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O Relatório de Sustentabilidade 2014 reúne as

apresenta-se de forma conjunta e complementar

valiosas contribuições que nossos colaboradores

ao Relatório 2014 da Coca-Cola Andina.

e a Companhia, em seu conjunto, realizam dia

Deste modo, estamos colocando à disposição

a dia na Argentina, Brasil, Chile e Paraguai.

de nossos principais públicos, de forma

Nele, você encontrará projetos e ações que

simultânea, a informação econômico-financeira

inspiram outras pessoas e que geram valor para

e a informação concernente à gestão da

nossos colaboradores, clientes, consumidores,

sustentabilidade no período, dando um primeiro

fornecedores e para as comunidades onde

passo para a integração de ambos os relatórios

temos o privilégio de operar. Compartilhamos

para os próximos períodos.

também, as lições aprendidas e os planos de

Você pode acessar o Relatório de Sustenta-

trabalho em cada um dos pilares de nossa

bilidade através do pendrive anexo à versão

estratégia de sustentabilidade.

impressa do Relatório 2014; baixando o pdf

Esta edição, que segue os Guias da Iniciativa

da publicação online de nossa página, www.

Global para Elaboração de Relatórios (Global

koandina.com; ou digitalizando o Código QR

Reporting Initiative) em sua última versão, G4,

incluso no Relatório e no website da Companhia.

Relatório de Sustentabilidade
Tudo o que temos realizado nos faz ver um 2015 cheio de oportunidades, em que
seguiremos buscando formas de crescer de maneira rentável e sustentável.
Juan Claro González
Presidente do Conselho de Administração
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Durante o ano de 2014,
entregamos mais de 4.700 Milhões
de litros de bebidas gaseificadas,
sucos e águas engarrafadas e

coca-cola andina em um olhar

Uma companhia, uma só equipe Na Coca-Cola

Distribuímos cervejas no Brasil e no sul da

Andina, produzimos e distribuímos os produtos

Argentina, e licores no sul do Chile.

licenciados pela Coca-Cola Company na Argentina,

Na Argentina, Chile e Paraguai, fabricamos

Brasil, Chile e Paraguai, em territórios franqueados

garrafas PET para a embalagem de refrigerantes

que atendem a quase 52 milhões de habitantes.

e REF PET, em seus diferentes formatos, para

Estamos posicionados como o 2º engarrafador

nossas próprias operações e venda para outros

de Coca-Cola na América do Sul e estamos

engarrafadores.

entre os 3 maiores na América Latina.

Nos últimos anos, destacamo-nos pelo

Somos o único produtor de refrigerantes da

importante crescimento orgânico e inorgânico.

Coca-Cola no Paraguai, o maior produtor no

Foi relevante a fusão realizada em 2012 entre a

Chile e o segundo maior produtor no Brasil e

Embotelladora Andina e a Coca-Cola Polar

na Argentina.

história. Além disso, em 2013 materializou-se

Company, produzimos e distribuímos bebidas

a aquisição da

gaseificadas, sucos de fruta, água mineral

Companhia de Bebidas Ipiranga por parte da

isotônicas e bebidas energéticas.

trabalhadores nos 4 países.

S.A., uma engarrafadora com 41 anos de

Entre as bebidas licenciadas pela Coca-Cola

e purificada, águas saborizadas, bebidas

empregamos mais de 16.100

filial brasileira Rio de Janeiro Refrescos Ltda.

1
Refil PET: garrafa de Tereftalato de polietileno, que permite a reutilização de forma segura, uma vez que o material possui
densidade.
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Nossas crenças Coca-Cola Andina

Integridade
Acreditamos na honestidade,
na transparência e na
coerência como base de nosso
comportamento, respeitando
sempre os valores de nossa
companhia.

Austeridade
Cuidamos dos recursos como
se fossem próprios, orientando
de forma responsável os
custos às necessidades e
requerimentos da companhia.

Visão 2020

Código de Ética

Liderar o mercado de bebidas, sendo reconhecidos por nossa gestão de

Contém o conjunto de princípios e condutas éticas que servem como

excelência, equipe e cultura acolhedora.

guia de comportamento para todos os empregados, terceirizados,

Missão

consultores e membros do Conselho de Administração no que tange às

Agregar valor crescendo de forma sustentável, refrescando nossos

suas funções, bem como a todos que prestem serviços à Companhia.

consumidores e compartilhando momentos de otimismo com nossos clientes.

Cobre aspectos como o Cumprimento da norma legal e regulamentar;

Valores

Conflitos de interesse; Transparência e veracidade da informação contábil;
Fraude, corrupção e lavagem de dinheiro; Negociações com funcionários

Integridade

públicos, clientes e fornecedores; Contribuições políticas e humanitárias.

Austeridade

Estabelece um Comitê de Ética para zelar por seu cumprimento e

Trabalho em Equipe

mecanismos para receber denúncias por seu descumprimento.

Orientação para Resultados
Atitude

2
Você pode acessar o texto completo do Código de Ética em http://www.koandina.com/uploads/editor/
images/Corporativo/PDFs/CodigodeEticav1_0.pdf

Foco no Cliente

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.

Orientação para
resultados
Dirigimos nossas energias
com o propósito de um
trabalho eficiente para,
assim, obter os objetivos
propostos.

Atitude
A paixão, o compromisso
e a perseverança nos
movem, confirmando a
todo o momento nosso
desejo por fazer nosso
trabalho sempre melhor.

