada a todo o território.

Gestão de resíduos
O Sistema de Gestão de Resíduos da Coca-Cola Andina abrange todas as instalações da empresa, focalizado em minimizar a geração de resíduos sólidos e
em sua adequada segregação, utilizando o princípio
das 4R: Reduzir, Reutilizar, Renovar e Reciclar. Além
disso, trabalhamos para diminuir os resíduos gerados e aumentar a possibilidades de reciclagem dos
mesmos, procurando uma saída válida para cada
um, gerando benefícios para empreendimentos e/ou
organizações externas.

• Para o correto funcionamento da ilha torna-se necessária a segregação em origem, razão pela qual
é muito importante o respeito da recolha seletiva
de todos os colaboradores, fornecedores e visitantes. Com estas ferramentas procuramos aumentar
a porcentagem de reciclagem de todos os resíduos
sólidos gerados para dar-lhes um destino final adequado e amigável com o meio ambiente.

• • Sistema de Gestão de Resíduos: incentiva-se a minimização na geração, promovendo também a classificação adequada para sua posterior reciclagem.
Dessa maneira, diminuímos o impacto ambiental do
traslado do lixo até o aterro, e colaboramos com a
comunidade em relação à problemática vinculada
ao manejo dos dejetos sólidos. Além disso aumentamos os ingressos, devido à venda de materiais recicláveis para empresas dedicadas ao trabalho com
os mesmos.

• Pallets retornáveis: com o objetivo de minimizar a
geração de resíduos se realizam acordos com fornecedores para ir substituindo materiais de embalagem destinados a resíduos com matérias retornáveis que permitem vários usos. Como por exemplo a
utilização de paletes retornáveis em nossos envases
de vidros e ref pet. Toda a produção destinada ao
mercado se abastece com pallets e separadores
retornáveis. Além disso, consolidou-se a provisão
de moldes em cestas metálicos retornáveis substituindo assim, o volume de pallets de madeira e a
utilização do cartão.

• Ilha Ecológica: Todas as nossas instalações dispõem
com ilha ecológica, onde se nucleia 100% dos resíduos sólidos, que sofrem um processo de adequação
para sua reciclagem final. Desta forma, damos uma
gestão integral dos resíduos sólidos, oferecendo ao
setor produtivo o serviço de moagem de plásticos e
derrame do produto não conforme.

• Coleta seletiva de resíduos: Segregamos em origem
os resíduos gerados pelas nossas instalações, tanto
nas áreas produtivas como nas administrativas; estes são enviados às ilhas ecológicas de cada planta,
onde através de um processo de condicionamento,
são entregues a diversas empresas recicladoras.
Exemplo; o tetra coletado é destinado a uma em-
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Geração de resíduos sólidos / Gramas de resíduos sólidos gerados por litros de bebidas produzidas
2010

12,50 13,00 9,57 18,98

2011

13,40 15,63 12,72 18,84

2012

12,48 12,79 17,92 17,07

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai

2013

13,39 13,10

14,30 23,00

Nota: Os valores consolidam os territórios que foram integrados a Coca-Cola Andina, reformulando valores de anos anteriores para o efeito comparativo

Reciclagem de resíduos sólidos / Porcentagem de resíduos reciclados em relação aos resíduos gerados
2010

94,30 87,00 85,80 83,40

2011

94,40 85,00 48,00 82,20

2012

91,50 87,10 68,00 75,70

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai

2013

92,30 87,80 75,90 86,00

Nota: Devido às ampliações realizadas nas Plantas da Argentina, do Brasil e do Paraguai e a inicialização da planta Renca, gerou-se um nível maior de
resíduos sólidos não atribuíveis ao processo operativo. Estão incluídos no indicador e somos responsáveis pela gestão de reciclagem dos mesmos.
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10. AMBIENTE DE TRABALHO
Dentro dos principais valores que a companhia propaga, um é o de incentivar um bom ambiente de Trabalho. Na Coca-Cola Andina promovemos a importância das pessoas como pilar básico do negócio e
como fator de sucesso futuro. Para nós, respeitar as
pessoas é oferecer-lhes uma perspectiva de desenvolvimento equilibrado em seus aspectos profissionais e pessoais.

Empregados por País

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Executivos

110

67

80

22

Técnicos profissionais

669

4.698

1.204

218

Outros trabalhadores

2.031

2.522

1.878

1.106

600

760

508

114

3.410

8.047

3.670

1.460

Trabalhadores estacionais
TOTAL

56
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CASO DESTACADO

Compromisso com a Diversidade

Qualidade de vida e clima profissional

A Coca-Cola Andina mantém a forte convicção de que
a diversidade, a integração e o desenvolvimento dos
trabalhadores é a base do crescimento do negócio.
Incentivamos a inclusão de trabalhadores com deficiência em nossos negócios, convencidos que a diversidade cria valor não só para a empresa mas também
para a integração e o desenvolvimento das pessoas.

Desenvolvemos uma grande variedade de iniciativas
para alcançar uma das nossas metas principais: ser
um lugar melhor para trabalhar.

Para isso, em 2013 começamos com os levantamentos e projetos de adequação de infraestrutura das
nossas plantas e escritórios, na Argentina nos incorporamos ao Clube de Empresas Comprometidas, que
desenvolvem programas de formação para as empresas para implementar um recrutamento inclusivo
e nos fornecem a base de dados de candidatos com
discapacidade. Adicionalmente, no Brasil, desenvolvemos o Programa de Formação para pessoas com
discapacidade, de dois anos de duração, que cobre
conhecimentos de todas as áreas da empresa preparando-os para melhorar sua incorporação tanto na
empresa como em outras empresas.

A qualidade de vida de todos
os trabalhadores é um tema
central e tarefa permanente
nas instalações..
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A qualidade de vida de todos os trabalhadores é um
tema central e tarefa permanente nas instalações.
Para isso, incentivamos a integração da vida profissional com a familiar. Contamos com um cronograma anual de festejos, onde se comemoram diversos
acontecimentos ou datas particulares. Cada um deles
é diagramado pensando em aproveitar estas instâncias para criar novos vínculos entre os colaboradores
da empresa e seus familiares. Festejamos o Dia das
Crianças, o Natal, realizamos torneios esportivos e reconhecemos a trajetória de trabalho dos empregados
com vários anos na empresa. No Chile, realizamos
encontros matrimoniais e palestras referentes à comunicação na família. Além disso, oferecemos visitas
à planta para os familiares dos empregados, em diversas épocas do ano promovemos que os empregados convidem seus familiares para conhecer onde
eles trabalham e compartilhar uma jornada diferente,
esta visita consta de um percurso, um vídeo e uma
palestra com um guia que os convida para desfrutar
da jornada e da magia da Fábrica da Felicidade.

CONSTRUIMOS ALEGRIA
A Coca-Cola Andina, trabalha em conjunto com a organização TECHO, com a qual participamos na construção de casas em bairros pertencentes à periferia
de diversas cidades onde operamos. Em cada atividade convidamos os colaboradores e suas famílias
para ser voluntários, formando uma equipe disposta
a pôr mãos à obra nesta laboriosa, mas gratificante
ação comunitária e integradora.
A empresa promove a aliança com Techo a fim de
se Incorporar ao precioso trabalho solidário realizado por esta organização: construir casas para famílias que vivem “sem teto”. Trabalhamos juntos, e a par
com as famílias implicadas, que passo a passo foram
vendo como o ansiado sonho da casa própria se tornava realidade.
O convite para participar desta ação está vinculado
com a decisão da empresa de abrir suas portas e de

contribuir de maneira positiva com a comunidade.
A Coca-Cola Andina se caracteriza por fornecer felicidade, cada um dos voluntários que se incorporou
o fez como representante da empresa e da marca
Coca-Cola. E embora isso implique uma grande responsabilidade, é por sua vez uma prova concreta do
compromisso que assumimos com a comunidade e
o entorno que nos envolve. É uma forma de oferecer
ao mundo parte da felicidade que a marca entrega.
Por isso, a construção de casas é também um espaço
para desenvolver vínculos fortes entre os que formam
parte da empresa e as famílias envolvidas. Conhecer
de perto realidades duras e distantes, mas que por
um instante é nossa realidade. E de alguma forma,
colaborar para melhorá-la, por sua vez é nossa contribuição para construir uma sociedade mais justa.

Na Coca-Cola Andina realizamos de maneira bianual
a Pesquisa de Clima Organizacional com o objetivo
de conhecer a percepção de cada um dos integrantes da empresa, a fim de obter assim a informação
concreta sobre as fortalezas e oportunidades de melhoria que temos para programar planos de trabalho
específicos e precisos.
A pesquisa reflete um resultado porcentual sobre a
percepção da favorabilidade das pessoas para com
a empresa em 16 enfoques diferentes. Consta de 93
perguntas fechadas e 10 perguntas adicionais nos
questionários. No último ano, atingiu 87% de adesão e o índice de favorabilidade obtido nesta edição
é de 61%. Uma vez processados e analisados os resultados, os mesmos são apresentados às diversas
Gerências; a partir daí, cada gerência comunica os
resultados a todos os colaboradores, utilizando o espaço não só para informá-los, mas também, para
escutar propostas e em conjunto abordar atividades
que melhorem o clima de trabalho e qualidade de
vida dos trabalhadores. Estas propostas de soluções
são enviadas a Recursos Humanos para sua consolidação, análise e confecção do Plano de Ação de Clima Organizacional.
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UM GRANDE SONHO SE TORNOU REALIDADE: ACADEMIA POWERADE RENCA
Em novembro de 2013 inauguramos o Gym Powerade
Renca, e desde essa data começou a receber todos
os trabalhadores da Coca-Cola Andina do Chile que
esperavam ansiosos um lugar para poder realizar
atividade física, mas com a comodidade de estar no
mesmo recinto da empresa.

Eu quero destacar as pessoas que estão como guias
nas dependências (professores). Estão muito bem preparados e nos assessoraram sobre os tipos de exercício e sobre a melhor forma de ocupar as máquinas e
acessórios da academia. Na verdade, estamos muito
agradecidos por poder utilizar este benefício”.

O que oferece esta Academia?

Gianina Alarcón P., Analista de Qualidade e Inocuidade, Gerência CISMA

O Gym Powerade está pensado para incentivar uma
vida ativa e saudável. Funciona nas instalações do
antigo refeitório de Renca, de um lado da Praça da
Felicidade, e oferece um completo equipamento esportivo, com sala de máquinas, de pesos, professor
guia, e sala multiuso. Nesta última, se oferecem, em
horário de 18:30 horas, aulas de zumba, spinning, pilates e dança divertida.
Freddy Gómez S., Supervisor de Contas a Pagar,
Gerência Adm. e Finanças

CASO DESTACADO

AMBIENTE DE TRABALHO NO PARAGUAI
Com motivo de publicar a revista interna onde os colaboradores contam em primeira pessoa a experiência e a vivência de trabalhar na Coca-Cola Andina, colhemos depoimentos que refletem como eles sentem
o ambiente de trabalho.

Depoimento de colaborador da Coca-Cola
Andina no Paraguai
Juan Carlos Fretes
Chefe de Serviços Gerais de manutenção da Planta
34 anos de antiguidade
Atualmente é o funcionário mais antigo Ingressou no
ano 1978 e está na equipe de PARESA há quase 34
anos.
“Comecei a trabalhar na empresa quando tinha 21
anos e tive a oportunidade de conhecer quase todas
as Áreas que a compõem. Minha primeira função foi
a de Auxiliar de controle de carga. Pouco tempo depois, já fui promovido para Chefe de Controle de turno, logo passei para a Área de Contabilidade, depois
fui elevado para Chefe de Créditos, Cobranças, Caixa
e liquidações e, finalmente fui designado Chefe de
Distribuição. Também estive em Recursos Humanos

60

60

“A academia foi um excelente benefício. No meu
caso, a utilizo 3 vezes por semana, 2 horas por dia.
É muito cômodo, pois fica a poucos metros do nosso
lugar de trabalho. Além disso implica uma economia
muito significativa de tempo e dinheiro.

“Uso a academia regularmente, de 2 a 3 vezes por semana, desde sua inauguração. No meu caso, eu nunca tinha ido a uma academia, portanto não tenho com
que comparar, mas com certeza é mais cômodo por
tempo. Além do mais, uma parte importante do pessoal da área de Qualidade assiste também com a mesma frequência ou mais, portanto, é mais agradável
compartilhar com os meus companheiros esse tempo.
Eu gostaria que mais adiante se incorporassem mais
aulas e mais equipamentos, e também que prolongassem os horários para que todos os turnos tenham a
oportunidade de ir, pois é um benefício muito bom”.
A inauguração da academia contou com a participação da destacada esportista nacional, Erika Oliveira.

como “segundo” do Gerente. Logo assumi a responsabilidade como “Chefe de Serviços Gerais de Manutenção da Planta” e me sinto feliz e realizado pois
posso aplicar toda minha experiência nesta função
para continuar contribuindo com a Coca-Cola Andina
desde meu espaço e minhas capacidades.
Para mim, a Coca-Cola Andina é tudo. Eu comecei
sem nada e aqui concluí uma carreira universitária,
formei uma família, construí minha casa própria a
poucas quadras da empresa, e pude oferecer estudos universitários aos meus filhos. A Coca-Cola Andina é a minha segunda casa, nunca conheci outra
empresa. Graças a Deus tive muito bons colaboradores e muito bons chefes que me ensinaram de tudo.
Depois de 34 anos de trabalho continuo tendo muito
mais para entregar, ainda me sinto forte e com muita
vontade de continuar contribuindo com a empresa.
Meu sonho é que algum dos meus dois filhos tenha a
oportunidade de trabalhar e fazer carreira aqui”
.
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nicação Efetiva, Pensamento Analítico, Negociação
e Liderança. Participaram chefes e supervisores,
totalizando um grupo de 100 pessoas aproximadamente e alcançando 1.900 horas de capacitação na
Argentina.
• Universidade Coca-Cola Andina: trabalhamos junto
com outras Universidades e Instituições educativas
(exe.: Escola de Negócios da Universidade Católica
de Córdoba), que realiza programas de formação
executiva In Company desenhados à medida das
necessidades de cada organização, quer seja para
gerentes, operários e/ou administrativos. Neste contexto, se elaboram programas de formação, focalizados na sustentabilidade, no desenvolvimento e
na consolidação de habilidades diretivas e estratégicas. Esta ferramenta prepara os colaboradores para
desenvolver habilidades que serão necessárias na
hora de enfrentar as mudanças que ocorrem nos
negócios. Como empresa, melhora a inter-relação
entre os colaboradores e as áreas procurando a integração vertical e horizontal, além de favorecer o
coaching e o clima da organização.

Relações Profissionais
Na Coca-Cola Andina, se respeita e apoia o direito à
liberdade de associação vigente em todos os países
onde operamos. Mantemos reuniões com as organizações sindicais, e fornecemos a informação requerida. Quanto às atualizações salariais, as mesmas se
negociam com os sindicatos nas datas especificadas
através das categorias.
Porcentagem de empregados coberto por um acordo
coletivo:
ARGENTINA

BRASIL

CHILE

PARAGUAI

71,6% 6,5% 52,3% 32%
Em 2013 investimos 31 milhões de
dólares, 1% dos nossos ingressos,
desenvolvendo 368.024 horas de
capacitação, 52% destinada a programas de desenvolvimento profissional e 48% em habilidades e
conhecimentos técnicos.

62

62

Desenvolvimento das pessoas: capacitação e formação
Acreditamos na aprendizagem constante e em fornecer aos nossos trabalhadores a possibilidade de
desenvolver todas aquelas habilidades que vão lhe
permitir executar suas tarefas com responsabilidade,
excelência e compromisso. Contar com trabalhadores qualificados permite a maior empregabilidade
dos mesmos e garante o cumprimento das metas
estabelecidas.
O processo de formação se realiza através da gestão
de atividades de capacitação e treinamento, com fim
de ajustar suas aptidões, habilidades e conhecimentos às necessidades da posição que ocupam.
Todo ano se realiza um levantamento das necessidades de capacitação e desenvolvimento para definir o
plano anual de capacitação.
Desenvolvemos os seguintes programas de capacitação:
• Programa de Desenvolvimento de Competências
Gerenciais Líder Andina: foi definido através da
análise e do diagnóstico do nível de competência
manifestado durante o último período de medição
(2011). No âmbito deste Programa, trabalhou-se sobre o desenvolvimento de competências de Comu-

• Programa de Jovens Aprendizes / Profissionais: é
uma iniciativa que tem como objetivo contribuir para
a inclusão social dos jovens através do ingresso ao
mercado de trabalho e os desenvolve em competências e capacitações em matéria de sustentabilidade. Desta maneira, a empresa abre as portas
aos jovens para seu primeiro emprego. O programa
possui um módulo teórico e outro prático, para garantir a entrega de ferramentas que facilitem o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

reforço de vínculos, etc. Este programa é direcionado em forma específica segundo diagnósticos sobre
as temáticas mencionadas e futuro papéis a desempenhar.
• Programas “Trabalho Seguro”: Realiza-se o treinamento e divulga-se a informação sobre os possíveis
riscos e a gestão de prevenção, focalizada nas contingências específicas de cada posição. Promove-se
o autocuidado e a cooperação da equipe para o trabalho seguro.