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

4

2

º

países:

Argentina, Brasil, Chile e
Paraguai

na América do Sul

16.100

MMUS$

de receitas líquidas

271.000
clientes

milhões de km²

74

de extensão da franquia

4.7

Mais de

3.153

centros de distribuição

Entregamos mais

funcionários

2,9

O
engarrafador
da Coca-Cola

11

fábricas
engarrafadoras

milhões de litros de
bebidas em 2014

5

outras
fábricas

7

Um dos

maiores
engarrafadores
de Coca-Cola
no mundo

Territórios
franqueados com

52

milhões de
habitantes

nossas operações
Nossas
Operações

Embotelladora
del Atlántico S.A.
Andina Empaques
Argentina S.A.

Rio de Janeiro
Refrescos Ltda.

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

Paraguay
Refrescos S.A.

229,4

306,9

231,8

62,5

68

88

63

52

3.288

7.560

3.810

1.478

61,40%

61,40%

68,50%

62,10%

1.892

165

398

407

Fábricas engarrafadoras

3

3

4

1

Outras fábricas

1

4

0

0

41

13

17

3

13,9

21,9

9,4

6,8

San Juan, Mendoza,
San Luis, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos,
La Pampa, Neuquén,
Rio Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del
Fuego y Oeste da
Província de Buenos Aires

Parte dos estados do
Rio de Janeiro,
Espírito Santo, São Paulo
e Minas Gerais

Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Região
Metropolitana,
San Antonio,
Cachapoal, Aysen e
Magallanes

Todo
o território
paraguaio

Caixas unitárias – volume de
vendas total (milhões)
Clientes (milhares)
Trabalhadores
Participação no mercado de
refrigerantes
Km² de extensão da franquia
(milhares)

Centros de distribuição
Habitantes por franquia
(milhões)

Regiões alcançadas
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indicadores-chave de desempenho da sustentabilidade

desempenho econômico

Desde o princípio, a Sustentabilidade é

comunidades a que servimos. Monitoramos

A dimensão econômica da

fluxo de capital entre nossos grupos

parte da essência de nossos negócios.

permanentemente os indicadores-chave

sustentabilidade se refere à forma com

de interesse e os principais impactos

É a ótica com a qual conduzimos,

no desempenho da sustentabilidade em

que uma organização cria valor para a

econômicos de nossa operação na

decidimos e atuamos para oferecer os

temas relevantes para as empresas do

sociedade. A tabela seguinte mostra o

sociedade.

melhores produtos a nossos clientes

setor, para a Coca-Cola Company, para

e consumidores, criando valor social

nossos acionistas e principais públicos de

e fazendo uma diferença positiva nas

interesse.

Indicadores-chave de Desempenho
em Sustentabilidade 2014

Argentina

Brazil

Chile

Paraguai

Componente

2,03

1,76

2,7

2,19

0,34

0,33

0,28

0,59

Vendas líquidas mais procedentes de
investimentos financeiros e venda de ativos

3.175

b) Custos operacionais

Pagamentos a fornecedores, royalties e
outros pagamentos operacionais

2.370

c) Salários e benefícios sociais para os funcionários

Pagamentos totais realizados aos
funcionários e contribuições sociais. Não
inclui compromissos de pagamentos futuros.

467

d) Pagamentos a fornecedores de capital

Todos os pagamentos financeiros aos
fornecedores de capital da organização

162

e) Pagamentos a governos

Taxas e impostos brutos

f) Investimentos na comunidade

Contribuições voluntárias e investimento de
fundos na comunidade, no sentido amplo da
palavra (inclui doações)

Reservas

a) Receitas
Valor econômico distribuído (VED)

Eficiência no consumo de energia
Energia utilizada por cada litro de bebida
produzida – Mjoules / litro de bebida produzida

MMU$S

Valor econômico direto criado (VEC)

Eficiência no consumo de água
Quantidade de litros de água necessários para
produzir um litro de bebida

Conceito

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

13,76

11,76

15,42

23,3

91%

91%

82,90%

80%

215,01

7,3

62,58

4,08

Reciclagem de resíduos sólidos
Porcentagem de resíduos reciclados em relação
aos resíduos gerados
Segurança do Trabalho
Gravidade de acidentes e quantidade de
acidentes, indicador LTISR (tempo perdido,
Injury Severity Rate)
Satisfação do cliente
Medição anual com alcance a todas as operações da
Coca-Cola Andina

85%

70,8%

61%

83%

93,50%

96,80%

95,20%

94,60%

Valor econômico retido (VER)
(calculado como Valor econômico gerado menos Valor
econômico)

90,00%

94,40%

87,60%

81,80%

Nota: Estão deduzidas das receitas as tributações das vendas da atividade.

0,41

3,55

1,93

0,62

63%

60%

59%

N/A

Qualidade do produto
Rating de qualidade do produto (BPQI, em sua
sigla em inglês, Beverage Product Quality Index)
Qualidade da Embalagem
Rating de qualidade da embalagem (PCQI, em sua
sigla em inglês, Packaging Quality Index)
Rotatividade dos funcionários

39

4

133

Para maiores informações sobre nosso desempenho econômico, você pode acessar o Relatório Anual 2014 no seguinte link:
www.koandina.com

Clima interno favorável
Pesquisa bianual (Dados de 2013, territórios antes
da fusão com a Coca-Cola Polar)
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gestão sustentável

Nossa Visão da Sustentabilidade
Nossa Visão 2020 inspira a gestão da sustentabilidade, a fim de nos
preparar para o futuro, formalizando metas, objetivos e indicadores
com valores esperados a médio e longo prazo.