Capacitação em Sustentabilidade
Associando-nos aos objetivos da empresa de crescer,
desenvolver uma cultura de excelência e preparar
nossos trabalhadores para assumir novos desafios,
capacitamos os nossos empregados em matéria de
Sustentabilidade em todos os países onde operamos.
Na Argentina, desde 2009 se realiza a campanha
“Nossa Era, Nossos Compromissos” uma campanha
orientada a conscientizar todo o pessoal da empresa
acerca do desenvolvimento sustentável, em temas de
Energia, Resíduos, Água e Pessoas (Recursos Humanos).
Por outra parte, comunicamos através de nossa revista Mundo Andina uma seção inteira sobre temas
relacionados com RSE e Desenvolvimento Sustentável, destacando ações realizadas por nosso pessoal.
Além disso, toda pessoa que ingressa à empresa, no
processo de incorporação, recebe formação sobre
como a visão 2020 da Coca Cola se alinha a todos
nossos processos de empresa ativando ações de RSE.

• Capacitação focalizada em projetos estratégicos:
o Projeto Rota ao Mercado (RTM) no Paraguai tem
como objetivo atender os nossos clientes de forma
eficaz e lucrativa, proporcionando-lhes o serviço
que esperam e precisam em termos de atenção e
investimento em seus negócios. A implementação
de RTM nos permite melhorar o nível do serviço
prestado aos nossos clientes, graças à adequação
de ótimos modelos de atenção. A gestão realizada
pela área comercial, através dos diferentes canais
de venda no mercado, tem evolucionado e nosso
crescimento e posicionamento dentro do nosso país
vem se mantendo. Porém, queremos otimizá-la ainda mais, transformando o desenho da estratégia
para a Rota ao Mercado que nos permita atender
melhor as necessidades dos nossos clientes de maneira efetiva e rentável, marcando a diferença em
relação aos nossos concorrentes.
• Programa de Coaching: dirigido a executivos e gerentes, com o objetivo de desenvolver habilidades
de comunicação, liderança, relações interpessoais,
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Avaliação do Desempenho

Compensaciones y beneficios

»»Seguro de Vida adicional ao obrigatório de lei,

A Gestão do Desempenho é um instrumento que possibilita o planejamento e seguimento dos objetivos e
das metas como assim também o desenvolvimento
de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes que facilitam um melhor desempenho), que
contribuem para a obtenção dos resultados organizacionais e pessoais.Por isso a importância que a
empresa confere a este processo e a cada uma de
suas etapas.

As pesquisas e investigações realizadas para garantir
a equidade externa da remuneração dos nossos empregados, são realizadas em função de uma comparação com o mercado e não existe discriminação de
gênero.

»»Plano Dental.

A avaliação de desempenho se realiza com uma frequência anual, semestral ou trimestral conforme a
área. Avaliam-se os resultados alcançados a respeito
dos objetivos planejados e os fatores essenciais de
comportamento que o colaborador compromete para
obter os resultados.
Este ano a avaliação alcançou 99% do pessoal masculino e 98% do pessoal feminino. A avaliação de desempenho incentiva a celebrar os êxitos da empresa,
reconhecendo os progressos dos nossos empregados. Garante a todos os colaboradores a igualdade
nas oportunidades de serem reconhecidos. Por sua
vez, definimos objetivos para as vagas de emprego
com indicadores mensuráveis que logo foram avaliados no fechamento do próximo período, estabelecendo as bases de um processo permanente.

Para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores a Andina oferece uma variedade de vantagens e
benefícios, isso lhes permite o acesso a uma vasta
gama de produtos e serviços.
Os benefícios conferidos aos nossos empregados
promovem o desenvolvimento e o lazer da família,
como também o cuidado e prevenção da saúde,
acompanhado de uma vida saudável. Nossos principais benefícios nesses aspectos são:
• Saúde:
»»Licença de maternidade e paternidade,
»»Assistência e seguro médico
»»Repouso por maternidade e tempo remunerado
de amamentação, redução de meia jornada de
trabalho sem redução salarial durante 6 meses
para as mulheres reintegradas depois da licença
de maternidade

»»Seguro de saúde ou plano de obra social, conforme o país, incluindo tanto ao empregado como
a todo o grupo familiar, sendo a empresa a que
absorve todas as diferenças que implique o valor
do plano em relação aos aportes e contribuições
impostas por lei.
»»Programas de reeducação alimentar, com o apoio
de nutricionistas profissionais, para ajustar planos
de comidas de acordo com as atividades e as condições de cada um dos colaboradores.
»»Ginástica Laboral: oferecemos acesso a planos de
diferentes atividades físicas, tanto em instalações
próprias, como através de acordos com instituições esportivas, para garantir o cuidado integral
e o lazer dos colaboradores.
»»Programas preventivos de vacinação, conforme os
riscos e condições de cada região, como o Dengue, a Gripe, a Febre Amarela, a Hepatite A, etc.
»»Realizam-se conferências, oficinas e palestras sobre assuntos vinculados à saúde para os colaboradores e seus familiares. Também se publicam
artigos sobre problemáticas em matéria de prevenção e detecção de doenças, tanto na Revista
MUNDO ANDINA, como na intranet.

Os benefícios outorgados a nossos empregados promovem o
desenvolvimento e a diversão
da família, como também o cuidado e prevenção da saúde

Processo de avaliação de desempenho
1

2

3

4

Fixação de Objetivos /
Metas e Comunicação

Análise do Desempenho

Análise de Causas

Seleção de Iniciativas de
Melhoramento

Desempenho
Esperado

Desempenho
Real

O que
se espera conseguir

COMUNICAR

BRECHA

Como é
possível alcançar?
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Por que
houve esta
disparidade?
. Organização
. Processo
. Individuo

5

6

Seguimento e apoio para
a Excelência

Entrega de
retroalimentação

O que
possível fazer para melhorar
o desempenho?
Processo -Sistema
Capacitação / Aprendizagem
Consultoria
Alteração Tecnológica
Estrutura organizacional
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Em cada operação, ativamos programas “Acidente Zero” e “Gestores de
Trabalho Seguro” que procuram comprometer a todos os trabalhadores
com o Sistema de Gestão de Segurança da operação. A iniciativa contempla um conjunto de ferramentas para
identificar os pontos críticos e medidas
de correção, uma delas é o Programa
de Avaliação Situacional, em função
do qual a maioria dos gerentes foram
treinados para aplicar o desenvolvimento de um comportamento seguro junto com suas equipes, reduzindo
assim o número de atos inseguros no
lugar de trabalho.
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• Educação: Concedemos becas completas e becas
de excelência acadêmica aos filhos dos trabalhadores para sua carreira universitária e contamos com
um desconto em honorários para diferentes programas educativos para nossos empregados.
• Sociais: Licenças por matrimônio, falecimento de familiar próximo, irmãos e avós, exames, creche; entradas para participar de eventos.
• Econômicos: Acesso gratuito a produtos e seguro de
vida, Kit de Escola, bonificação para filhos de empregados menores de 18 anos e Adiantamento Salarial,
Política Habitacional que consiste na consecução de
subvenções a 5 trabalhadores por ano, gratificação
por aposentadoria, serviço de transporte para todo
o pessoal, serviço de refeitório, concursos de filhos
com melhores médias.

Na nova Planta Renca desenhamos as
áreas de escritórios e espaços comunitários priorizando a segurança dos
nossos empregados: desenhamos
áreas verdes que tornam a jornada
de trabalho mais agradável, espaços
interiores de circulação amplos e seguros, e segurança na área de circulação de pessoas.
Indicadores de saúde e segurança 2013

Contamos com a Política de Álcool e Droga através
da qual realizamos a prevenção, detecção e o tratamento. Em relação à inclusão de temas de saúde e
segurança nas negociações com sindicatos, contemplam-se temas como o seguro de saúde, complementar ao pago feito pelo trabalhador de maneira
direta e o seguro de veículos.

Argentina · Brasil

·

Chile

· Paraguai

TTaxa de absentismo (%)

2,76

1,54

3,15

1,89

Saúde e Segurança

Taxa de Acidentes (LTIR).

8,45

0,75

6,50

0,82

Na Coca-Cola Andina procuramos criar uma cultura
preventiva, adotando medidas de saúde e segurança
para a prevenção de riscos, realizando exames médicos a nossos empregados e promovendo a capacitação que preveem acidentes e enfermidades.

Taxa de Dias de Ausência por Acidentes (LTISR)

213,46 6,48

76,97

7,21

A ênfase está nos seguintes temas: a diminuição de
acidentes, a prevenção de sinistros, o cumprimento
legal e ergonomia. As maiores realizações puderam
evidenciar-se na formação e prevenção de sinistros
orientados à adequação e novas montagens de instalações para a luta contra incêndios.
Em matéria de saúde, realizamos consultas médicas
nutricionais. Esta ação foi realizada por através dos
resultados obtidos nos exames médicos periódicos
e nas consultas cotidianas recebidas no Serviço Médico. Além disso, contamos também com Planos de
Vacinação (anti-hepatite, antigripal, dengue, etc.).
Continuamos formando o pessoal de vendas em conceitos de manejo defensivo contribuindo para a redução de acidentes, também persistimos na formação
de operadores de empilhadeiras através de organismos de certificação externa e com capacitações específicas para cada setor de acordo com os requisitos
corporativos.
Durante 2012 realizamos um total de 9 intervenções
em incêndios florestais em Planta Montecristo (Argentina), colocando em prática os planos de emergência
e dispondo dos recursos e do equipamento específico
para este tipo de emergências, mantendo sob controle as condições de risco para prevenir incêndios estruturais e de materiais em praias, garantindo a segurança e a integridade das pessoas e das instalações.
Como treinamento frente a potenciais emergências,
organizam-se simulações anuais de evacuação.
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COMUNIDADE
Nossa aspiração de criar valor nas sociedades onde
estamos presentes, não alcança apenas as comunidades locais em cada um dos países, estendendo-se
também a nossa cadeia de valor, formada por clientes e fornecedores comprometidos com a essência
Coca-Cola.
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Negócios com Impacto Social: Nossa Cadeia de Valor
Nossos clientes
A rede de clientes conforma um sócio estratégico no
desenvolvimento de nosso negócio. Entre eles, os pequenos estoquistas conformam um elo fundamental na nossa cadeia de valor, pois além do impacto
social que provocam, são os responsáveis por uma
importante proporção das vendas da empresa. É por
isso que continuamos criando novas ferramentas de
apoio que nos permitem aprofundar o vínculo com os
clientes.

273.000 clientes
183.146 estoquistas e pequenos comerciantes
• Capacitação para os clientes. Através de fichas temáticas implementamos um programa de capacitação para nossos clientes “Estratégias de Venda no
Canal Tradicional”. São desenvolvidos temas como
“Qual é minha proposta de valor?”, “Como seduzir
ao cliente?” etc. Posteriormente, levando em consideração o conteúdo dessas fichas, organizam-se
oficinas de capacitação presencial onde são abordados minuciosamente os assuntos submetidos a
estudo e os clientes tem a oportunidade de manifestar as inquietudes e dúvidas que tenham surgido
com a abordagem do material. Em 2013 participaram 5.245 clientes nas capacitações presenciais e
mais de 20.000 na capacitação a distância. Incluem-se temas como as marcas, catálogo de produtos,
preço e processos comerciais e produtivos. No Mc
Donalds foram dadas 16 aulas em 66, estabelecimentos, atingindo 532 participantes.

• Concursos de vendas. Em 2013 foram realizados
os concursos, premiando os clientes e reconhecendo sua trajetória junto à empresa. Participaram
12.000 clientes diretos e 3.000 clientes indiretos. No
ano 2012 criou-se uma website para cada programa onde os clientes podiam informar-se e fazer um
seguimento diário de sua participação no mesmo.
Além disso, desenvolveu-se o concurso “Impulso
Coca Cola 2012: Um grande Salto para o seu negócio” para nossos clientes de menor dimensão , com
a participação de 6.000 clientes de alcance direto.
• Visitas às plantas de clientes. Este Programa nos
ajuda a fortalecer o vínculo com os clientes. Nestas
visitas contamos a eles nossa história, mostramos o
funcionamento dos processos produtivos, compartilhamos nossos programas de Sustentabilidade e
o compromisso da empresa com o meio ambiente.

Mais de 2.000 clientes visitaram nossas plantas produtivas em 2013.
• Programa de Desenvolvimento da Força de Vendas de Distribuidores. Utilizando a modalidade de
ministrar aulas com instrutores internos, implementa-se este Programa nos distribuidores mais importantes, com o objetivo de alinhar suas capacidades
às de nossa força de vendas própria, fornecendo-lhes ferramentas para atingir os objetivos. Foram
alcançados 65 distribuidores, totalizando 715 participantes e 6758 horas de capacitação.
• Fábrica da Felicidade. Em 2012 foi inaugurada a
primeira “Fábrica da Felicidade” no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Em uma área de 700m²,
este projeto convida os visitantes a realizar uma viagem mágica para desentranhar o segredo da fórmula Coca-Cola. Recebemos mais de 10.000 visitantes ao longo do ano.
• Programa “Empreende Alto”. Esta iniciativa procura
melhorar as oportunidades de 20.000 pequenos e
médios comerciantes, incrementando a rentabilidade dos seus negócios, e impactando diretamente na
qualidade de vida dos donos, famílias e da comunidade onde estão inseridos. Este projeto é hoje a
atividade de capacitação com maior financiamento
privado do Chile.

DEPOIMENTOS VISITAS À FÁBRICA DA FELICIDADE
“Eu quero parabenizar a toda a equipe que desenvolve a dinâmica da empresa. A ideia de levar as pessoas literalmente para o interior da “Coca-Cola” é o melhor marketing que a empresa pode realizar como demonstração
da qualidade e do compromisso com o consumidor. Este objetivo não teria sido alcançado se a empresa não
contasse com uma equipe como a da Senhora Helô (a guia da Visita à Fábrica há mais de 20 anos).
Maravilhosa! Muito atenciosa, dedicada, minuciosa na explicação dos mínimos detalhes, paciente e bem preparada. Tanto ela quanto suas assistentes devem ser felicitados. Parabéns para a diretoria da Coca-Cola pela
excelente equipe!”
Bruno Tederixe- Colégio Brasil
“Nossa escola e todos os alunos ficamos encantados com a infraestrutura da fábrica e com a atenção recebida.
Desejamos voltar à fábrica sempre que for possível. A visita foi tão agradável que logo foi objeto de uma prova
do primeiro trimestre em Ciências Naturais”.
Maria Alcione da Silva - Colégio Curso Equipe Grau
“A visita foi maravilhosa, implicou um grande valor agregado para os estudantes. O pessoal que nos atendeu é
excelente. Meus parabéns”.
Solange Barbosa da Silva Costa - Colégio de Aplicação Emmanuel Leontsinis
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Princípios Orientadores para Fornecedores

Cuidando a privacidade dos dados da nossa cadeia de valor
Nos contratos de trabalho, inclui-se uma cláusula de
confidencialidade com os empregados e são assinados Acordos de Confidencialidade com os fornecedores e com os empregados dos fornecedores que
tenham acesso a esta informação. Em relação aos
fornecedores, com frequência, nos contratos que
nos vinculam com o fornecedor, colocamos cláusulas
protetivas dos mesmos, e sanções para os casos em

que a referida obrigação seja violada, assim como
também acontece com o pessoal dos fornecedores,
que subscreve ditos contratos de confidencialidade.
Por outra parte, a área de sistemas antes de permitir
o acesso ao sistema da Coca-Cola Andina obriga a
assinar os acordos de confidencialidade confeccionados para estes casos.