A Coca-Cola Andina, em conjunto com The Coca-Cola Company,

definiu 4 áreas de trabalho e 7 eixos prioritários em nosso compromisso
com o caminho para o desenvolvimento sustentável. Os mesmos se
encontram alinhados à plataforma “Vivendo Positivamente”.
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Eixos de Nossa Gestão de Sustentabilidade
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Guardiões da água

Queremos satisfazer as necessidades de

Almejamos devolver, de maneira segura às

consumo no mercado, oferecendo um

comunidades e à natureza, uma quantidade

portfólio com bebidas de qualidade, nas

de água equivalente à que usamos em todas

quais os consumidores podem confiar.

as nossas bebidas e em sua produção.

Vida ativa e saudável

Comunidade

saudável, oferecendo uma ampla variedade

das comunidades em que levamos adiante

de bebidas, dando informação nutricional

nossas atividades, por meio de diferentes

e incentivando a atividade física e hábitos

programas para desenvolver as economias

saudáveis.

locais, gerar oportunidade e melhorar a

Promovemos um estilo de vida ativo e

Gestão da energia e proteção
do clima

Buscamos contribuir com o desenvolvimento

qualidade de vida e das pessoas.

Ambiente de trabalho

Trabalhamos para minimizar as emissões de

Promovemos um ambiente de trabalho

carbono de nossas operações.

seguro e diverso, que potencialize as

Embalagem sustentável

Esforçamo-nos para reduzir, reciclar
e reutilizar os materiais e preservar os
recursos.

qualidades individuais das pessoas,
inspirando-as a dar o melhor de si.
Cumprimos os princípios internacionais de
Direitos Humanos.
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Nosso Sistema de Gestão Integrado permite identificar,
monitorar e gerenciar os riscos relevantes associados à
operação. Cada operação elabora sua matriz de risco
do cumprimento legal, impacto ambiental, segurança e
saúde ocupacional. Adicionalmente, incluímos padrões de
inocuidade dos alimentos.
Para mais informações sobre nosso Sistema de Gestão
Integrado e as certificações obtidas, ver capítulo “Benefício
das bebidas”.

gestão e governança da sustentabilidade
Um plano baseado na identificação
e gestão dos riscos do negócio

considerações de saúde e nutricionais e

Um plano adaptado a cada realidade

mudanças no estilo de vida.

A Sustentabilidade é gerenciada na Coca-Cola

A identificação dos riscos - econômicos,

• Flutuações nos preços de matérias-primas.

Andina de maneira estratégica a nível de Grupo,

políticos, sociais, competitivos e ambientais

• Instabilidade no fornecimento de serviços

- é um aspecto fundamental da gestão
de nosso negócio, para estarmos
preparados diante de qualquer mudança ou
materialização das mesmas.
Os principais riscos que poderiam ter um
efeito negativo nos objetivos do negócio
referem-se a*:
• A relação com a The Coca-Cola Company,
que influi substancialmente sobre nosso
negócio e nossas operações.
• Estamos envolvidos em um negócio muito
competitivo, sujeito à concorrência de
preços.
• Mudanças no mercado de bebidas não
alcoólicas, que se encontra em plena
evolução, por preferências do consumidor,

básicos e preços do petróleo.
• A escassez e má qualidade da água
poderiam afetar negativamente os custos e a
capacidade de produção da companhia.
• Requisitos significativos de etiquetas ou
advertências adicionais sobre os produtos.
• A percepção de risco em economias

mas também dando flexibilidade às operações para
adaptar o plano às A nível corporativo, é realizada
uma visualização das oportunidades que são
geradas no âmbito da sustentabilidade nas quatro
operações.
Trabalha-se para avaliar projetos corporativos
emblemáticos, aproveitar as aprendizagens
das operações e ajudar no avanço do plano de

alinhadas à visão Andina em relação à
sustentabilidade, visualizar as oportunidades
que surgem em cada área para potencializar o
desenvolvimento sustentável no interior e exterior
da Companhia e antecipar-se às contingências que
surgem em cada uma das áreas para transformálas em uma oportunidade de desenvolvimento.
Este plano é apresentado ao Vice-Presidente
Executivo, ao Comitê Executivo e ao Conselho
Administrativo como parte do Business Plan, e é
aprovado nesta última instância.

sustentabilidade em cada uma delas.

Cada operação garante o funcionamento normal

mercados de capitais internacionais.

Um plano integrado à gestão

coordena e relaciona com cada operação.

• Os países nos quais operamos poderiam

Os Comitês de Sustentabilidade e a tomada de

Os avanços na gestão da sustentabilidade são

adotar novas leis tributárias ou modificar as

decisões

reportados ao Vice-Presidente Executivo e aos

existentes para aumentar os impostos que

Em cada operação há um Comitê de

gerentes corporativos, em sessões mensais.

são aplicáveis ao nosso negócio.

Sustentabilidade composto por trabalhadores das

• O crescimento e rentabilidade dependem

diferentes áreas da empresa.

das condições econômicas dos países onde

Os referidos comitês têm a responsabilidade

operamos.

de confeccionar um Plano Anual de atividades

emergentes pode impedir nosso acesso aos

dos comitês mediante um responsável que os

Esta é a instância em que são conhecidos os
projetos, seus avanços e indicadores-chave de
desempenho e em que são apresentadas as
inquietudes derivadas da Sustentabilidade.

* Para obter mais informações, ver www.koandina.com Relatório 2014
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Os resultados de desempenho dos
indicadores-chave de cada uma das
operações são apresentados ao longo dos
diferentes capítulos deste Relatório, de
acordo com o eixo de sustentabilidade ao
qual pertençam.

A Sustentabilidade no Ciclo da Vida de nossos produtos
Trabalhamos para identificar e reduzir os impactos em cada fase do ciclo da vida dos produtos.

Ciclo de Vida

O que estamos fazendo para...?

Neste Relatório, ver Capítulo...

Monitoramento do desempenho das
variáveis-chave da sustentabilidade

Ingredientes – Packaging

Reduzir o consumo de água

Guardião da água

Mensalmente, as operações da Coca-Cola Andina

Manufatura

Garantir a qualidade e
inocuidade de nossos produtos.
Utilizar tecnologia com o menor
impacto ao meio ambiente

Benefício das bebidas

Diagnosticar a pegada de
carbono

Vending – Clientes

Contribuir com o
desenvolvimento de nossa rede Benefício das bebidas
de pequenos clientes

Consumidores

Aterro Sanitário –
Reciclagem

Gestão da energia e
proteção do clima

Benefício das bebidas
Vida ativa e saudável

Utilizar garrafas retornáveis
e ecoamigáveis

Pacote sustentável

Produto e Rating de Qualidade de Embalagem.

reportam o desempenho das variáveis-chave de

Rotatividade dos funcionários: Medição mensal.

sustentabilidade ao Vice-Presidente Executivo do

•

Clima de Trabalho: Medição bianual.

Grupo.
Indicadores-chave monitorados
Eficiência no consumo de água (água total

consumida por cada litro de bebida produzido)
•

Eficiência no consumo de energia (energia total

utilizada por cada de bebida produzida).
•

Resíduos (porcentagem de resíduos sólidos

reciclados do total de resíduos gerados, gramas
por litro de resíduos sólidos gerados).

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

Qualidade do produto: Mede-se mensalmente,

através de indicadores de Rating de Qualidade do
•

•

Distribuição

•

•

Segurança do trabalho (gravidade de acidentes e

quantidade de acidentes).
Reporta-se mensalmente, por meio do indicador
LTISR (tempo perdido, Injury Severity Rate).
•

Além dos indicadores-chave de desempenho
próprios da companhia, realizamos medições
com ferramentas de alcance internacional, como a
Iniciativa Global para Elaboração de Relatórios (GRI,
sua sigla em inglês, Global Reporting Initiative) e os
indicadores do RSE ETHOS-IARSE, do Programa
Latino-americano de RSE-PLARSE, somados a
ferramentas de alcance nacional em cada país.
Também é realizado um acompanhamento de
indicadores de percepção, com o fim de monitorar
a opinião dos grupos de interesse sobre nosso
desempenho, incluindo pesquisas na comunidade
local, medição de Clima de Trabalho (bianual) e
pesquisas de satisfação do cliente.

Satisfação do Cliente: Medição anual.

20 / 21

Government

Coca-Cola

Reuniões, participação
em iniciativas conjuntas,
relação direta com áreas
específicas, comunicação
regular, construção de
planos conjuntos.

Reuniões com
diferentes níveis
governamentais,
comunicação
regular.

Workers

Comunicação interna,
pesquisas, análises de clima
e satisfação trabalhista
interna, revista interna

Participação e diálogo com os grupos de interesse
O fundamental da nossa gestão de sustentabilidade é a consciência sobre a

o tipo de relação formal ou informal que se tem com cada um deles; e o grau

abordagem não somente de temas que nos importam, mas também daqueles

de influência que eles têm na obtenção dos objetivos do negócio. Também

que influenciam e são importantes para o sistema do qual fazemos parte.

é necessário conhecer e atualizar anualmente as expectativas que eles têm

Para isso, necessitamos partir da identificação dos principais púbicos com os

sobre nossa operação e a prioridade que atribuem aos temas relevantes

quais nos inter-relacionamos. Estes foram definidos como parte do trabalho
de sistematização da Estratégia de Sustentabilidade realizada no ano de
2007 e que é revisada anualmente para assegurar que não haja mudanças
substanciais. Os critérios utilizados para sua identificação foram a proximidade,

Clientes e
consumidores

Pesquisas e análises de
satisfação, centros de
serviço e desenvolvimento
de clientes, call centers,
vias de comunicação
regular.

Acionistas

Comunicação regular,
assembleia de acionistas,
reuniões com o Vice-Presidente
Executivo. Andina Day (evento
anual com visita às instalações)

Terceirizados

Reuniões periódicas,
pesquisas e análises
para retroalimentação

para a gestão de sustentabilidade. Por esta razão, contamos com múltiplos
canais de comunicação, que permitem que a comunicação flua em via dupla.
Adicionalmente, contamos com um canal de denúncias anônimas, que pode
ser utilizado por qualquer um dos públicos de interesse.

Fornecedores

Comunidades Vizinhas
e Sociedade Civil

Atividades de relacionamento,
participação em organizações,
pesquisas e análises de
percepção e avaliação.

Entrevistas, reuniões
e comunicação
regular.
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Matriz Materialidade
Qualidade, excelência e
bem-estar dos produtos
Transparência na gestão
empresarial
Gestão do clima de trabalho
interno, qualidade de vida e
desenvolvimento das pessoas

Opinião - Públicos Prioritários
Muito
Alta

Alta

•
•

os temas relevantes para a gestão
da sustentabilidade da coca-cola andina
Para identificá-los, consideramos os temas

Estes dados e sua posterior priorização

prioritários para nossos acionistas e para a

foram acordados pelo Grupo de Trabalho

The Coca-Cola Company; os emergentes

de Sustentabilidade, com representantes

do diálogo com nossos principais

dos quatro países nos quais opera a

públicos; os que são fundamentais para

Companhia.

a sustentabilidade das empresas do setor

A análise de materialidade dos temas

de alimentos e bebidas; os sugeridos por
organizações internacionais com influência
no setor; os originados da plataforma
de Sustentabilidade “Vivi Positivamente”;
os que provêm de outras fontes de
informação interna que destacam aspectos
econômicos, sociais ou ambientais
que podem influenciar nossos grupos
de interesse e os indicadores para o
Setor de GRI em sua versão G4.

incluídos na matriz foi realizada seguindo
os delineamentos e o princípio de
materialidade de GRI e da série AA1.000
(AccountAblity). Também foi considerada a
Norma Internacional de Responsabilidade
Social ISO 26000:2010 como um guia de
temas a serem considerados nesta análise,
levando em conta suas recomendações.