Clientes capacitados

2010

2011

2012

2013

Modalidade Presencial

2.121

3.530

3.780

5.245

Modalidade a Distância

0

1.200

20.000

21.300

Porcentagem de participação nas vendas totais 2013
Estoquistas e
pequenos comerciantes

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai

Supermercados

Vendas por atacado

A Coca-Cola Andina, está comprometida com a defesa dos princípios fundamentais dos direitos humanos
internacionais, vigentes no lugar de trabalho em qualquer lugar onde se desenvolvam nossas instalações.
Consideramos que a verdadeira medida de um negócio bem administrado não deve ponderar apenas o
alcance do êxito em nível econômico, mas também a
forma como esse sucesso foi atingido. É por isso que
procuramos desenvolver relações com fornecedores
que compartilhem valores similares e operem de maneira ética.
Nosso compromisso de respeitar os direitos humanos
se formaliza em nossa Declaração de Direitos Humanos, e contamos com os Princípios Orientadores para
Fornecedores, que incluem os fornecedores associados
e os grupos engarrafadores independentes. Estes Princípios comunicam nossos valores e as expectativas de
fornecedores e grupos engarrafadores independentes,
destacando a importância das práticas responsáveis
no lugar de trabalho que respeitam os direitos humanos e cumprem, como mínimo, as leis trabalhistas e do
meio ambiente no âmbito local e as principais convenções internacionais.
Os Princípios contemplam os seguintes temas:
• Liberdade de associação e negociação coletiva.
• Proibir o trabalho infantil.

49%

47% 66,6%

58%

22%

31% 26,1%

16%

29%

22%

7,3%

27%

• Proibir o trabalho forçado e o abuso no trabalho.
• Eliminar a discriminação.

Nossos fornecedores
A Coca-Cola Andina mantém uma relação criação
de valor compartilhado, com os nossos fornecedores,
apoiando as atividades dos mesmos e criando associações fundamentais com aqueles Críticos. Temos
como política incentivar o crescimento dos fornecedores, apostando na melhoria permanente dos mesmos, e fazendo prevalecer na eleição àqueles que
alcançam um desenvolvimento maior em qualidade,
responsabilidade social e cuidado do meio ambiente.

10.598 fornecedores
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• Classificação de fornecedores. Ao efeito de aprimorar a gestão na Coca-Cola Andina, os fornecedores são classificados em grandes categorias de
acordo com a sua importância e criticidade. Embora
se mantenha a mesma política de relação com todos eles, determinados processos e procedimentos
estão diferenciados conforme a sua classificação.
• Desenvolvimento de fornecedores. Promovemos e
colaboramos para a melhoria do desempenho e do
desenvolvimento dos fornecedores através da retroalimentação de controles e avaliações; colaboração
com planos de melhoria; capacitações específicas;
apoio econômico em circunstancias críticas; avaliação e retroalimentação relacionada com as práticas
de segurança e saúde, qualidade, proteção do meio
ambiente e responsabilidade social empresária.
Além disso, mantemos alianças estratégicas e projetos conjuntos de melhoria e de aplicação de novas
tecnologias, que culminam com uma maior capacidade do fornecedor e da nossa operação. No Chile,
como parte do nosso compromisso com a cadeia

• Horas de trabalho e salários.
• Proporcionar um lugar de trabalho seguro e saudável.
• Proteger o meio ambiente.
• Integridade Empresarial.
• Procedimento de reclamação e solução.
• Sistemas de gestão adequados e eficazes.
Os principais fornecedores da Coca-Cola Andina
devem cumprir com os requisitos previstos no documento “Princípios Orientadores para Fornecedores”, e
logo submeter-se a avaliações periódicas realizadas
por firmas monitoras acreditadas e independentes,
especializadas em cumprimento social, que atuam
em nome de The Coca Cola Company.
Como norma geral, o fornecedor cumprirá todas as
leis vigentes locais e nacionais relacionadas com estes temas, exceto que a Organização Internacional
do Trabalho estabeleça requisitos mais exigentes, em
tal caso, devem aplicar-se estes últimos. Para o caso
de que um fornecedor não cumpra com algum aspecto dos requisitos dos Princípios Orientadores, este
deverá implementar ações corretivas. A empresa se
reserva o direito de rescindir um acordo com qualquer
fornecedor que não possa demostrar o cumprimento
dos requisitos impostos pelos Princípios Orientadores.

de valor, assinamos o convenio Sello Propyme, um
acordo em que nos comprometemos com o Ministério de Finanças a pagar nossos fornecedores PYMES
em um prazo de 30 dias.
• Requisitos sociais e ambientais. Contamos com um
procedimento específico que define as regras e requisitos que os fornecedores devem cumprir, incluindo aspectos de saúde, segurança e meio ambiente.
Além disso, todos os contratos de serviço incluem
declarações acerca do cumprimento da legislação
local relativa à proibição do trabalho infantil, ao
adequado registro profissional e ao pagamento dos
trabalhadores de terceiros, como também ao cumprimento dos horários de trabalho e à proibição de
trabalho escravo.
• Avaliação. Realiza-se uma avaliação semestral aos
fornecedores, criando um relatório onde os trabalhadores da Coca-Cola Andina, usuários dos produtos
e serviços, definem uma pontuação de avaliação de
cumprimento. Para os insumos de produção, todos
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os fornecedores passam pela análise do Controle
de Qualidade. Para o caso de que os fornecedores
apresentem um rendimento inferior ao esperado,
serão realizadas auditorias.
• Desenvolvimento. Participamos nos comitês de Supply Chain de engarrafadores da Coca-Cola, onde
se trabalha em iniciativas conjuntas para potencializar volumes de negócio e boas práticas comerciais.
Desta maneira, é possível realizar acordos de desenvolvimento de fornecedores de insumos estratégicos e adequação do nosso padrão de qualidade,
por exemplo com açúcar, tampas, moldes, etc. Também se desenvolvem alianças com outras empresas
e instituições para trabalhar sobre práticas adequadas na cadeia de valor, sob a organização de Consórcios de Compras.
• Ações para a produção de embalagens sustentáveis. Trabalhamos em conjunto com os fornecedores da nossa empresa, para fabricar moldes
com resina plant bottle, diminuir a gramagem das
tampas e garrafas descartáveis utilizando menor
quantidade de resina, fabricar caixas plásticas com
resina reciclada e fabricar chapas de papelão com
papel reciclado.

• Requisitos do Sistema de Gestão. Todos os fornecedores, empreiteiros e colaboradores terceirizados
que prestam serviço na planta, são comunicados
sobre os requisitos do Sistema de Gestão: garantir
a qualidade dos nossos produtos e que os mesmos
sejam seguros para o consumo; reduzir os riscos
para a saúde e segurança das pessoas que participem das atividades da empresa; minimizar os
impactos ambientais negativos; controlar os riscos
relativos à propriedade intelectual e material da empresa.

Investimento social na comunidade

Bom Vizinho

Procuramos melhorar a qualidade de vida e promover
comunidades mais felizes, desenvolvidas e sustentáveis. Nossa política de investimento social está baseada em 4 pilares estratégicos: Bom Vizinho; Esporte e
Bem-estar Social; Educação e Inclusão Social; e Cuidado Ambiental. Através destes pilares, promovemos
principalmente a vida ativa e saudável, a proteção do
clima e o cuidado do meio ambiente, e as doações a
comunidades locais.

Medimos a percepção e necessidades da nossa comunidade local, difundimos atividades e fortalecemos
vínculos com instituições responsáveis.

• Capacitação em Sustentabilidade. Qualidade de
processo e Segurança é a área responsável de ministrar aos fornecedores capacitações sobre sustentabilidade, segurança e ambiente antes que
realizem trabalhos na planta. Por outra parte, realizam-se também jornadas de formação aos motoristas, em temas dirigidos ao negócio. Adicionalmente,
verificam-se as qualificações dos empregados dos
fornecedores e a validade da formação que possuem em matéria de prevenção de acidentes, conforme a tarefa que devam desempenhar.

Estratégia de Inversão Social

• Fundação Junior Achievement.

• Bom Vizinho: Relacionar-se de maneira eficaz e ativa frente às necessidades da comunidade de que a
Coca-Cola Andina forma parte.

• Clube de Empresas Comprometidas.

• Educação e Inclusão Social: Promover os valores do
espírito empreendedor e a sustentabilidade, através
da educação em escolas primárias e secundárias.

• Fundação AVINA.

Neste sentido, nos aliamos e assessoramos com especialistas nas temáticas abordadas, gerando sinergias e potencializando os resultados obtidos. Entre
eles se encontram:
• Fundação Banco de Alimentos.

• Fundação Ambiente, cultura e desenvolvimento
(ACUDE).
• Instituto Argentino de Responsabilidade Social (IARSE)
• Universidade Católica de Córdoba ICDA
• Universidade Nacional de Córdoba
• INTA Instituto Nacional Tecnológico Argentino
• Fundação TECHO para mi país.
• Organizações: Helen Keller, Soles, Caritas, ACDE (Associação Cristiana de Empreendedores)

Optamos pelos fornecedores locais

• Fundação Dequeni.

Procuramos realizar nossas aquisições e compras a fornecedores locais, radicados nas cidades onde temos as
plantas produtivas e os principais centros de distribuição.

• Fundação Paraguaia.

Esta decisão procura, essencialmente promover o desenvolvimento local de empresas fornecedoras, gerar uma
integração com a cadeia de abastecimento, reduzir o tempo de entrega assim como também reduzir o risco de
exposição às variações das taxas das moedas estrangeiras.

• World Wildlife Fund (WWF).
• Cruz Vermelha Paraguaia.
• ONG “A Todo Pulmón, Paraguai Respira”.
• ONG GEAM.
• Fundação Coca-Cola

Argentina · Brasil · Chile · Paraguai 1

Indicadores de fornecedores 2013
Quantidade de fornecedores

Porcentagem de
fornecedores nacionais

Porcentagem de gasto
a fornecedores nacionais

• Fundação Educação 2020
• Fundação Coanil
• Hogar de Cristo
• Ort-Chile (TAVEC)
• Centro de Estudos Públicos

4773

3103

1429

1148

96,9% 99,1% 97,1% 86,3%

95,5% 98,6% 98,5% 64,8%

(1) Dado que Coca-Cola não possui planta de elaboração de concentrado no Paraguai, o mesmo é trazido de outros países. Este insumo representa quase o
30% do custo variável

74

• União Social de Empresários Católicos
Por outro lado, contamos com ferramentas de diálogo e comunicação permanente com a comunidade
para conhecer as necessidades e o contexto em que
desenvolvemos o nosso negócio, e assim orientar as
ações na comunidade aos interesses e preocupações
da mesma. Através do site da Coca-Cola, são recebidas consultas e reclamações, que são derivados às
regiões e engarrafadoras correspondentes.
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Possibilitamos oportunidades de integração e educação a pessoas e organizações, promovendo valores
de espírito empreendedor e sustentabilidade.

CASO DESTACADO

ALIANÇA COCA-COLA ANDINA E EDUCAÇÃO 2020
Projeto “Diretores Líderes em Escolas Vulneráveis”
Desde junho de 2011 nossa empresa, dentro de seu
trabalho em Responsabilidade Social, apoia “Diretores Líderes em Escolas Vulneráveis”, um dos maiores
Projetos da fundação Educação 2020, presidida por
Mário Waissbluth, académico e especialista em políticas educacionais, que nos visitou na última reunião
de apresentação de KPI. Esta iniciativa particular procura apoiar os diretores e suas equipes em escolas
vulneráveis, e desta forma melhorar de forma sustentável a qualidade de educação que oferecem estes
estabelecimentos.

Renca

Como explica a diretora do projeto, Vanessa MacAuliffe, “procuramos empoderar aos diretores e aos
membros da equipe da diretoria a fim de que possam gerar e gerenciar as mudanças requeridas pelas
comunidades educativas para avançar na construção
de uma educação de qualidade”.

• Cerro Placilla

O objetivo principal é potenciar a gestão escolar dos
diretores e membros da diretoria de maneira que:
disponham de mais e melhores ferramentas para a
gestão dos seus estabelecimentos; melhorem a qualidade da educação; e como consequência, exista
maior e melhor aprendizagem de parte dos estudantes, como também de toda a comunidade educativa.

Toda semana a equipe de profissionais de Educação
2020 a cargo do projeto se reúne com as equipes que
conformam a direção das escolas para apoiar diversas competições, avaliar os avanços e refletir sobre os
momentos mais difíceis, com o objetivo de melhorar
a gestão.

Por que os diretores e membros da diretoria? Diversos estudos revelaram que a liderança dos diretores
é a variável que explica melhor a diferença entre as
escolas vulneráveis com melhores e piores resultados. Onde há bons líderes, os pais e tutores têm uma
participação mais ativa na escola, trabalhando em
conjunto com os professores e apoiando seus alunos,
situação que facilita por sua vez o trabalho da equipe
da Diretoria e incentiva a aprendizagem dos alunos.
Colégios dentro do projeto
San Joaquín
• Fray Camilo Henríquez
• Provincia de Ñuble
• Víctor Domingo Silva
• Centro Educacional San Joaquín
• Poeta Neruda
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• Cumbre de Cóndores Oriente
• Cumbre de Cóndores Poniente
Lo Prado
• Pablo Neruda
• Estados Unidos
• Golda Meir
San Antonio
• Padre A. Coindre
• Grupo Escolar
Como funciona?

Também se concede assessoramento a cada um dos
membros das equipes que conformam a diretoria (diretores, chefes de UTP e inspetores) como também
outros assessoramentos grupais entre colégios da
mesma comuna para intercambiar boas práticas.
Realizações em 2 anos
»»Escolas melhoraram a SIMCE em 18 pontos (em nível nacional aumentou apenas 3 pontos).

• Doações e visitas a hospitais, refeitórios, colégios
e fundações: nos aproximamos das crianças e dos
adultos através de alianças com hospitais e refeitórios infantis e fundações. Doamos 16.284 litros de
produto ao Banco de Alimentos Córdoba, chegando
a 18.000 beneficiários, e 10.300 litros de produto ao
Banco de Alimentos Mendoza, chegando a 13.500
beneficiários.
• Evento de Natal: anualmente realizamos um evento
para viver a magia do Natal, compartilhar em família
atividades recreativas e inspirar a construção de comunidades mais fortes. Em cada localidade onde temos nossos principais centros produtivos, realizam-se atividades, shows, desfile de caminhões, etc.
• Projeto de Capacitação para pessoas com deficiência: através deste programa, pessoas com discapacidades foram capacitadas profissionalmente na
instituição de educação profissional SENAI durante
2 anos. O objetivo do programa é que essas pessoas aprendam sobre aéreas de uma empresa, e
possam assim, inserir-se no mercado de trabalho.
Atualmente já formamos mais de 150 alunos e trabalhamos cada vez mais para inserir o maior número possível nas posições da empresa.
• Dia do Otimismo: nossos empregados são convidados para sair com os vendedores para comprometer os clientes a participar da “Semana do Otimismo
que Transforma”, onde parte do lucro de todos os
produtos do nosso catálogo se transpassa a projetos sociais e ambientais do Instituto Coca-Cola.
• Programas Fundação Junior Achievement: Em
2013 participaram 60 voluntários neste programa,
transmitindo conhecimentos sobre o “Mercado global”, “Nossa Família”, “Nossa Cidade”, “Aprender
a empreender”, etc. a alunos dos diferentes níveis.
Estas atividades alcançaram uma média de 1250 es-

tudantes das comunidades de nossas instalações.
(ver caso destacado)
• Doações e Apadrinhamento: Durante 2013 realizamos ações de apadrinhamento no Hogar Los Girasoles, pertencente à Fundação Coanil, a mulheres
dentro da faixa etária entre 7 e 40 anos com problemas de discapacidade física, risco social e psicológicos; e na Sala Cuna Monseñor Santiago Tapia, que
pertenece ao Hogar de Cristo, a 60 crianças, entre 6
meses e 3 anos.
• Doações de garrafas não retornáveis: trabalhou-se
com a comunidade no Chile realizando doações de
garrafas não retornáveis, para a construção e instalação da fachada do Centro de Reciclagem situado
na comunidade de La Reina, em Santiago, para a
elaboração de jogos de praças.
• Doação de bolsas de estudo a estudantes de baixa renda: graças à colaboração da Fundação Coca-Cola Chile, realizou-se por noveno ano consecutivo
a doação de bolsas de estudo a escolares de baixa
renda, que optam por um ensino médio técnico-profissional. Adicionalmente, e com o fim de contribuir
para a qualidade do ensino, foram entregues aos
colégios ganhadores de 2013, os Laboratórios TAVEC
(Tecnologia Avançada de Educação Científica) denominados “Ciências para todos” destinados a alunos
do ensino médio e “Los Niños tienen la palabra”
para ensino pré-básico e básico.
• TECHO: Com o objetivo de alcançar um valor duplo,
inplementamos voluntariado com nossos colaboradores com a fundação “TECHO”, realizando jornadas
de construção de moradias em áreas carentes e
marginais, onde nossos colaboradores constroem
as casas. A iniciativa é explicada na seção de 11.2
(Qualidade e Clima de Trabalho) pois, junto ao benefício que implica a entrega da casa, é uma atividade que consolida e melhora o ambiente interno de
trabalho e o sentimento de pertença à Companhia.