Baixa

Cobertura
Interna

Externa

•
•
•
•

•

Capítulos e seções do
Relatório nos quais se
informa
Benefícios das bebidas
Coca-Cola Andina em
um olhar

•
•

Gestão da água
Compromisso com a
sustentabilidade (estratégia,
elaboração de Relatório, diálogo
com os grupos de interesse

Média

Ambiente de trabalho

•

Guardiões da água

•

Gestão da
sustentabilidade

Gestão de riscos (matriz de riscos,
mapeamento de grupos de
interesse, avaliação de impacto
econômico, social e ambiental)

•

•

Gestão da
sustentabilidade

Gestão da relação com a
Coca-Cola (reuniões periódicas,
participação em capacitações)

•

•

Coca-Cola Andina em
um olhar

Desenvolvimento da cadeia de
valor (negócios de inclusão social;
desenvolvimento de rede de
clientes, especialmente pequenos
depósitos, apoio comercial e
ferramentas para clientes)

•

•

•

Promoção de vida ativa saudável

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Embalagens sustentáveis e
gestão de resíduos
Desenvolvimento econômico e
social das comunidades locais
Mudança climática (utilização
de energia, pegada de carbono,
distribuição eficiente)

Benefício das bebidas –
Comunidade

Vida ativa e saudável
Embalagens sustentáveis
Comunidade

Gestão da energia e
proteção do clima
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participação na agenda pública da sustentabilidade
• Conferência Internacional de RSE 2014

• Programa “Empreende Alto” OTR Chile.

Do Instituto Argentino de Responsabilidade

•WWF (World Widlife Foundation)

Social Empresarial. O evento contou com a

• Junior Achievement AEMA Aprender a

presença da Coca-Cola Andina Argentina como
patrocinadora.
• Clube de Empresas Comprometidas com a
Deficiência Física (Argentina)
• Comitê de Responsabilidade Social FIRJAN
- Federação de Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro – Brasil

Empreender no Meio Ambiente
• Ocean Conservence Coastal Clean Up Day Limpeza de costas de rios do Paraguai e Chile
• Hora do Planeta, Dia da Água, Dia do Meio
Ambiente
• Programa “Campos para Chile” Fundação
Meu Parque, Coca-Cola do Chile.

prêmios e reconhecimentos
• O Ranking Diario Financiero e Price

Growing Single Serve 2013 Coca-Cola

Waterhouse Coopers 2014 nos reconheceu

Andina Argentina

como a 2ª Empresa mais Admirada do Chile.

Quality trophy 2013, Coca-Cola Andina

• Segundo lugar no Ranking de Transparência

Argentina

Corporativa.

- L + Trophy – Copa Vivi Positivamente

Chile Transparente, capítulo chileno da

2013, Coca-Cola Andina Argentina

Transparency International, avaliou, em 2014, as

- RGM Best In Class Award 2013, Coca-

19 multinacionais com maiores vendas no país,
sobre a disponibilidade da informação financeira
e do negócio para o mercado, a divulgação
sobre programas anticorrupção e transparência
organizacional.
• Entidade Emissora: TCCC-SLBU; Escopo:
Coca-Cola Sud America Latina, concedidos em
2014.
- Perfomance Distinctions 2013, CocaCola Andina Argentina

- Excellence in

Cola Andina Argentina
- Copa de Execução 2014 CCIL – 1º lugar,
Melhor execução no grupo de franquias
acima de 25 mil pontos de vendas, Melhor
execução de Consumo Individual, Melhor
execução Canais Bar, Lanchonete e
Minimercado, Coca-Cola Andina Brasil
- Certificação de Excelência Operacional
CCIL (Fábrica Ribeirão Preto) e

reconhecimento de “Primeira Mestre em

jornal Folha Vitória – para Venilson Freire Fontes,

Excelência Operacional” da Coca-Cola

na categoria “Líder na Indústria de Bebidas”,

na América Latina para Tatiana Elias,

Coca-Cola Andina Brasil.

colaboradora da equipe de excelência

- Ganhador da categoria melhor Marca

operacional da unidade, Coca-Cola Andina
Brasil.

Empregadora no setor de Alimentos e Bebidas
na categoria consumo massivo. Estudo Marca

- Ranking de Qualidade CCIL (Fábrica Cariacica)

Empregadora: Trabajando.com., Coca-Cola

1º lugar em Distribuição, 1º lugar em Produto e 2º

Andina Chile.

lugar em Embalagem, Coca-Cola Andina Brasil.

- Melhor presença de marca e o mais atrativo da

- Certificação S&OP CCIL – 4º lugar, nível prata,

feira de trabalho 2014 concedido pela Feira de

Coca-Cola Andina Brasil.

Trabalho Santiago 2014, Coca-Cola Andina Chile.

- Troféu Planeta CCIL – menção honrosa com o

- Terceiro lugar em TCCC Quality and Food

projeto “Cogeração”, Coca-Cola Andina Brasil.

Safety Award 2013, na categoria “Leading

- Iniciativa Premiada de Comunicação Interna

Indicators”.

CCIL – 1º Lugar, Coca-Cola Andina Brasil
- Prêmio Líder Empresarial do Espírito Santo do
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Caso em destaque
distribuição com
veículos movidos
a eletricidade

“Oferecemos um serviço de
melhor qualidade aos clientes,
melhoramos na rapidez do
atendimento e chegamos na hora
certa e em qualquer lugar. E tudo
isso, também, somos sustentáveis,
com zero de emissões de CO2,”.

Uma frota de

12

caminhões elétricos

Carlos Ortiz, Chefe de Operações da
empresa transportadora Aillavilú, que
nos presta serviço na localidade.

atende nossos clientes no
centro da capital
Veículos com zero
de emissão de

CO2

eficientes
e que promovem um
serviço de excelência.

A zona mais central de Santiago, a capital chilena,
é conhecida por seu grande trânsito de pessoas
e atividade sem descanso, mas também pelos
altos níveis de poluição atmosférica que alcançou,
sobretudo durante os meses de inverno.
Diariamente, atendemos cerca de mil clientes
neste perímetro de 30 quadras, chamado “micro
centro”, o qual representa um duplo desafio
para a companhia: Conseguir satisfazer com
altos padrões o atendimento a nossos clientes
e minimizar o impacto em uma zona com as
características mencionadas anteriormente.
Os carros elétricos têm sido a solução perfeita
para cumprir todas aquelas necessidades. Já
faz 15 anos que caminhões elétricos levam a
marca Coca-Cola e todos os produtos de nosso
portfólio, a cada negócio do centro de Santiago
com poluição por CO² nula. São os únicos
deste tipo a percorrer as movimentadas ruas do
setor distribuindo produtos.

Cada um destes pequenos caminhões necessita
de somente seis horas de carga elétrica para
percorrer cerca de 40 quilômetros, o que significa
uma economia final considerável em relação a
outro tipo de transporte. Hoje, a frota alcança
12 veículos, cada um com capacidade de um
palete e meio, que percorrem diariamente
aproximadamente 25 quilômetros.
Além da clara vantagem de emitir zero de
poluições atmosféricas, os veículos elétricos
também apresentam uma redução importante em
relação à poluição acústica. Não emitem ruídos
(exceto os de sinalização), o que permite que
coexistam de forma melhor com o ambiente de
tão agitada zona.
Por outro lado, por ser de tamanho pequeno,
os carros elétricos são muito mais cômodos e,
sobretudo, eficientes.
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benefício das bebidas

Refrigerantes

um portfólio de bebidas
orientado ao bem-estar

Nutrição:

Oferecemos um amplo portfólio com bebidas de

naturais) tais como suco pronto para tomar linha

alta qualidade para satisfazer as necessidades de
nossos consumidores. Nossa aposta é dar opções
para estar e se sentir bem, nas categorias de
Energia, Hidratação, Nutrição e Relaxamento.

Oferecemos bebidas com aumento de ingredientes
nutricionais (vitaminas, sais, minerais, sucos
Nutri (Cepita/ Frugos/ Del Valle/ Andina), Vitamin
Water, Powerade, Burn, Fanta Zero com vitamina
C, Kapo, Burn, Del Valle Kapo e Del Valle Reserva
Açaí+Banana.

sempre atentos às
necessidades dos consumidores

Mais de 30% do portfólio de marcas oferecidas

Baixas calorias e redução do açúcar:

fornecimento de minerais, etc.

Respondendo às preferencias dos consumidores,

contêm Aumento de ingredientes nutricionais e

que incluem considerações de saúde e nutrição,

Retornável:

oferecemos uma linha de bebidas de baixas

Nossas embalagens retornáveis são pensadas para

calorias: Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero,
Coca-Cola Life, Sprite Zero, Fanta Laranja Zero,
Powerade Zero, Inca Kola Zero, Quatro Zero, Leão
Ice Tea, Matte Leão, Guaraná Kuat, Schweppes,
Sucos Del Valle, Powerade, Mais, Frugos, Fuze Tea.
No Brasil, uma nova fórmula de Fanta Laranja, Uva
e Kuat, e em chás da linha Leão Fuze (hot fill)
e Chá Verde. Como resultado de um
processo de ouvir nossos clientes
e consumidores, buscamos
interpretar suas necessidades e
nos aproximar de seus gostos
para poder oferecer os melhores
produtos. É por isso, que em outubro
de 2014, apresentamos a nova receita da
Coca-Cola Life que evolui seu perfil de sabor com
uma proposta mais deliciosa e refrescante. Adoçada
naturalmente com Stevia e açúcar de cana
Coca-Cola Life continua fornecendo 36 calorias por

Sucos

serem as embalagens com maior conveniência
dentro do ponto de venda, o que permite a
acessibilidade de pessoas de poucos recursos
a nossos produtos. Oferecemos os refrigerantes
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero,

Águas

Fanta Laranja e Sprite em embalagens retornáveis
de 0,350 l, 1,25 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l e 3 l por preços
acessíveis.
O consumo deste tipo de produto gera um duplo
valor para a sociedade: por um lado oferece
acessibilidade a pessoas de poucos recursos
e por outro, o consumidor tem uma decisão de
compra responsável, já que ao adquirir o packaging

Outros

sustentável em benefício do meio ambiente, permite
a possibilidade de recuperação das embalagens e
sua posterior reutilização.
Porcentagem das vendas de bebidas com formato
retornável (1)

Isotônicos e Energéticos.

copo, o que reduz as calorias (57% menos que a
Coca-Cola regular).

46% de nosso portfólio de produtos é de baixa
ou zero calorias, incluindo Coca-Cola Light,
Argentina
45,6%

Zero, Life e outras bebidas light.
1

Brasil
17,1%

Chile
57%

Paraguai
49,3%

Inclui embalagens retornáveis familiar e retornável individual.