»»Equipes de diretores desenvolveram a capacidade
de planificar e protegem os espaços de reflexão.
»»Valorização da importância do clima de trabalho
como condição para a aprendizagem.
»»Foram incorporados processos de monitoramento
e seguimento, avaliação de desempenho, gestão
do clima e da convivência escolar.

Pesquisa de Percepção Social na Argentina
A Coca-Cola Andina Argentina começou a medir e a analisar a percepção que a sociedade tem nos lugares
onde operamos, sobre a nossa participação no desenvolvimento sustentável em relação ao valor Social e cuidado do Meio Ambiente. Esta sociedade está conformada com os atores e instituições que se manifestam por
diversas formas de relações e pelo conjunto de vínculos que define suas percepções, crenças e comportamentos. Anualmente, realizamos a medição através de uma pesquisa estatisticamente representativa, abrangendo
os diferentes grupos de interesse tais como consumidores, famílias, entes públicos, instituições educativas etc.
Esta ferramenta se desenha e aplica juntamente com a Universidade Católica de Córdoba. Como resultado dos
últimos dois períodos consolidamos a segunda posição em relação a outras empresas que realizam um bom
trabalho em RSE renovando nossos compromissos com os setores mais vulneráveis e focalizando as problemáticas que realmente preocupam a nossa comunidade através de planos de ação orientados a estas necessidades. Com frequência trabalhamos para renovar nossa “licença social” para continuar operando.
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PROJETO COLETIVO BRASIL
Trata-se de uma iniciativa inovadora de negócios sociais, realizada em parceria com a Coca-Cola Brasil
desde 2010, que cria benefícios em toda nossa cadeia
de valor. Neste sentido, incentivamos a capacitação
profissional de pessoas de baixa renda entre 15 e 25
anos, e através de nossos sócios comerciais, facilitamos o acesso ao primeiro emprego de centenas de
jovens.
Além de melhorar suas perspectivas futuras, estes
jovens incrementam seu poder de consumo e desenvolvem suas comunidades enquanto nós aumentamos nossas oportunidades de negócio. Em 2012,
atingimos 22 projetos coletivos, capacitando mais de
5.000 jovens e dando emprego a mais de 1.000.
O projeto Coletivo responde a uma das prioridades
de sustentabilidade da empresa, que está relacionada com a contribuição às sociedades em que opera.
O projeto é uma plataforma de valor compartilhado
com a Coca-Cola Brasil e tem como objetivo transformar a vida de milhares de pessoas através da cadeia
de valor da empresa. Junto com instituições que atuam em comunidades de baixa renda, oferece formação, valorização da autoestima e acesso ao mercado
de trabalho.

Para a execução deste projeto, contamos com a associação de diversas entidades. Em dezembro de
2013, o programa contou com 130 ONGs associadas
no Brasil que colaboraram na aplicação dos cursos
de capacitação. Por sua vez, existe também um acordo com o Ministério de Trabalho, para propagar a divulgação e a empregabilidade. Dentro desta mesma
linha, se trabalha em conjunto com o Ministério de
Educação para difundir o curso. E finalmente, também
contamos da cooperação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para a divulgação do
curso e o incentivo de capacitação para os jovens
mais necessitados.
Esta iniciativa provoca como principal consequência,
mais emprego nas comunidades participantes. Isto
se traduz em que 30% dos jovens se encaminha para
a obtenção de seu primeiro emprego, e o aumento
dos ingressos nas famílias implica um incremento de
até 50%.
Para 2013, em termos de investimento social, assumimos como objetivo a tarefa de aperfeiçoar o projeto
coletivo utilizando indicadores de resultados qualitativos, e melhorando os esforços para medir o impacto
do projeto.

Como funciona o Projeto Coletivo?

Algumas das modalidades de cursos Coletivo são:

O programa se desenvolve em todo o Brasil e o número de projetos coletivos por região depende do tamanho do fabricante. Para selecionar a área onde será
implementado um Coletivo, serão avaliadas diversas
características da comunidade, entre elas: número e
idade dos habitantes, volume de vendas e ONGs presentes na comunidade.

1) Varejista: capacita jovens em técnicas de vendas a
varejo.

Formam-se cursos de vinte alunos por turno em cada
uma das 20 unidades do projeto, que assistem a aulas teóricas e práticas. Em termos gerais, trabalha-se em conjunto com uma ONG para a execução e
implementação de cada projeto em cada uma das
localidades.

4) Logística e Produção: prepara jovens em temas imprescindíveis para fábricas, como produção, armazenagem, manutenção e segurança

É importante destacar que a própria comunidade local participa em todas as etapas do Programa. Contribuem com mão-de-obra na construção de salas
realizam o rol de monitores e são os mesmos jovens
que comunicam esta iniciativa em nível local.

O projeto é monitorado através de quatro indicadores,
dois sociais: “Amor de marca” e “confiança no futuro”,
e dois de negócio: “Volume” e “Empregabilidade”.

Nestes coletivos, os beneficiados conhecem o negócio da Coca-Cola e se aproximam da marca. Obtêm
qualificação e aprendem do plano de negócios relacionado com as aquisições locais e com o desenvolvimento do comerciante.

Jessica Luize Siqueira Lopes - Coletivo Macacos,
empregada em Allen / Microsoft.
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vivernas margens da sociedade, que avança cada
vez mais. Cresci atravessando necessidades constantes todos os dias no aspecto financeiro, e na família
com a que eu moro. O que gerou tudo isso em mim?
O desejo de procurar uma vida melhor. Hoje estou
no caminho de um futuro melhor, a partir de minha
participação no Programa Coletivo Coca -Cola, graças ao qual sinto mais confiança na possibilidade de
ter um futuro diferente da realidade que eu vivo. Fui
manicure e tinha o sonho de ser estilista. Depois do
Programa, passei um processo de seleção e agora
trabalho no Centro de Inovação Microsoft (subcontratado por Allen) e assisto à escola de desenho. Quero
mudar o mundo através da informação e da formação. As pessoas perdem suas vidas por não ter quem
as guie. Estou crescendo e quero ensinar o que eu sei
para que outra pessoas também possam avançar.”

Lucia Silva Gomes – Coletivo Salgueiro, empregada
do Mc Donalds como assistente administrativa.
“Quando eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de participar neste programa, tive a certeza
de que era uma grande oportunidade. Comecei a
trabalhar no Mc Donalds aos 16 anos sabendo que
poderia aprender e adquirir habilidades úteis para a
vida e para crescer dentro da empresa. E foi assim
que aconteceu. Rapidamente eu fui promovida para
ser assistente, depois para ser instrutora e agora eu
trabalho no departamento administrativo. Aprendi
muitas coisas que agora aplico diariamente no meu
trabalho. Atualmente sou a encarregada de entrevistar candidatos para oportunidades de emprego em
uma das franquias do Mc Donalds”

Projeto Coletivo

2011

2012

2013

Comunidades de funcionamento coletivo

22

22

20

Jovens formados

1.217

4.998

4.154

4 pp

0pp

10.3pp

6%

4%

5%

12%

13%

3%

19%

20%

17%

Indicadores do projeto
Aumento do volume de vendas em um raio de 1,5 km ao redor de
comunidades coletivas (em comparação com as vendas por rota)
Crescimento do Amor de Marca

1

Crescimento da Confiança no futuro
Jovens Empregados

3

2

(1) ) Realiza-se uma medição em 3 grupos de amostras com características diferentes: participa no Coletivo, não participa no Coletivo, não participa nem conhece
o Coletivo. Realizam-se 3 perguntas: Qual é sua marca favorita? Coca-Cola é uma marca que você ama? Você se identifica com essa marca?
(2) Realiza-se a pergunta "Pensando nos próximos 3 anos, Qual é seu grau de confiança, em forma geral, em relação com o futuro? Utilize uma escala de 1 a 5,
quanto mais confiança o valor se aproxima mais do 5".
(3) A empregabilidade é calculada através da somatória de jovens empregados Andina.

2) Artes: oferece suporte a grupos de artesãs que trabalham com material reciclável.
3) Reciclagem: oferece suporte para a gestão e capacitação a mais de 400 cooperativas em todo o país.

5) Excelência em eventos: capacita jovens para a operação e organização de grandes eventos

Depoimentos

“Minha vida foi sempre muito simples. Eu nasci em
uma comunidade brasileira onde a criminalidade é
muito grande até os dias de hoje, mas não aceitei
79
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Educação para o Cuidado Ambiental
Transmitimos valores de sustentabilidade a crianças
e jovens empreendedores, com o objetivo de cuidar
o meio ambiente e incentivar comunidades mais sustentáveis.
• Programa Educar Florestando –
Fundação ACUDE: somos conscientes da importância de educar para o cuidado ambiental, é por isso
que há 3 anos apoiamos o Programa “Educar Florestando”, impulsado pela a Fundação ACUDE. Trata-se
de produzir árvores a partir da semente, instalando
viveiros nos colégios e acompanhando todo o processo natural de crescimento das árvores através
da capacitação em educação ambiental e florestal
especialmente dirigida a professores e crianças dos
níveis inicial, primário e especial, abordando o desenvolvimento e/o fortalecimento de determinados
valores como são o respeito para com os recursos
naturais, a participação cidadã, a solidariedade, a
tolerância e a visão de futuro. Participaram da iniciativa por volta de 600 alunos, 20 docentes, 600
famílias e 10 instituições educativas por ano. Por outra parte, crianças de diversas escolas produziram
e plantaram árvores acompanhados de seus professores e familiares, criando viveiros florestais para
suas comunidades.

Transmitimos valores de sustentabilidade a crianças e jovens empreendedores, com
o objetivo de cuidar o meio
ambiente e incentivar comunidades mais sustentáveis.

pamos da plantação de um arvoredo em benefício
da Fundação CONIN. Este evento solidário, declarado de Interesse Cultural pela Secretaria de Cultura
da Província de Mendoza, permitiu que crianças de
uma escola das redondezas fossem as encarregadas de plantar simbolicamente 20 mudinhas, das
150 em total, doadas pela Secretaria do Meio ambiente e pela Comuna de Guaymallén.
• Projeto Reciclando nas Escolas de Renca: seu objetivo foi implementar em três estabelecimentos
educativos da comuna de Renca, uma campanha
de educação ambiental e de minimização de resíduos sólidos domiciliários. Os beneficiados foram
três estabelecimentos (1 Jardim Infantil e 2 escolas),
com uma média de 1700 estudantes. Por outra parte, realizou-se uma avaliação através de um focus
group em cada estabelecimento educacional, com
a participação de docentes e diretoras, que entregaram sua opinião a respeito do desenvolvimento
do projeto e das possíveis melhoras para o futuro.

• Aprender a Empreender no Meio ambiente”
(AEMA): Desde 2007 “Aprender a Empreender no
Meio ambiente” (AEMA) é o programa conjunto de
Coca-Cola e Junior Achievement, cujo objetivo é que
as crianças, de diferentes escolas, em idade escolar
aprendam e tenham consciência sobre o cuidado do
meio ambiente. Desde sua inauguração e até o ano
2013 foram beneficiadas mais de 13.800 crianças.
Além disso, através de uma aliança com Paraguai Educa, implementou-se desde 2011 o material
educativo AEMA nos computadores XO. Para isso,
desenvolveu-se um software interativo que permite
beneficiar mais crianças do Paraguai. Desde o começo, e até o ano 2013, foram beneficiadas mais de
2.611 crianças.
• A Hora do Planeta: Aderimos a esta iniciativa mundial de World Wildlife Fund for Nature (WWF) apagando as luzes das plantas industriais e dos nossos principais cartazes publicitários por uma hora,
convidando os funcionários e os principais clientes,
fornecedores e consumidores a formar parte desta
iniciativa contra a mudança climática.

“Esta foi uma grata experiência com um aluno que
não se interessava por nenhum tema em matéria
de Recursos Naturais, todos os dias incomodava a
aula com o celular, batia nos colegas. Quando começamos a fazer o viveiro, ele olhava de longe, um
dia se entusiasmou e ajudou a colocar os postes,
posteriormente participou na sementeira e nos repiques. Um dia ele levantou a mão (nunca fazia isso) e
perguntou se podia se encarregar do viveiro, regá-lo, destapá-lo e tapá-lo. Desde esse momento, ele
começou a cuidar do viveiro no recreio e além disso,
eu designava outros alunos para que o ajudassem.
Ele começou a cultivar uma boa amizade com outro aluno, melhorou seu comportamento na aula e
agora presta atenção na explicação das tarefas a
realizar. Eu acho que ele desenvolveu o respeito e
dedicação para com as árvores e o meio ambiente.
Além de ter uma atitude muito colaboradora e mais
sossegada, aprendeu a esperar para ver o fruto de
seu esforço e a esforçar-se para obtê-lo”. Liliana Cippitelli, docente do IPEM 124, Coronel Olmedo.
• Semeando Valores: Projeto “Arvoredo pelas Crianças”: no marco de nossa política de RSE e compartilhando os objetivos do projeto proposto por Junior
Chamber International (JCI) Mendoza de contribuir
para a concepção de uma ecologia sustentável, dar
às crianças um lugar de recreação e incentivar o valor da solidariedade da infância. Apoiamos e partici-
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JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Desde 1999, trabalhamos junto à Fundação Junior
Achievement, incentivando de maneira ativa a educação e o espírito empreendedor. Em 2013, continuamos
com o programa de voluntariado corporativo, junto
ao envolvimento e compromisso dos nossos empregados Neste contexto, desenvolvemos 26 programas
em colégios primários e secundários, transmitindo a
crianças e adolescentes conceitos de sustentabilidade e valores de empreendedorismo, chegando a 900
alunos. A Andina possui também, além do programa
regular de Junior, um anexo especial sobre a consciência do Meio Ambiente denominado “Nossa Era,
Nossos Compromissos” onde se realiza uma série de
atividades com materiais orientados a incentivar nas
crianças e adolescentes o uso racional da água, da
energia e a noção acerca da importância dos resíduos, sua adequada segregação e seu tratamento e
reciclagem.
Voluntários Junior Achievement
Como todos os anos, a Andina apoia a Fundação Junior
Achievement na realização de programas educativos
nos países onde opera. E os “docentes” encarregados
desses cursos são trabalhadores que, voluntaria e espontaneamente, decidem se incorporar.
Os quatro programas ministrados estão relacionados
com os recursos de cada país, o empreendedorismo,
o cuidado do meio ambiente e a sustentabilidade. Estão destinados a crianças do nível primário, e alunos
do ensino médio, isto implica que cada programa se
adapta ao nível superior e inferior.
Ao apoio econômico e dos voluntários, acrescenta-se
a campanha ambiental planejada e desenvolvida em
2009 pela Andina relacionada ao uso responsável da
energia, 4R de resíduos e ser guardiões da Água.
O convite está sempre aberto para todos e a ideia é
que de ano em ano o número de interessados se incremente.

Especialista em voluntariado

Depoimento
Cristian Eacjney é supervisor do área de Expedição
na Planta de Montecristo.
Está na empresa há 18 anos e há 8 é voluntário dos
programas de Junior, tarefa que valoriza e cuida dedicadamente. O que foi que lhe interessou da proposta? “Um dia eu me encontrei com um amigo que
estava com a pasta de Junior e me disse “ vou dar
aulas”. Contou-me um pouco do assunto e eu fiquei
muito Interessado. “No primeiro ano eu disse que não
por vergonha e porque nunca fui professor, mas no
ano seguinte comecei e não parei nunca”, disse. Claro que em todos estes anos as energias postas no
tema foram variando, mas sempre estiveram presentes. E isso obedece à satisfação e ao prazer que lhe
provoca o contato formativo com as crianças. “Eu sou
pai e quando a gente é pai, sabe que é um espelho.
E para estar perto das crianças é muito bom dar aulas. É fantástico, as crianças te dão carinho desde
o primeiro dia em que você chega”, relembra. Para
“equiparar” esta atividade com a idade dos seus filhos, Cristian optou pelos programas do primário. “Escolhi a quinta série porque são crianças que estão entrando para a pré-adolescência e vejo que algumas
coisas chamam a atenção delas. Sempre é possível
melhorar coisas e dar-lhes ferramentas que às vezes
a gente não teve. Com palavras simples, as crianças
descobrem um mundo novo. Eu adoro as crianças e
seu mundo, e a devolução de um criança é a cosa
mais pura que pode nos acontecer na vida”. Por sua
gratificante experiência, convida a todos a prová-la.
“É preciso perder a vergonha e atrever-se a ser um
formador de crianças. A gente sai daí com o coração cheio e a cabeça aberta, pensando como uma
criança. E isso nos faz voltar à terra. É uma satisfação
imediata e instantânea”, finaliza.