O packaging de 100% dos produtos que oferecemos é reciclável (vidro, alumínio, latas, Pet, Refpet
e tetra pack) assim também como 100% das embalagens secundárias.
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caso em destaque
Del Valle
Reserva
açaí+banana

Uma bebida com os

benefícios nutricionais

das superfrutas e ao mesmo tempo um
projeto inovador para o desenvolvimento
da cadeia de valor do açaí

A Coca-Cola Brasil trabalha para ampliar
a gama de opões de bebidas prontas
para o consumo, criando mais alternativas
práticas que proporcionem hidratação
e bem-estar. A inovação apresentada
por Del Valle Reserva Açaí com Banana
é um modelo de negócio que expressa
nossa visão e nossos valores. “É um
produto que traz benefícios nutricionais
e sustentabilidade do início ao fim de sua
cadeia de valor”.
Vice-presidente de Comunicações e
Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil,
Marco Simões

Coletado por

comunidades ribeirinhas
do Amazonas

Del Valle Reserva Açaí+Banana chega ao

horas do dia. Del Valle Reserva, traz os

mercado com os benefícios nutricionais do

benefícios nutricionais do açaí, fonte de

açaí.

zinco e magnésio, que ajudam na obtenção

O novo lançamento da Coca-Cola Brasil,

de energia e polpa de banana, que adoça

é uma apresentação da linha especial de

naturalmente a bebida, reduzindo o açúcar.

néctares “Del Valle” que foi desenvolvido pelo

A entrada da empresa no crescente mercado

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento

das superfrutas (chamadas desta forma pela

da Coca-Cola no Rio de Janeiro, responsável

alta concentração de nutrientes) por meio do

por novas bebidas para toda a América Latina,

selo Reserva, vem acompanhada da criação

e um dos cinco centros de pesquisa avançada

do Projeto “Coletivo Floresta” (ver caso em

da Coca-Cola em todo o mundo, junto com a

destaque do capítulo comunidade), que

Bélgica, Japão, China e Estados Unidos,

trabalha com os colhedores de açaí em ações

O néctar chega ao mercado de embalagens

geradoras de renda, com foco no

Tetra Park de 1 litro e 250 ml, com imagens
que remetem a origem do açaí. Ideal para o
consumo no café da manhã e as primeiras

bem-estar social e cultural das comunidades e
na conservação da biodiversidade da floresta
Amazônica.
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Nosso Sistema de Gestão Integrado incorpora
os padrões internacionais de qualidade, meio
ambiente, segurança e saúde ocupacional e
inocuidade de alimentos, segundo os requisitos
do esquema de certificação de segurança
alimentar FSSC 22000.

qualidade e excelência nos processos
A qualidade é um tema central para

no recebimento de matérias-primas,

a companhia, e se reflete na adoção

elaboração e armazenamento de

de padrões de classe mundial desde

produto terminado, entre outros.

nosso início. As melhores práticas

Todas estas atividades se encontram

internacionais que guiam nossa gestão

formalizadas no SISTEMA INTEGRADO

atingem pessoas, processos e produtos.

DE GESTÃO, certificado conforme os

Incorporamos em nossos processos e

requisitos do esquema de certificação

instalações as variáveis de ecoeficiência

alimentar FSSC 22000.

no uso de 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 continuamente a saúde e

Sistemas de gestão na Coca-Cola Andina
• Qualidade: ISO 9001
• Meio Ambiente: ISO 14001

segurança dos consumidores.

• Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18001

Por exemplo, são realizadas auditorias

• Inocuidade dos alimentos FSSC 22000

no processo de produção e de produtos

• FSSC 22000 inclui ISO/TS 22002

terminados, são certificadas normas
internacionais de segurança alimentar,
são implementadas análises de perigos,
avaliações de riscos físicos, químicos
e biológicos que possam impactar
a saúde dos consumidores, são
realizadas melhorias de infraestrutura

• KORE: Requisitos corporativos de
The Coca-Cola Company.
Escopo de Fábricas produtivas e centros de
distribuição das operações em cada país em
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde
Ocupacional.

para aumentar o nível de inocuidade
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Rating de qualidade do produto (BPQI), em sua sigla em inglês Beverage Product Quality Index.
Indicadores-chave de Desempenho em Sustentabilidade 2014
Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

91,70%

93,50%

94,90%

96,80%

91,60%

95,20%

94,60%

94,60%

Política do Sistema Integrado de Sustentabilidade

Na Coca-Cola Andina produzimos águas,
alimentos líquidos e bebidas sem álcool,
gaseificadas e não gaseificadas, engarrafamos
água mineral natural gaseificada e não
gaseificada. Entendendo a qualidade como um
conceito amplo que satisfaz simultaneamente
nossos clientes, consumidores, acionistas,
empregados, fornecedores e a comunidade,
estabelecemos a política de:
• Gerenciar

nossas atividades, produtos
e serviços de maneira responsável e
cumprindo as políticas da companhia
Coca-Cola, requisitos de clientes, normas e
legislação aplicáveis;
• Produzir

e distribuir alimentos seguros;

• Obter

um ambiente de trabalho seguro e
saudável para trabalhadores e visitantes;
• Otimizar nossos processos para uma maior
produtividade;
• Desenvolver

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;
• Assegurando

a disponibilidade de recursos
e a melhor tecnologia disponível;
• Privilegiando

a prevenção da poluição,
danos e doenças;
• Gerenciando

o conhecimento e a
informação de toda a cadeia de valor;
• Promovendo

o trabalho em equipe e a
aprendizagem como fator fundamental para
o crescimento do capital humano;
• Medindo e avaliando nosso desempenho,
impulsionados para uma consistente
melhoria contínua da eficácia do Sistema
Integrado Sustentabilidade.