Todas as atividades de recuperação de embalagens PET para sua posterior reciclagem são informadas no Capítulo “Embalagens sustentáveis e gestão de resíduos”.
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MERCADO

MEIO AMBIENTE

• Continuar refrescando as pessoas
ampliando o catálogo de produtos,
incorporando novas categorias, fortalecendo os segmentos zero caloria
e com agregados nutricionais para
cada ocasião e estilo de vida.

Energia
• Crescer no negócio, tanto em instalações e tecnologia, processos de
integração e lançamento de categorias, mantendo o consumo estável de
energia.

• Continuar ampliando a acessibilidade
a nossas embalagens Retornáveis.

• Realizar projetos que desenvolvam a
eficiência no uso da energia para a
produção, máquinas de refrigeração
e sistemas de transporte.

• Promover iniciativas que apoiem a
vida ativa e hábitos saudáveis, tais
como Baila Fanta, Dale Juguemos,
Copa Coca-Cola, Sprite Urban Tour,
etc.
• Garantir sempre o abastecimento de
produtos e serviços de alta qualidade
no mercado.

Embalagens sustentáveis
Reduzir
»»Promover o desenho ótimo de PET
em todos os nossos recipientes,
reduzindo o peso das nossas garrafas.
»»Desenvolver a utilização de moldes
Short-Finish diminuindo o tamanho
da rosca e reduzindo ainda mais o
peso das garrafas plásticas e de
suas tampas.
»»Envolver os nossos fornecedores
alcançando sinergia para melhorar
nossas embalagens primárias e
secundárias.

Reutilizar
»»Incrementar o uso de resina reciclada (bottle to bottle, B2B) nas nossas
garrafas PET.
»»Fundamentar o uso dos nossos
produtos Retornáveis para que
cada garrafa volte a ser utilizada
de forma controlada.
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Renovar
»»Avançar no uso de resina de origem vegetal Plant Bottle em nossas
garrafas PET.
Reciclar
»»Consolidar o modelo de nexo entre recicladores, pontos de coleta e
entes públicos, através de acordos
com Clientes, Instituições, Municípios, e lugares de alto consumo
para incrementar a obtenção de
Pet post-consumo e integrá-lo ao
processo de reciclagem e/o Bottle
to Bottle.
Água
Reduzir
»»Melhorar os processos de forma
permanente para utilizar menos
quantidade de água na elaboração
dos nossos produtos.

Reciclar
»»Tratar integralmente e devolver
100% da água utilizada nas nossas
instalações com uma qualidade
que permita a vida aquática.

Nossos pilares de trabalho são o resultado da comunicação e interação com nossos grupos de interesse,
colaboradores, e comunidade, por isso continuaremos construindo sobre os mesmos, definindo desafiantes
objetivos:

COMUNIDADE

AMBIENTE DE TRABALHO

• Nosso objetivo com a educação visa
o desenvolvimento sustentável de
nossas comunidades. Procuramos
gerar maiores oportunidades educativas de acesso ao trabalho para os
setores mais vulneráveis.

• Garantimos que em todas as áreas
e atividades de nossa Companhia se
respeitem os regulamentos legais e
os critérios que estabelece nossa Política de Direitos Humanos no Lugar
de Trabalho.

• Ampliaremos os programas de capacitação a clientes e aprofundamento
dos modelos de Rota ao mercado
(RTM), para o desenvolvimento dos
pequenos comércios.

• Manter um ambiente seguro e saudável para trabalhadores e visitantes. Os conceitos de segurança serão
incorporados no modo de agir das
pessoas, gerando pautas de conduta
seguras e desenhando processos e
instalações cada vez menos arriscados.

• Continuar promovendo o diálogo com
os grupos de interesse para conhecer
suas inquietudes e poder desenvolver
planos de atividades nelas baseados.
• Gerar vínculos estreitos e de colaboração com organizações reconhecidas por aquilo que “sabem fazer” nas
comunidades onde estamos presentes.

• Através de alianças com reconhecidos estabelecimentos educativos,
locais e internacionais, ampliaremos

os programas de desenvolvimento
técnico, profissional e gerencial dos
nossos colaboradores. Além do mais,
reforçaremos o desenvolvimento de
Instrutores Internos para a difusão de
seu conhecimento e de sua experiência onde seja necessário; com o fim
de fortalecer nossos recursos humanos.
• Trabalho em equipe, integridade, atitude. Estes são três dos valores que
nos identificam e sustentam a base
da nossa cultura corporativa. Continuaremos apoiando orgulhosos a
nossa gente para que se comprometa, de maneira voluntaria, em iniciativas solidárias que contribuem para o
desenvolvimento sustentável.

• Percepção Social: Realizar uma medição sobre a opinião da sociedade
a nosso respeito, em termos de valor
social, ambiental e econômico.

Repor
»»Apoiar e promover projetos que impactem na conservação de fontes
de água e no acesso de água potável às comunidades alcançadas
pelas nossas instalações.
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do assim o valor para os acionistas, consumidores, empregados e
outros grupos de interesse. Esta relação se plasma em nível operativo principalmente em dois aspectos essenciais do negócio:

tiva de 124MCUs, com 8 linhas de produção em funcionamento
e capacidade de distribuição equivalente a 29.000 pallets, com
224 caminhões.

• Plano de marketing:
Juntamente com The Coca-Cola Company, construímos um plano anual de marketing, que inclui tanto as campanhas nacionais
quanto as locais, de cada um dos países onde operamos. As campanhas nacionais são desenhadas e executadas por The Coca-Cola Company. Por outra parte, os engarrafadores desenvolvem suas
próprias campanhas locais como uma extensão do marketing da
marca. O custo das campanhas, quer sejam nacionais ou locais, é
compartilhado entre The Coca-Cola Company e os engarrafadores.

• Grande reputação pela sua excelência operativa (Rede Belt 2.0,
Troféu Governador 10/11 e KO Execução Cup em 2012)

• Concentrado:
Os Contratos de Engarrafador estipulam que compraremos todos
os requerimentos de concentrados e bases para bebidas dos refrigerantes e não refrigerantes Coca-Cola a The Coca-Cola Company
e a outros fornecedores autorizados. Todos os franqueados de um
mesmo país pagam o mesmo custo de concentrado, que varia entre as diferentes marcas produzidas e é diferente entre os diversos
países onde opera a empresa.
Alterações em matéria societária 2012 e 2013
Durante o período mencionado, houve alterações societárias que
ampliaram o alcance geográfico da empresa.

a. Fusão Coca-Cola Andina e Coca-Cola Polar
A história da Coca-Cola Andina
1946: Nasce Engarrafadora Andina S.A. com licença para produzir
e distribuir os produtos Coca-Cola no Chile.

2004: Coca-Cola Polar adquire um pacote acionário correspondente a 95% de Paraguai Refrescos S.A.

1950: Inaugura-se a planta Carlos Valdovinos no Chile.

2005: Engarrafadora Andina recebe no Chile o Prêmio Nacional à
Qualidade, sendo assim a primeira empresa do setor de consumo
massivo a ganhá-lo.

1971: Nasce a fábrica de bebidas e cervejaria Polar S.A. no Chile,
que também começa a engarrafar produtos Coca-Cola.
1978: Engarrafadora Andina compra Termas Minerais de Chanqueahue e a marca Agua Mineral Vital.
1980: Polar S.A. continua crescendo incorporando Engarrafadora
do Sol e Granic S.A. como suas filiais.
1985: Nasce o desejo de transformar a Engarrafadora Andina em
uma grande empresa na América do Sul. O Grupo Controlador adquire 50% da empresa.
1986: Polar S.A. adquire a licença para engarrafar os produtos
Coca-Cola na região mais austral de Chile, Punta Arenas.
1992: Engarrafadora Andina começa a cotizar na Bolsa de Nova
Iorque (NYSE, New York Stock Exchange), enquanto Polar S.A. cotiza
na bolsa de comércio do Chile.
1994: Engarrafadora Andina começa a expandir-se no território do
Brasil, adquirindo Rio de Janeiro Refrescos.
1995: Engarrafadora Andina adquire franquias na Argentina: Mendoza Refrescos S.A. e Rosário Refrescos S.A. The Coca-Cola Company adquire 11% de Coca-Cola Andina.

2007 e 2008: Joint Venture com Sistema Coca-Cola para o negócio
de sucos e águas no Brasil e no Chile.
2009: Engarrafadora Andina recebe o Prêmio Nacional à Qualidade na Argentina.
2010: Importantes expansões na capacidade produtiva e de distribuição nas instalações da Argentina, do Brasil e do Chile. Inicia-se
a construção da nova Planta em Renca, no Chile, a mais moderna
da América do Sul. Coca-Cola Polar ingressa à propriedade de Vital
Sucos S.A. com 15%.
2011: Nova planta no Chile inicia suas instalações. Reestruturação do negócio de suco no Chile mediante um joint venture com
a Coca-Cola.
2012: Fusão por absorção de Engarrafadora Andina com CocaCola Polar S.A., incorporação de novos territórios na Argentina, no
Chile e no Paraguai, passando a ser a 7ma. maior engarrafadora
do mundo e a 2da. da América do Sul. No Brasil, adquire-se 40%
de Sorocaba Refrescos. Alteração da imagem corporativa a Coca
-Cola Andina.

1996: Engarrafadora Andina se expande na Argentina e adquire
Engarrafadora do Atlântico, e por sua vez, Polar S.A. adquire a licença na região centro-sul da Argentina formando a filial Coca-Cola Polar Argentina.

2013: Aquisição de 100% da Companhia de bebidas IPIRANGA.
Consolidação da fusão com a Coca-Cola Polar, integrando processos e modelo de gestão e obtendo as sinergias previstas.

1997: Engarrafadora Andina emite “yankee bonds” por US $ 350
milhões e isso abre a possibilidade da compra da franquia do Brasil e da construção da planta de Montecristo na cidade de Córdoba,
Argentina. Coca-Cola Polar começa a controlar 100% da participação acionária de sua filial na Argentina e 100% da Engarrafadora
do Sol S.A.

O sistema Coca-Cola e a relação com The Coca-Cola Company

2000: No Brasil, é adquirido a engarrafadora da Coca-Cola incorporando novos territórios (Niteroi, Vitória e Governador Valadares).
Coca-Cola Polar adquire novas engarrafadoras na Argentina, no
Chile e no Paraguai.
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Na Coca-Cola Andina produzimos e distribuímos os produtos licenciados por The Coca-Cola Company. Mediante um contrato de engarrafador, contrato internacional tipo da The Coca-Cola Company
para engarrafadoras fora dos Estados Unidos, onde se estabelece o acordo para a venda de concentrados e bases de bebidas
para determinadas bebidas gasificadas e não gasificadas da linha
Coca-Cola. Nossa relação com dita empresa se baseia em uma
sociedade de Benefício mútuo, construída ao longo de muitos anos
onde cada parte realiza uma parte da cadeia de valor maximizan-

O ano 2012 esteve marcado pela fusão com a Coca-Cola Polar, que
finalmente ocorreu em 1 de outubro, através de uma permuta de
ações. A Coca-Cola Polar é uma engarrafadora da Coca-Cola com
41 anos de história, que opera as franquias do Paraguai, de parte
do Chile (regiões II, III, IV, XI e XII), e do sul da Argentina (províncias
de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Rio Negro, La
Pampa e a área poente da província de Buenos Aires), atendendo
um total de 11,2 milhões de habitantes. O volume da Polar em 2011
alcançou 144,9 milhões de caixas unitárias. O processo de fusão
com a Coca-Cola Polar precisou durante o ano 2012 um trabalho
árduo e detalhado, fato que nos permitiu definir as novas estruturas
organizacionais, especialmente nas instalações que apresentavam
oportunidades de capitalização de sinergias. Também, avançou-se
na integração de processos e na construção de uma nova identidade como Coca-Cola Andina, trabalhando na geração de uma cultura organizacional transversal que forme parte da base de nosso
crescimento. Desta maneira, Coca-Cola Andina se transforma no
2º engarrafador de Coca-Cola da América do Sul e 7º no mundo.

b. Aquisição no Brasil de Sorocaba Refrescos
Através da nossa filial no Brasil, adquirimos em outubro 40% de
Sorocaba Refrescos, uma engarrafadora da Coca-Cola localizada
no Estado de São Paulo, que atende 2,3 milhões de pessoas, e cujo
volume em 2011 ascendeu a 37 milhões de caixas unitárias. Esta
operação implica um passo importante na consolidação da nossa
posição no sistema Coca-Cola no Brasil.

c. Aquisição no Brasil da Companhia de Bebidas do Ipiranga
Continuando com o processo de crescimento, em 10 de julho de
2013, Coca-Cola Andina anunciou a subscrição de um acordo de
compra definitivo para adquirir 100% do capital social da Companhia de Bebidas Ipiranga. Em 11 de outubro de 2013 a filial brasileira
Rio de Janeiro Refrescos Ltda. materializou dita aquisição e em 1°
de dezembro de 2013 Ipiranga foi incorporada legalmente passando a formar parte da Coca Cola Andina Brasil.

Descrição de Ipiranga
• Fundada em 1948, a Companhia de Bebidas Ipiranga opera em
parte de São Paulo e em Minas Gerais
• 88 milhões de CU (2013)
• Catálogo de produção e distribuição inclui bebidas gasificadas,
bebidas não carbonatadas, águas e cervejas Capacidade produ-

• Alta participação do mercado em cada um dos territórios em
que opera
• 131 municípios
• 4,1 milhões de habitantes
• 23.000 pontos de venda
“A aquisição de Ipiranga nos situa em um excelente lugar para abordar novas oportunidades de
crescimento, particularmente na América Latina,
região que tem expectativas muito positivas de
desenvolvimento. Hoje somos uma das maiores
Companhias do sistema Coca-Cola, financeiramente muito saudável, fortalecida, em definitiva, com um grande
potencial no mercado das bebidas”.
Presidente da Diretoria de Andina, Juan Claro.
“Esta aquisição reforça nosso objetivo de ser líderes em todos
os mercados em que operamos e de ser um consolidadores do
sistema Coca-Cola na América Latina. Além disso, reforça nosso
compromisso com o mercado brasileiro, pois consideramos que
é um mercado com um grande potencial de crescimento. Consideramos que a aquisição de Ipiranga, que é um operador de excelência reconhecido no sistema, cria valor para nossos acionistas.
Intercambiaremos melhores práticas entre ambas as instalações, e
continuaremos procurando oportunidades na região para continuar fortalecendo nossas franquias.”
Miguel Ángel Peirano, Vice-presidente Executivo de Coca-Cola
Andina

Para mais informação sobre a estrutura societária, a interrelação
entre as distintas sociedades e os câmbios societários ocorridos
em 2013, consultar a Memoria Anual 2013 http://www.koandina.
com/uploads/Memoria_EEFF2013.pdf
Governo corporativo
A administração da Coca-Cola Andina é exercida através de uma
Diretoria cujos membros são propostos e escolhidos cada três anos
pela Junta Geral Ordinária de Acionistas. A Diretoria é assessorada
por um Comitê Executivo e um Comitê de Diretores com o objetivo
de garantir a excelência na gestão e no cumprimento das condutas
éticas esperadas.
DIRETORIA
• Seleção e formação: Os diretores são escolhidos na Junta Geral
Ordinária de Acionistas por votações separadas dos acionistas
da Série A e Série B. Os titulares das ações Série A escolhem 12
diretores e os titulares das ações Série B escolhem 2 diretores.
Os diretores podem ou não ser acionistas da Sociedade, a partir desse momento suas funções se estendem durante três anos
e podem ser reeleitos indefinidamente. Dos 14 diretores, 2 são
independentes conforme as normas estabelecidas na Lei Sarbanes-Oxley, Security and Exchange Commission (SEC) e a NYSE.
• Toma de decisões relacionadas com a sustentabilidade: A Diretoria é a máxima instância de decisão na Companhia e, portanto,
participa ativamente em cada uma das decisões estratégicas e
operativas relevantes que são tomadas na Companhia e para as
quais a sustentabilidade é um fator fundamental de decisão. A
forma em que se implementa esta premissa é através da aprovação do Plano de Negócios e Orçamento anual (Business Plan)
como em seu posterior monitoramento e controle. O Business
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Plan é construído em conjunto entre as instalações, o escritório
corporativo e o Comitê Executivo. Nesse plano, são detalhadas
as prioridades estratégicas traduzidas em objetivos estratégicos,
comerciais e financeiros como também planos comerciais e operacionais, os investimentos e os projetos para alcança-los. A Diretoria da Andina aprova estes objetivos, projetos e investimentos,
considerando critérios financeiros, comerciais e de sustentabilidade do negócio.Ao aprovar os planos de cada país, autorizam-se também os planos de cada país para as ações locais de sustentabilidade. A Diretoria controla especialmente o cumprimento
dos altos padrões que em matéria de sustentabilidade o Sistema
Coca-Cola (The Coca-Cola Company e os engarrafadores) acordam alcançar Alguns exemplos dos temas tratados são os relativos à redução do impacto das embalagens, à otimização do uso
dos recursos (fundamentalmente energia e água) e à redução de
resíduos, a adoção de alternativas sustentáveis de materiais de
embalagem, investimentos em linhas de produção, com maior
ciência energética, planos de desenvolvimento dos recursos humanos, planos para a melhora do clima interno assim como o
desenvolvimento de projetos nas comunidades em que estamos
inseridos. No posterior monitoramento da execução do Business

Plan a Diretoria controla a evolução dos objetivos relacionados
com a sustentabilidade, propondo novas ações e projetos relacionados ao mesmo.
• Avaliação e remuneração: A avaliação dos membros da Diretoria
está baseada no cumprimento do Plano de Negócios e Orçamento anual detalhado no ponto anterior, que inclui as prioridades
estratégicas em matéria de sustentabilidade. A Companhia não
conta com planos de incentivos diferentes aos de suas remunerações. A esse respeito, o sistema de remuneração é misto, composto por um salário base e em alguns casos também por uma
participação, que a empresa tenta adaptar à realidade de mercado e às condições competitivas do mesmo. No caso dos Gerentes
Gerais e de alguns Gerentes Corporativos, existem incentivos variáveis dependendo da geração de caixa versus o orçamento e/
ou da participação de mercado versus a meta estabelecida. Os
valores são diferentes dependendo de cada executivo, cargo e/
ou responsabilidade.
• Comunicação com acionistas: Embora a Companhia não tenha
estabelecido um processo formal para que os acionistas enviem
comunicações aos diretores, os acionistas que assim o pretendam podem manifestar suas opiniões, considerações ou reco-

Diretoria da Companhia

• Comunicação com empregados: A diretoria se relaciona com a
comunidade e com os empregados, através de comunicações
institucionais (aos empregados), relatórios à comunidade e ao
mercado e teleconferências transmitidas pelo site. Adicionalmente, utiliza-se este meio para informar sobre processos de
aquisição, fusões, lançamento de novos produtos, alterações
organizacionais, etc. Adicionalmente, a diretoria se comunica
com os empregados através do Vice-presidente Executivo da
Companhia, dos Gerentes Gerais das Instalações e dos Gerentes
Corporativos, que funcionam como vínculo entre as definições da
Diretoria e a execução das mesmas por parte de toda a empresa.

Juan Claro González
Presidente

Arturo Majlis Albala
Vicepresidente

Ex-Presidente de Sofofa e CPC
Ex-Diretor de Gasandes, Gasnor y Gasco
Ex-Presidente de Metrogas
Idade: 63 anos

Representante de E. Hurtado
Sócio estudio Grastv Quintana Majlis & Cia.
Idade: 52 anos

Eduardo Chadwick Claro

José Antonio Garcés Silva

Gonzalo Said Handal

Ex-acionista principal de KO
Polar
Vinha Errázuriz, Cali-terra,
Arbole-da etc.
Idade: 55 anos

Gte. Gral. Consorcio Inversões
Sam Andrés
Vinha Silva, Vinha Montes
Fundação Paternitas
Idade: 47 anos

Diretor BBVA Chile
Diretor de BHIF S.A.
Ex-Diretor de Telemercados
Europa
Idade: 49 anos

Salvador Said Somavía

Francisco Javier Crespo

Franz Alscher

Diretor de Cruz Blanca,
BBVA e Parque Arauco
Presidente Endeavor Chile
Diretor Executivo Edelpa
Idade: 49 anos

Diretor Coca-Cola
Presidente Coca-Cola México
Idade: 49 anos

Diretor Coca-Cola
CFO Coca-Cola Latinoamérica
Ex-Diretor de Embonor e Polar
Idade: 50 anos

Presidente de Vonpar
Presidente de Engarrafadores
Brasileiros da Coca-Cola
Idade: 54 anos

Mariano Rossi

Juan Andrés Fontaine Talavera

Ex- Gte. Coca-Cola South
Latin America e Argentina
Diretor Embonor
Idade: 47 anos

Ex-Ministro de Economia,
Fomento e Turismo de Chile
Ex-Diretor Bolsa de
Comércio de Santiago
Idade: 59 anos

José de Gregorio Rebeco

Emilio Rodriguez Larraín

Gonzalo Parot Palma

Ex-Presidente do Banco
Central de Chile e de Com.
Nacional de Energia
Ex-ministro de Economia e
Mineria
Idade: 54 anos

Diretor Independente
Chairman Board LAM Peru
Diretor Corp. Lindley e
Autom. Gildemeister

Diretor Independente
Gte. Gral. Consorcio
Periodístico de Chile
Idade: 61 anos

COMITÊ DE AUDITORIA
Tem a responsabilidade de analisar os estados financeiros; apoiar
a supervisão financeira e a rendição de contas; assegurar que a
administração desenvolva controles internos confiáveis; garantir
que o departamento de auditoria e os auditores independentes
cumpram respectivamente suas funções; e revisar as práticas de
auditoria da Companhia. Seus integrantes são os mesmos que integram o Comitê de Diretores.
COMITÊ DE REVELAÇÕES
Tem a função de velar pela veracidade e integridade das comunicações que de seus resultados faz a Companhia. Este Comitê está
composto pelo Vice-presidente Executivo, o Gerente Corporativo de
Administração e Finanças e o Gerente Legal Corporativo, e se reúne
para analisar o conteúdo e a oportunidade de ditas comunicações,
como mínimo, antes de cada sessão do Comitê de Auditoria em
que corresponda aprovar um Press Release.
COMITÊ DE ÉTICA

COMITÊ EXECUTIVO
Assessora à diretoria e propõe as políticas da Companhia. Supervisa o andamento geral dos negócios e o controle das instalações
de forma permanente e mediante sessões periódicas, e propõe
pautas relativas à administração dos negócios. Este Comitê sesiona
permanentemente durante o ano todo, realizando habitualmente
uma ou duas reuniões mensais.
COMITÊ DE DIRETORES

Ricardo Vontobel

88

mendações antes ou durante a realização da Junta de Acionistas,
as quais, serão ouvidas e atendidas pelo Presidente da Diretoria
ou pelo Vice presidente Executivo da Companhia e serão submetidas à consideração dos acionistas presentes durante a Junta.

Incorpora uma maior fiscalização às atividades administrativas.
Examina os relatórios dos auditores externos, propõe à diretoria
nomes para os auditores externos e classificadores privados de
risco, examina os sistemas de remunerações e planos de compensação dos gerentes, executivos principais e trabalhadores da
sociedade, prepara um relatório anual de sua gestão, entre outras
atividades.

Tem pelo menos 3 integrantes que são designados pela diretoria
da Companhia dentre seus membros. Sesiona, como mínimo, de
forma semestral e tem entre suas funções:
• Analisar as denúncias recebidas através dos canais dispostos
pela Companhia.
• Receber, conhecer e investigar os relatórios de irregularidades
aos que refere a lei chilena N°20.393, e recomendar ações a seguir em cada um dos casos.
• Estabelecer e desenvolver procedimentos para fomentar a conduta ética das pessoas.
• Supervisionar o cumprimento das disposições do Código de Ética,
e resolver as consultas e os conflitos que sua aplicação pudesse
gerar.
• Estabelecer mecanismos de difusão do Código de Ética e de matérias gerais de caráter ético

Equipe Executiva
M. A. Peirano
CEO CCAndina

A. Wainer
CPO
J. Cohen
CLO
G. Garib
CIO
A. Dunford
HR. Corp. Mgr.

R. Barbosa
CEO Brasil

C. Mandiola
Regional COO

F. Castelli
CEO Argentina

J. L. Solorzano
CEO Chile

F. Sanfurgo
CEO Paraguai

A. Fernandez
Exec. Dir. RP

R. Ornamaechea
CPO
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Principais magnitudes
Dados econômico-financeiros

2013

2012

Volume total de bebidas (milhões de UC) (1)

763,0

748,7

Soft Drink

633,5

633,9

Água Mineral

58,5

49,0

Sucos

62,6

57,0

8,5

8,8

Cervejas
Ingressos Líquidos

1.521.681

1.477.463

Custo de vendas

(914.818)

(899.160)

Margem Bruta

606.864

578.303

39,9%

39,1%

(430.604)

(400.578)

Gastos de Marketing, distribuição e administração
Gastos corporativos

(4.975)

(4.879)

Resultado operativo

171.284

172.845

Margem operacional
Ebitda (3)
Margem Ebitda

11,3%

11,7%

254.621

244.274

16,7%

16,5%

sos. As atividades que realiza estão relacionadas principalmente
com o objetivo de confiabilidade e integridade dos processos e da
informação que estes proporcionam, focalizando no desenho e na
eficácia da estrutura de controle interno.
Canais de denúncia frente às infrações ao Código de Conduta Empresarial
Todos os empregados da Companhia devem estar atentos a qualquer ação ou omissão que possa constituir uma violação do Código de Conduta Empresarial, e portanto, é seu dever não só evitar
incorrer em uma infração ao Código, mas também comunicar ou
denunciar qualquer informação ou suspeita sobre uma violação
cometida por um empregado. A empresa mantém canais confidenciais de comunicação, para reportar qualquer infração:
Denúncias Anônimas:
Um destes canais é a denúncia anônima, através do link “Denúncias Anônimas” da website www.embotelladorandina.com ao qual
só podem ter acesso as pessoas designadas que determine o Comitê de Diretores e Auditoria da Companhia para receber e analisar
o mérito das denúncias respectivas. Ao receber tal informação, as
pessoas designadas comunicarão rapidamente qualquer violação
do Código ao Vice-presidente Executivo e ao Presidente do Comitê
de Diretores e Auditoria para a apresentação da investigação e da
determinação da ação disciplinar apropriada.

Notas: Valores expressos em milhões de pesos chilenos.
(1) UC: unidade de medida equivalente a 5,678 litros, utilizada como padrão de comparação.
(2) Para o efeito comparativo, os valores de 2013 incluem o último trimestre da operação de Ipiranga. 2012 inclui ano completo da operação ex-Polar e último trimestre da
operação Ipiranga.
(3) EBITDA: Resultado operacional + depreciações.

Denúncias Formais:
Sem prejuízo do sistema enunciado anteriormente, um segundo
canal de comunicação permitirá a qualquer empregado que tenha
informação ou conhecimento de qualquer suspeita ou informação
da existência de uma infração ou de procedimentos irregulares,
comunicar formalmente a situação ao:

Os relatórios dos empregados elaborados conforme este procedimento serão confidenciais, na medida em que isso seja possível a
não ser que, uma lei ou uma autoridade jurisdicional exija a exibição. Quando forem recebidos relatórios de violações, supostas
ou potenciais do Código, serão realizadas investigações, tomando
todas as medidas que se considerem necessárias e apropriadas
para evitar e remediar as violações; e, para recomendar as ações
corretivas e disciplinarias apropriadas ao supervisor do empregado
que cometeu a violação e ao Gerente Principal correspondente, a
fim de evitar a repetição de tais violações. Informar-se de maneira periódica sobre qualquer violação do Código e como também
sobre as ações corretivas tomadas, ao Presidente do Comitê de
Diretores e Auditoria da Companhia.
Durante o ano 2013 foram recebidas 32 denúncias anônimas, das
quais, 31 foram realizadas pela website “ethicpoints” e 1 via call
center. 84,3% foram feitas em idioma português e 15,7% em espanhol. 65,6% dos denunciantes manifestaram ser empregados
da Companhia. 100% dos casos foram tratados e se apresentaram
relatórios de seguimento ao Comitê de auditoria. Os diretores foram informados sobre as mesmas e sobre os passos seguidos em
cada caso.
Indicadores de Global Reporting Initiative (GRI)
EC5 Escala das relações entre o salário inicial padrão (de um empregado que ingressa à empresa por tempo completo) e o salário
mínimo local
• Argentina 190% por cima do mínimo.
• Brasil: 102%
• Chile: 106%
• Paraguai: 116

• Gerente Legal de cada país da Companhia
• Auditor Interno da Companhia.
Dados econômico-financeiros por país (em milhões de pesos chilenos nominais)

Chile

Brasil

Argentina

Paraguai

234,70

242,60

224,42

61,25

Ingressos Líquidos

477.917,94

491.861,27

441.229,10

112.253,53

EBITDA

102.587,16

78.730,56

52.749,26

25.529,09

Investimentos

57.545,22

56.720,35

52.271,59

17.160,22

Volume de vendas (milhões de UC)

2013
Empregados

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Total

Quantidade Total de Empregados

3.410

8.047

3.670

1.460

16.587

Homens

3.137

7.283

3.446

1.297

15.163

273

764

224

163

1.424

Mulheres

Transparência e ética nos negócios
Para garantir que todas nossas atividades e as dos trabalhadores
se guiem pelas normas morais, éticas, legais, usos e costumes,
contamos com um Código de Conduta Empresarial. O mesmo se
aplica a todos os países onde operamos, e inclui logicamente
tanto o Vice-presidente Executivo junto a todos os executivos de
primeira linha como os empregados da Sociedade. Este Código inclui entre outros temas, o tratamento dos conflitos de interesse e
fraudes, tratos com funcionários públicos, clientes e fornecedores
da Companhia, contribuições políticas e humanitárias.
Estabeleceu-se um sistema para a distribuição do Código a todos
os empregados em intervalos adequados e para o aviso de recebimento de parte dos mesmos. Além disso, será entregue cópia
do Código a qualquer entidade em que a Companhia tenha um
interesse econômico de vinte e cinco por cento ou mais, a fim de
estimular dita entidade observar as normas estabelecidas.
A capacitação em Código de Conduta se realiza no processo de
Indução à Companhia, para novos ingressantes. Nesse contexto,
foi possível alcançar 132 incorporações durante o ano 2013.
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Nosso Código de Conduta Empresarial está disponível no nosso
site www.koandina.com.
Adicionalmente, contamos com um Manual de Informação Privilegiada e de Informação de Interesse para o Mercado à disposição
dos diretores, executivos, assessores e contatos fundamentais.
Anualmente estes profissionais devem completar e atualizar o
formulário 109 da Superintendência de Valores e Seguros do Chile, onde declaram quem são as pessoas relacionadas (naturais o
jurídicas) com eles. Finalmente, os diretores gerentes e executivos
principais da Companhia devem informar mensalmente e em forma reservada à diretoria, sua posição no que diz respeito a valores,
fornecedores, clientes e concorrentes mais relevantes da sociedade, incluindo aqueles valores que possuam através de entidades
controladas diretamente ou através de terceiros.
Em relação ao controle interno, contamos com um departamento
de Auditoria Interna que depende diretamente do Comitê de Auditoria. Este departamento desenvolve uma atividade independente,
permanente e objetiva de avaliação e consulta, concebida para fortalecer os controles internos existentes, sugerir melhores controles,
como também para promover a eficiência e a eficácia dos proces-

LA1: Repartição do coletivo de trabalhadores

Por categoria
Executivos

110

67

80

22

279

669

4.698

1.204

218

6.789

2.031

2.522

1.878

1.106

7.537

600

760

508

114

1.982

3

49

0

0

53

18-29 anos

1.000

3.186

1.155

615

5.955

30 a 39 anos

1.631

2.621

1.161

463

5.875

40 a 49 anos

594

1.572

896

252

3.315

181

620

458

130

1.389

Técnicos e Profissionais
Outros trabalhadores
Trabalhadores Sazonais
Por idade
Menor de 18 anos

Mais de 50 anos

Nota: Dado os processos de fusão e aquisição dos anos 2012 e 2013, não é comparável com a informação de anos anteriores, pois cada uma das empresas Tinha grupos
e categorias diferentes, homologadas em 2013.
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LA2: Rotação de empregados
Rotação de colaboradores por região

(1)

2012

2013

Argentina

0,4%

0,3%

Brasil

2,5%

3,7%

Chile

3,4%

2,4%

Paraguai

0,6%

0,7%

(1) Calculado como a divisão entre a quantidade de empregados permanentes
que deixaram a empresa e o total de empregados após o encerramento de
cada ano.

As incorporações, dentro das folhas de pagamento de cada país,
respondem aos processos de fusão e aquisição razão pela qual,
não são relevantes para o efeito do relatório.
LA5: Número mínimo de semanas de aviso prévio aos empregados, ante alterações que os afetem.
• Como disposição geral, o prazo mínimo de aviso prévio é de 30
dias em todas as regiões
LA6: Porcentagem de trabalhadores representados em comitês de
saúde e segurança.
• Os diferentes comitês de saúde e segurança estão conformados
por colaboradores da Companhia. Nos mesmos participam executivos, técnicos e operários, e adicionalmente, conformam-se
também garantindo a representação das diversas áreas (logística, industrial, comercial, administração, etc.).

Indicadores de água

Alguns exemplos:

Indicadores de gestão de resíduos

• Argentina: o comitê de prevenção de acidentes se conforma por
operários, sindicato e líderes dos processos, que trabalham na
análise e proposta de melhorias.

EN22: Peso total de resíduos gerados (em gr/litro de bebida)

• Brasil: Contamos com a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, formada por membros titulares e suplentes que representa os empregadores e todos os empregados, cobrindo
diversas áreas da empresa e considerando, especialmente, a
legislação brasileira (Ordenança Reguladora 3.214/1978-Norma
Regulatória N° 5).
• Chile: Criou-se o Comitê Paritário de Higiene e Segurança de Andina em Renca. Os representantes dos trabalhadores e da empresa são 3, respectivamente.
• Paraguai: conta com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Essa comissão representa 71% do total de trabalhadores, os quais, conformam as divisões: Logística, Industrial
e Comercial.

2011

2012

2013

Argentina

13,402

12,480

13,387

Brasil

15,932

12,790

13,102

Chile

12,720

17,915

14,298

Paraguai

18,835

17,073

23,416

Argentina

94,40

91,50

92,30

Brasil

85,00

87,10

87,80

Chile

48,00

68,00

75,90

82,2

75,70

86,00

EN22: Resíduos reciclados (%)

Paraguai

Nota: Os resíduos perigosos são tratados dentro do território de cada operação, não saem do país. 98% dos mesmos é utilizado para gerar energia em uma Planta
cimenteira.

LA14: Porcentagem da relação entre salário base dos homens Em
relação ao das mulheres.
• Não existem diferenças na empresa entre os salários dos homens e das mulheres. Os salários são revisados por posição contra a pesquisa de mercado.
HR7: Instalações e fornecedores que apresentam risco significativo
de ser origem de trabalho forçado. Política sobre horas extras de
trabalho. As horas extras só estão autorizadas e são pagas ao pessoal que está sob acordo coletivo de trabalho, na medida em que
o setor onde se desempenhe o trabalhador tenha a necessidade
de realizá-las e o empregado aceite realizá-las. Respeitam-se os
limites máximos que surgem da legislação trabalhista vigente.

2011

2012

2013

Argentina 1

1.694.360.700

1.873.029.865

2.061.697.555

Brasil 2

1.909.754.000

1.815.232.000

1.884.794.000

Chile 3

1.391.200.000

2.823.436.707

2.887.571.404

962.887.300

819.494.770

765.562.370

Argentina 6

630.895.000

695.480.000

754.808.465

Brasil 6

530.650.000

368.085.000

415.232.000

Chile 5

415.239.000

421.979.000

680.307.658

Paraguai 6

373.478.000

329.006.540

320.489.110

EN8: Consumo de (em litros)

Paraguai 4
EN21: Descarga total de águas residuais (em litros)

(1) Corresponde à Planta de Córdoba, cuja fonte é 100% aquífero subterrâneo.
(2) Inclui as locações de Jacarepaguá e Vitória. Utiliza-se água subterrânea (poços) e água da prefeitura (tratada e canalizada através da rede pública).
(3) Corresponde à Planta de Renca, inaugurada em 2012. A extração de água se realiza através de água subterrânea. Os aquíferos explorados correspondem ao setor
Santiago Central, conforme a denominação da Autoridade de Águas do Chile, DGA. Utiliza-se a água de rede, como água potável para camarins, banheiros e cassinos.
(4) Abastecimento da água subterrânea proveniente do Aquífero Patiño através de poços artesianos profundos com mais de 150 metros.
(5) A totalidade das águas residuais é tratada externamente na planta Mapocho-Treba pertencente à empresa Águas Andina.
(6) 100% Tratamento em plantas de efluentes.
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TABELA DE INDICADORES

Indicadores GRI

Cláusulas ISO 26000

Páginas

Estado

3. PARÁMETROS DO RELATÓRIO
PERFIL DO RELATÓRIO

14. TABELA DE INDICADORES

Período coberto pela informação contida no relatório.

2

3.2

Fecha do relatório anterior mais recente.

(2)

3.3

Ciclo de apresentação de relatórios.

2

3.4

Ponto de contato para questões relativas ao relatório ou seu conteúdo.

102

ALCANCE E COBERTURA DO RELATÓRIO

A seguinte tabela mostra uma versão resumida dos indicadores da Iniciativa Global de
Relatórios (GRI) conteúdos no presente Relatório, e a relação com as cláusulas da Norma
Internacional de Responsabilidade Social ISO 26000:2010. Alcançamos o nível de aplicação
“B” de GRI, em sua versão G3.1. Utilizamos também o suplemento setorial para a indústriaalimentícia.

REFERÊNCIAS:
Indicador respondido de maneira completa
Indicador respondido parcialmente
Indicador não respondido

3.1

N/D: Não disponível
N/A: Não aplica
(P) Indicador principal, conforme o disposto por GRI.
(A) Indicador adicional, conforme o disposto por GRI.

3.5

Processo de definição do conteúdo do relatório.

2, 7

3.6

Cobertura do relatório.

2

3.7

Indicar a existência de limitações do alcance o cobertura do relatório.

(3)

3.8

Aspectos que possam afetar a comparação informativa.

3.9

Técnicas de medição para elaborar os indicadores.

2, (5)

3.10

Efeito da reexpressão de informação de relatórios anteriores.

(4), (5)

3.11

Câmbios significativos relativos a períodos anteriores no alcance, a cobertura o
os métodos de valoração aplicados no relatório.

87, (4)

87, (4), (5)

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
3.12

Tabela de conteúdos GRI.

94-101

VERIFICAÇÃO
3.13

Política e prática sobre verificação externa.

7.5.3

(6)

4. GOVERNO, COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÃO COM OS GRUPOS DE INTERESSE
INDICADORES GRI

CLÁUSULAS ISO 26000

PÁGINAS

1. VISÃO E ESTRATÉGIA
1.1

Declaração do máximo responsável sobre a relevância da sustentabilidade para
a organização e sua estratégia.

6.2

9-11

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

6.2

6-7, 9-11, 15,
17-21, 84-85

2. PERFIL
PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
2.1

Nome da organização.

5, 13

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

15, 25

2.3

Estrutura operativa da organização.

2.4

Localização da sede principal da organização.

15, 102

2.5

Número de países em que opera a organização e em que desenvolve atividades
significativas.

13, 15

2.6

Natureza da propriedade e forma jurídica.

2.7

Mercados servidos.

13, 15, 25

2.8

Dimensões da organização informante.

6, 15, 25,
90, (1)

2.9

Alterações significativas durante o período coberto pelo relatório no tamanho,
estrutura e propriedade da organização.

2.10

Prêmios e distinções recebidos.
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6.2

13, 15, 86-87

13

87
22-23

Estado

GOVERNO
4.1

Estrutura de governo da organização.

6.2

87-89

4.2

Indicar se o presidente do máximo órgão de governo ocupa também um cargo
executivo.

6.2

87-89, (7)

4.3

Indicar o número e gênero de membros do máximo órgão de governo que
sejam independentes ou não executivos.

6.2

87-89

4.4

Mecanismos dos acionistas e empregados para comunicar recomendações ou
indicações ao máximo órgão de governo.

6.2

88-89

4.5

Vínculo entre a retribuição do máximo órgão de governo, e o desempenho da
organização, incluindo o desempenho social e ambiental.

6.2

88

4.6

Procedimentos implantados para evitar conflitos de interesse no máximo
órgão de governo.

6.2

89-90

4.7

Procedimento para determinar a composição, a capacitação e experiência
exigível aos membros do máximo órgão de governo e seus comitês.

6.2

87-88

4.8

Declarações de missão e valores e códigos de conduta.

6.2

14, 17-18,
90-91

4.9

Procedimentos do máximo órgão de governo para supervisar a identificação
e gestão, por parte da organização, do desempenho econômico, ambiental e
social.

6.2

87-88

4.10

Procedimentos para avaliar o desempenho próprio do máximo órgão de governo
especialmente em relação ao desempenho econômico, ambiental e social.

6.2

87-88

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS
4.11

Descrição do modo como a organização adotou uma proposta ou princípio de
precaução.

6.2

17-21

4.12

Princípios ou programas sociais, ambientais e econômicos desenvolvidos externamente.

6.2

31, 33-35,
37-42, 51-53,
70-82
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6.2

Páginas

22, 75

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSE
4.14

Relação de grupos de interesse que a organização concluiu.

6.2

21

4.15

Base para a identificação e seleção dos grupos de interesse com os que a organização se compromete.

6.2

21, (8)

Enfoques adotados para a inclusão dos grupos de interesse.

6.2

4.16
4.17

Aspectos de interesse surgidos através da participação dos grupos de interesse e
resposta da organização.

6.2

21, 30, 58,
77, 88-89
30, 58, 77

Estado

Indicadores GRI

LA6 (A)

Porcentagem da totalidade de trabalhadores que está representada em comitês
de saúde e segurança.

6.4, 6.4.6

92

LA7 (P)

Taxas de absentismo, enfermidades profissionais, dias perdidos e número de
vítimas mortais relacionadas com o trabalho por região e gênero.

6.4, 6.4.6

67

LA8 (P)

Programas de educação, formação, assessoramento, prevenção e controle de
riscos relacionados com enfermidades graves.

6.4, 6.4.6, 6.8, 6.8.3,
6.8.4, 6.8.8

65-67

LA9 (A)

Assuntos de saúde e segurança amparados em acordos formais com sindicatos.

6.4, 6.4.6

66

6.4, 6.4.7

62

6.4, 6.4.7, 6.8.5

62-63

6.4, 6.4.7

64

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO

LA11 (A)

Programas de gestão de habilidades e de formação permanente.

DESEMPENHO ECONÔMICO

LA12 (A)

Porcentagem de empregados que recebem avaliações regulares do desempenho
e do desenvolvimento profissional, por gênero.

EC2 (P)

Consequências financeiras e outros riscos e oportunidades devido à mudança
climática

EC3 (P)
EC4 (P)

6.8, 6.8.3, 6.8.7, 6.8.9
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6.5.5

20-21, 45

Cobertura das obrigações da organização devido a programas de benefícios
sociais.

66

Ajudas financeiras significativas recebidas de governos.

(9)

Estado

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Média de horas anuais de formação por empregado, discriminada por gênero e
por categoria de empregado.

Valor econômico direto gerado e distribuído

Páginas

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

LA10 (P)

EC1 (P)

Cláusulas ISO 26000

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
LA13 (P)

Órgãos de governo corporativo e quadro por categoria de empregado, repartido
em função do sexo, grupo de idade e pertença a minorias.

6.3.7, 6.3.10, 6.4, 6.4.3

88, 91

LA14 (P)

Relação entre salário base dos homens em relação ao das mulheres, especificada
por categoria profissional e pela localização de instalações significativas.

6.3.7, 6.3.10, 6.4, 6.4.3,
6.4.4

92

PRESENÇA NO MERCADO
EC5 (A)

Escala das relações entre o salário inicial padrão e o salário mínimo local por
gênero em lugares onde se realizem instalações significativas.

6.4.4, 6.8

91

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL: DIREITOS HUMANOS

EC6 (P)

Política, práticas e proporção de gasto correspondente a fornecedores locais.

6.6.6, 6.8, 6.8.5, 6.8.7

74

PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E ABASTECIMENTO

EC7 (P)

Procedimentos para a contratação local e proporção de quadros superiores procedentes da comunidade local.

6.8, 6.8.5, 6.8.7

(10)

HR1 (P)

Porcentagem e número total de acordos de investimentos e contratos significativos
que incluam cláusulas incorporando preocupações pelos direitos humanos ou que
tenham sido objeto de análise em matéria de direitos humanos.

6.3, 6.3.3, 6.3.5, 6.6.6

73-74

HR2 (P)

Porcentagem de distribuidores, empreiteiros e outros sócios comerciais que foram
objeto de análise em matéria de direitos humanos, e medidas adotadas.

6.3, 6.3.3, 6.3.5, 6.4.3,
6.6.6

73-74

HR3 (A)

Horas de formação dos empregados sobre políticas e procedimentos relacionados com os direitos humanos.

6.3, 6.3.5

N/D

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10,
6.4.3

58, (11)

6.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,
6.3.8, 6.3.10, 6.4.3,
6.4.5

62, 73

6.3, 6.3.3
6.3.4, 6.3.5, 6.3.7,
6.3.10

73, (12)

6.3, 6.3.3
6.3.4, 6.3.5, 6.3.7,
6.3.10

73, 92, (13)

6.3, 6.3.5, 6.4.3, 6.6.6

N/D

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
EC8 (P)

Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestrutura e em serviços
prestados principalmente para o benefício público.

6.3.9, 6.8, 6.8.3, 6.8.4, 38-39, 41-42,
6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.9
52-53

EC9 (A)

Entendimento e descrição dos impactos econômicos indiretos significativos, e seu
alcance.

6.3.9, 6.6.6, 6.6.7,
6.7.8, 6.8, 6.8.5, 6.8.6,
6.8.7, 6.8.9

31, 41-42,
53, 57, 70,
73-74, 90

NÃO DISCRIMINAÇÃO
HR4 (P)

Número total de incidentes de discriminação e medidas adotadas

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E ACORDOS COLETIVOS

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

HR5 (P)

EMPREGO
LA1 (P)

Repartição de empregados por tipo de emprego, por contrato e por região, desglosados por gênero.

6.4, 6.4.3

57, 91

LA2 (P)

Nº total de empregados e rotação média de empregados, e novos empregados
contratados, distribuídos por grupo de idade, sexo e região.

6.4, 6.4.3

6, 92

LA3 (A)

Benefícios sociais para os empregados com jornada completa, distribuídos por
lugares significativos das instalações.

6.4, 6.4.3, 6.4.4

64-66

LA15 (P)

Quantidade de pessoas que permanecem trabalhando na empresa após a licença por maternidade ou paternidade, por gênero.

Instalações e fornecedores significativos identificados , em que o direito à liberdade de associação e de celebrar acordos coletivos possa ser violado ou correr
importantes riscos, e medidas adotadas.

EXPLORAÇÃO INFANTIL

64

HR6 (P)

Instalações e fornecedores significativos em que foi identificado o risco potencial
de incidentes de exploração infantil, e medidas adotadas.

TRABALHOS FORÇADOS
HR7 (P)

Instalações e fornecedores significativos em que foi identificado o risco de ser
origem de episódios de trabalho forçado ou obrigatório, e as medidas adotadas.

RELAÇÕES EMPRESA/TRABALHADORES
LA4 (P)

Porcentagem de empregados amparados por um acordo coletivo.

6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5,
6.3.10

62

LA5 (P)

Período(s) mínimo(s) de aviso prévio relativo(s) a alterações organizativas.

6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5

92

96

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
HR8 (A)

Porcentagem do pessoal de segurança formado em aspectos de direito humanos.

97
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Páginas

DIREITOS INDÍGENAS
HR9 (A)

Número total de incidentes relacionados com violações dos direitos dos indígenas
e medidas adotadas.

(14)

Porcentagem e número total de instalações que foram sujeitas a revisões e/ou
avaliações de impacto sobre os direitos humanos.

Cláusulas ISO 26000

Páginas

Estado

PR6 (P)

Programas de cumprimento das leis e códigos voluntários em comunicações de
marketing.

6.7, 6.7.3, 6.7.6, 6.7.9

26, 29-30

PR7 (A)

Nº total de incidentes fruto do incumprimento das regulações relativas às comunicações de marketing.

6.7, 6.7.3, 6.7.6, 6.7.9

(21)

6.7, 6.7.7

(22)

6.7, 6.7.6

(23)

17, 73

PRIVACIDADE DO CLIENTE
PR8 (A)

MEDIDAS CORRETIVAS
HR11 (P)

Indicadores GRI

COMUNICAÇÕES DE MARkETING
6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8,
6.6.7

AVALIAÇÃO
HR10 (P)

Estado

Número de queixas relacionadas com os direitos humanos apresentadas, abordadas e resolvidas através dos mecanismos de queixa formal.

Nº total de reclamações em relação com o respeito da privacidade e com a fuga
de dados pessoais dos clientes.

(15)

CUMPRIMENTO NORMATIVO
PR9 (P)

Custo de multas significativas fruto do incumprimento da normativa em relação
com o subministro e o uso de produtos e serviços da organização.

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL: SOCIEDADE
INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

ComunidadE
SO1 (P)

Porcentagem de instalações onde foram implantados programas de desenvolvimento, avaliações de impactos e participação da comunidade local.

6.3.9, 6.8, 6.8.5, 6.6.7

70-83

SO9 (P)

Instalações com importantes impactos negativos potenciais ou reais sobre as
comunidades locais.

N/D

SO10 (P)

Medidas de prevenção e mitigação aplicadas nas instalações com importantes
impactos negativos reais ou potenciais nas comunidades locais.

N/D

CORRUPÇÃO
SO2 (P)

Porcentagem e número total de unidades de negócio analisadas em relação a
riscos relacionados com a corrupção.

6.6, 6.6.3

90

SO3 (P)

Porcentagem de empregados formados em anticorrupção.

6.6, 6.6.3

90

SO4 (P)

Medidas tomadas para combater os incidentes de corrupção.

6.6, 6.6.3

(16)

POLÍTICA PÚBLICA
S05 (P)

Posição nas políticas públicas e participação no desenvolvimento das mesmas e
em atividades de lobbying.

6.6, 6.6.4, 6.8.3

75

S06 (A)

Contribuições financeiras e em espécie a partidos políticos ou a instituições
relacionadas.

6.6, 6.6.4, 6.8.3

(17)

COMPORTAMENTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
S07 (A)

Nº total de ações por causas relacionadas com práticas monopolistas e contra a
livre concorrência, e seus resultados.

6.6, 6.6.5, 6.6.7

(18)

CUMPRIMENTO NORMATIVO
S08 (P))

Valor monetário de sanções, multas e sanções não monetárias pelo incumprimento de leis e regulações.

6.6, 6.6.7

N/D

MATERIAIS
EN1 (P)

Materiais utilizados, por peso ou volume.

6.5, 6.5.4

N/D

EN2 (P)

Porcentagem de materiais utilizados que são valorizados.

6.5, 6.5.4

26, 51, 53-55

EN3 (P)

Consumo direto de energia detalhado por fontes primárias.

6.5, 6.5.4

47

EN4 (P)

Consumo indireto de energia detalhado por fontes primárias.

6.5, 6.5.4

47

EN5 (A)

Economia de energia devido à conservação e a melhorias na eficiência.

6.5, 6.5.4

45, 47, 50

EN6 (A)

Iniciativas para proporcionar produtos e serviços eficientes no consumo de energia, e as reduções logradas.

6.5, 6.5.4

50

EN7 (A)

Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e as reduções obtidas.

6.5, 6.5.4

45-47

EN8 (P)

Captação total de água por fontes.

6.5, 6.5.4

43, 92

EN9 (A)

Fontes de água que foram afetadas significativamente pela captação de água.

6.5, 6.5.4

92

EN10 (A)

Porcentagem e volume total de água reciclada e reutilizada.

6.5, 6.5.4

40

ENERGIA

ÁGUA

BIODIVERSIDADE
EN11 (P)

Terrenos adjacentes ou situados dentro de espaços naturais protegidos ou de
áreas de alta biodiversidade não protegidas.

6.5, 6.5.6

38-39, 41-42

EN12 (P)

Impactos mais significativos na biodiversidade em espaços naturais protegidos ou
em áreas de alta biodiversidade não protegidas.

6.5, 6.5.6

38-39, 41-42

EN13 (A)

Hábitats protegidos ou restaurados.

6.5, 6.5.6

38-39, 41-42

EN14 (A)

Estratégias e ações implantadas e planificadas para a gestão de impactos sobre
a biodiversidade.

6.5, 6.5.6

38-39, 41-42

EN15 (A)

Nº de espécies cujos hábitats se encontrem em áreas afetadas pelas operações.

6.5, 6.5.6

N/A (24)

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL: RESPONSABILIDADE DO PRODUTO
SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
PR1 (P)
PR2 (A)

Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços avaliadas na saúde e segurança
dos clientes.

6.3.9, 6.6.6, 6.7, 6.7.4,
6.7.5

19, 26-27

Nº total de incidentes derivados do incumprimento da regulamentação relativa
aos impactos dos produtos e serviços na saúde e na segurança dos clientes.

6.3.9, 6.6.6, 6.7, 6.7.4,
6.7.5

(19)

EMISSÃO, VERTIDOS E RESÍDUOS
EN16 (P)

Emissões totais, diretas e indiretas, de gases de com efeito de estufa, em peso.

6.5, 6.5.5

N/D

EN17 (P)

Outras emissões indiretas de gases de com efeito de estufa, em peso.

6.5, 6.5.5

N/D

EN18 (A)

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de com efeito de estufa e as reduções obtidas.

6.5, 6.5.5

45-47

EN19 (P)

Emissões de substâncias destrutoras da camada de ozônio, em peso.

6.5, 6.5.3

N/D

EN20 (P)

NO, SO e outras emissões significativas para o ar por tipo e peso.

6.5

N/D

EN21 (P)

Descarga total de águas residuais, conforme sua natureza e destino.

6.5

92

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PR3 (P)

Tipos de informação sobre os produtos e serviços que são requeridos pelos procedimentos em vigor e pela normativa.

6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5,
6.7.6, 6.7.9

29

PR4 (A)

Nº total de incumprimentos da regulamentação relativa à informação e à rotulagem dos produtos e serviços.

6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5,
6.7.6, 6.7.9

(20)

PR5 (A)

Práticas relativas à satisfação do cliente.

6.7, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6,
6.7.8, 6.7.9

30

98
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Páginas

EN22 (P)

Peso total de resíduos gerenciados, conforme o tipo e o método de tratamento.

6.5

54-55, 93

EN23 (P)

Nº total e volume dos derrames acidentais mais significativos.

6.5

N/D

EN24 (A)

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados que são
considerados perigosos.

6.5

N/D

EN25 (A)

Recursos hídricos e hábitats afetados por descargas de água e águas de escorrimento da organização.

6.5, 6.5.4, 6.5.6

EN27 (P)

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais dos produtos e serviços, e grau de
redução.
Porcentagem de produtos vendidos e materiais de embalagem recuperados no
final de seu ciclo de vida útil.

6.5, 6.5.4, 6.6.6, 6.7.5

Indicadores GRI

49-53
49-53

6.5

(26)

Páginas

FP10

As políticas e práticas, por espécie e tipo de raça, relacionados com alterações
físicas e com o uso de anestesia.

N/A

FP11

Porcentagem e total de animais criados e / ou processados, por espécie e tipo de
raça, conforme o tipo de moradia.

N/A

FP12

As políticas e práticas dos antibióticos, anti-inflamatórios, hormonais e / ou tratamentos de promoção do crescimento, por espécie e tipo de raça.

N/A

Estado

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MASSACRE
FP13

6.5, 6.5.4, 6.7.5

Cláusulas ISO 26000

PECUÁRIA

92, (25)

PRODUTOS E SERVIÇOS
EN26 (P)

Estado

Número total de incidentes de incumprimento das leis e regulamentos, e o cumprimento das normas voluntárias relacionadas com o transporte, a manipulação e o
massacre de animais terrestres e aquáticos vivos.

N/A

CUMPRIMENTO NORMATIVO
EN28 (P)

Custo de multas significativas e nº de sanções não monetárias por incumprimento
da normativa ambiental.

Notas

Transporte
EN29 (A)

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e
materiais utilizados.

6.5, 6.5.4, 6.6.6

45-46, 84

6.5

N/D

Geral
EN30 (A)

Repartição por tipo da totalidade de gastos e investimentos ambientais.

1.

Para dados sobre a capitalização total da empresa, ver Memória Anual
2013 em http://www.koandina.com/uploads/2013%20Memoria%20Andina%20VF%20ES.pdf.

2. A publicação anterior é o Relatório de Sustentabilidade 2010 da Engarrafadora Andina.
3. Não existem limitações significativas na informação denunciada. As limitações no alcance da informação publicada foram referenciadas explicitamente ao longo do Relatório.
4. Devido às alterações societárias ocorridas durante 2012 e 2013 a informação de anos anteriores foi atualizada e adaptada para manter a
comparabilidade.

SUPLEMENTO SETORIAL DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
ABASTECIMENTO
FP1

Porcentagem do volume adquirido de fornecedores que cumprem com a política
de contratação da empresa.

FP2

Porcentagem do volume comprado que é verificado com normas internacionais de
produção responsável.

73 , (27)
27, 73

6. Este Relatório não foi verificado externamente.
7. O Presidente da diretoria não tem um cargo executivo na empresa.

RELAÇÕES TRABALHISTAS
FP3

Porcentagem do tempo de trabalho perdido devido aos conflitos trabalhistas,
greves e / ou lock-out, conforme o país.

N/D

ALIMENTOS SAUDÁVEIS E ACCESSÍVEIS
FP4

Natureza, alcance e efetividade de programas e práticas que promovem o acesso
aos estilos de vida saudáveis, a prevenção das enfermidades crônicas, o acesso
a alimentos saudáveis, nutritivos e accessíveis, e a melhoria do bem-estar das
comunidades.

26, 29,
33-35

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
Porcentagem do volume de produção fabricado em lugares certificados por um
terceiro independente de acordo com normas internacionais sobre sistemas de
gestão de segurança alimentícia.

27, (28)

FP6

Porcentagem do volume total de vendas de produtos de consumo que seja baixo
em gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e açucares agregados.

26, (29)

FP7

Porcentagem do volume total de vendas de produtos de consumo que contenha
ingredientes nutritivos como o aumento de fibra, vitaminas, minerais, fito químicos
ou aditivos de alimentos funcionais.

26, (29)

FP5

As políticas e práticas na comunicação aos consumidores sobre os ingredientes e
a informação nutricional além dos requisitos legais.

FP9

100

Porcentagem e total de animais criados e / ou transformados, por espécie e tipo
de raça.

9. Não foram recebidas ajudas financeiras significativas por parte dos governos no período reportado.

22. Não tivemos incidentes significativos relacionados com a privacidade e a
fuga de dados pessoais de clientes.

10. Embora tenhamos um compromisso com a diversidade e a não discriminação, a maioria de nossos empregados em cada país tem a nacionalidade do país em que trabalha. Em relação à diretoria da empresa, 64%
de seus membros são chilenos (9 diretores), e o resto se conforma de um
estadounidense, um alemão, um brasileiro, um argentino e um peruano.

23. Não tivemos incidentes significativos relacionados com o subministro e
uso de produtos.

12. Incorporamos nas normas do Regulamento Interno de Ordem, Higiene
e Segurança assim como também no Regulamento de Empreiteiros a
proibição da contratação de menores de 18 anos.
13. Não tivemos incidentes significativos relacionados com trabalho forçado
ou obrigatório em nossas instalações.

15. Não recebemos queixas relacionadas com os direitos humanos.
16. Não tivemos incidentes significativos relacionados com a corrupção.

CRIA E GENÉTICA
N/A

19. Não tivemos incidentes significativos pelo incumprimento da regulamentação ou códigos voluntários relativos à os impactos dos produtos na
saúde e segurança do cliente durante o ciclo de vida.
20. Não tivemos incidentes significativos relacionados com a informação e a
rotulagem de produtos e serviços.

14. Não tivemos incidentes significativos relacionados com os direitos dos
indígenas.
26, 29-30

18. Em 22 de novembro de 2011, o Tribunal de Defesa da Livre Concorrência
do Chile aprovou os termos de um acordo conciliatório que pôs fim a um
procedimento judicial onde a Companhia tinha sido requerida pela Fiscalia Nacional Econômica, Engarrafadora América Latina S.A., Engarrafadora Castel Ltda., Industrial e Comercial Lampa S.A., e Sociedade Comercial
Antillanca Ltda.. Em função do disposto no mencionado acordo, a CocaCola Andina assumiu certos compromissos, dentre os quais, inclui colocar à disposição de determinados pontos de venda do canal tradicional
que não conte com outros equipamentos de frio, e durante um prazo
de cinco anos, um espaço equivalente ao 20% no equipamento de frio
que a empresa Andina tenha lhe entregado. O acordo conciliatório não
contemplou o pagamento de multas, nem constituiu um reconhecimento
de responsabilidade na comissão de ilícitos anticompetitivos.

8. Os grupos de interesse prioritários foram definidos como parte do trabalho de sistematização da Estratégia de Sustentabilidade realizada durante o ano 2007, após o qual, são revisados anualmente para garantir
que não tenham existido mudanças substanciais nos atores essenciais
de nosso sistema.

11. Não tivemos incidentes significativos de discriminação.

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
FP8

5. Em caso de corresponder, as técnicas e bases para a medição dos dados, assim como também as alterações significativas relativas a períodos
anteriores se encontram informadas ao longo do Relatório no caso que
corresponda.

tribuições políticas somente serão aceitas com aprovação expressa da
diretoria e conforme a lei local. Cada contribuição política será registrada nos Registros de Contabilidade de a empresa como “contribuição
política”.

17. Nosso Manual de Conduta estabelece que, como regra geral, não se
utilizará fundos ou ativos incluindo objetivos de valor ou serviços dos
empregados da empresa para realizar contribuições políticas. As con-

21. Não tivemos incidentes significativos relacionados com as comunicações
de marketing.

24. Não aplica, pois as instalações da empresa estão localizadas em áreas
urbanizadas, em prédios determinados como industriais pelos governos
locais.
25. 100% dos efluentes da empresa são tratados, razão pela qual não há
impactos sobre os recursos hídricos.
26. Não tivemos incidentes significativos relacionados com incumprimento
da normativa ambiental.
27. Todos os fornecedores da empresa devem cumprir com nossos padrões
e com os requisitos do Sistema Coca Cola, em particular no que diz respeito aos Princípios Orientadores para Fornecedores.
28. 100% da nossa produção encontra-se sob as normas e certificações de
qualidade e de inocuidade dos alimentos.
29. Informamos este indicador focalizando na porcentagem de nossa carteira de produtos com características de redução de calorias e ingredientes
nutricionais, pois o foco do nosso trabalho está na oferta de opções de
bebidas que satisfaçam as necessidades dos consumidores.
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15. SUA OPINIÃO

Para nós é importante contar com a sua opinião para melhorar nossa gestão de sustentabilidade.
Solicitamos que você nos encaminhe suas sugestões, dúvidas ou qualquer comentário vinculado a este Relatório
de Sustentabilidade ou nosso trabalho na Coca-Cola Andina ao correio: andina.ir@koandina.com ou aos escritórios das nossas instalações.

Coordenação geral:
Rodrigo Hector Ormaechea, Gerência de Planificação Estratégica Corporativa.
Colaboração:
Maria Luz Gill (Par), Andrea Baez (Par), Arminda Meza (Par), Patricia Bustamante Schot (Ch), Daniela Orellana
Heredia (Ch), Clara Gonzalez (Ch), Carolina Lociser (Br), Max Fernandez (Br), Paula Vicunha (Ch), Carolina Hopfenblatt (Ch), Consuelo Barrera (Ar), Cecilia Abati (Ar), Ricardo Villella (Ar).
Facilitador Externo do Relatório de Sustentabilidade:
ReporteSocial, www.reportesocial.com

Argentina
Ruta Nacional 19 - Km 3,7 /Córdoba / Argentina
T. (54 351) 496 8800

Chile
Av. Miraflores 9853 / Renca /Santiago / Chile
T. (56 2) 2462 2486

Desenho:
Fluotype, www.fluotype.com
Julho de 2014.
Papel FSC, papel procedente de fontes responsáveis.

Brasil
Rua Andre Rocha 2299
Taquara / Rio de Janeiro / Brasil
T. (55 21) 2429 1530

Paraguai
Acceso Sur - Km 3,5 /San Lorenzo / Paraguai
T. (595 21) 959 1000

Para mais informação sobre este Relatório ou para ver nossos relatórios anteriores ingressar em:
www.koandina.com
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Declaração de Independência, imparcialidade e competência do Reporte Social, facilitador do Relatório de Sustentabilidade da Coca-Cola Andina
Reporte Social é um empreendimento independente de profissionais especializados em RSE e Sustentabilidade empresária, cuja missão é promover e
impulsar esta temática no nosso país e sua incorporação na gestão integral das empresas.
Realizamos o processo deste Relatório de Sustentabilidade, sua definição de conteúdos, temas relevantes, trabalho paralelo com o Grupo Operativo,
identificação e análise da informação e redação. Nossa equipe de profissionais não está , nem esteve envolvida em outros projetos comerciais com a
Coca-Cola Andina ou qualquer outra questão que possa implicar um conflito de interesse em nosso trabalho com a empresa. Portanto, considera-se
que a facilitação do Processo do Relatório de Sustentabilidade foi realizada por um ente independente e imparcial.
Mais informação sobre Reporte Social em www.reportesocial.com
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