nossos fornecedores;
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A Coca-Cola é a primeira companhia
de bebidas em âmbito mundial, que se
comprometeu em colocar as calorias na frente
de suas etiquetas.

marketing e rotulagem responsável
A Coca-Cola está comprometida em fornecer

Os GDA estão sendo aplicados na América do

informação nutricional objetiva, significativa e

Sul por diferentes companhias de alimentos e

compreensível sobre todos nossos produtos.

bebidas de forma voluntária. A Coca-Cola é a

Acreditamos na importância e o poder da eleição

primeira companhia de bebidas a nível mundial,

informada.

que se comprometeu em colocar as calorias na

Apoiamos a rotulagem nutricional baseada

frente de suas etiquetas. De acordo com a política

em evidência e a educação que permita os
consumidores tomar decisões que satisfaçam
suas necessidades nutricionais, de energia
individual e a de suas famílias. É por isso que
inclusive não só adotamos a norma vigente
antes do período de vigência, mas também
voluntariamente fomos incluindo a informação

global da Coca-Cola, todas as etiquetas (exceto
vidro e água) devem conter os GDA. Na América
Latina, a Coca-Cola apresenta a quantidade
de calorias, junto com a porcentagem do Valor
Diário (%VD) na frente das embalagens; sendo
coerente com o compromisso de oferecer aos
consumidores informação nutricional transparente

necessária para guiar nossos consumidores em

de seus produtos.

suas decisões de consumo.

Na Coca-Cola Andina, incluímos o conteúdo de

Aplicamos os Guias Diários de Alimentação (GDA).
Os GDA são uma ferramenta de informação
nutricional apresentada em formato de pastilhas na
rotulagem dos produtos. É baseada em evidência
para ajudar os consumidores a selecionar dietas
que satisfaçam as necessidades nutricionais e
energéticas individuais.

calorias e quantidade de açúcares, gorduras totais
e sódio nos produtos de nosso portfólio. Além
disso, um painel de informação nutricional fornece
dados adicionais sobre proteínas, carboidratos,
fibra e quando o produto os contém, minerais e
vitaminas. Também se encontra a porcentagem
do valor diário recomendado dos mencionados

Marketing responsável
As campanhas de marketing em âmbito nacional
são elaboradas em conjunto com The Coca-Cola
Company. Contamos com uma política de marketing
responsável, que estimula que não seja dirigida
publicidade para crianças menores de 12 anos a
nenhum dos produtos da companhia. Não se utiliza
publicidade em meios cuja audiência de crianças
menores de 12 anos é maior de 35%. Adicionalmente,
não são exibidas crianças menores de 12 anos
bebendo nenhum dos produtos sem a presença de um
adulto responsável.

nutrientes em uma dieta de 2000 calorias diárias.
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13%

dos contatos corresponderam
a vendas e processamento de
pedidos

842.429

271.000

contatos ao Serviço de
Atendimento ao Cliente

49,7%

37,2%
realizou alguma
reclamação

dos contatos realizaram
consultas, reclamações e
solicitações

Nível de satisfação a
Coca-Cola Andina

85%

Argentina

clientes nos 4 países

61%
Chile

70.8% 83%
Brasil

Paraguai

Como entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente?

comunicação com clientes e consumidores
Canais com clientes
Construir um vínculo de cooperação
com nossos clientes, é fundamental para

e reclamações dos clientes por meio de
diferentes vias: nossa página na internet,
chamadas telefônicas, e-mail, mensagem de

assegurar que a qualidade de nossas

texto por celular.

bebidas, e que a mensagem que queremos

Medimos o nível de satisfação dos clientes

transmitir chegue de maneira adequada aos

avaliando tais quesitos: vendedor, escritório,

consumidores.

apoio comercial, faturamento, oferta

Para motivar essa relação de longo prazo,

de variedades de produto, qualidade,

contamos com canais para que os clientes

rentabilidade, atendimento telefônico e

possam dar suas opiniões e expectativas,

serviço técnico, entre outros.

e por sua vez trabalhamos ativamente

Através da medição do desempenho da

para conhecer sua satisfação com nossos

Coca Cola e seus concorrentes nestes

serviços.

fatores, determina-se a situação competitiva

As duas ferramentas principais de

que nos permite desenvolver planos de ação

comunicação são o Serviço de Atendimento
ao Ciente e as Pesquisas de Satisfação.
Todas as nossas operações contam com um
centro de contatos que recebe as consultas

para todo o ano. A partir do ano de 2011
se unificaram os critérios de medição nas
operações, obtendo assim comparabilidade

ARGENTINA

Informação ao consumidor: 0800 8888 888
Telefone 0810-7777-888
Mensagem de texto para 3516212622
E-mail: serviciosalcliente@koandina.com
BRASIL

Telefone 0800-0235338
www.coca-colabrasil.com.br
SAC 0800-0212121
CHILE

Alô Coca-Cola 800 219 999
PARAGUAI

Telefone 0800-115555
*2622 do telefone celular
e-mail: sacc@py.kopolar.com

Contato com os consumidores
Os principais canais de comunicação
para os consumidores são o Centro
de Contato Telefônico e por meio do
site e as redes sociais.
O contato com os consumidores
é realizado através do canal de
The Coca-Cola Company, que em
seus procedimentos de gestão têm
determinados os casos nos quais é
requerido que se escale e resolva o
engarrafador.
Em caso dos consumidores entrarem
em contato diretamente com nossas
operações, é registrado o contato
e é enviado para The Coca-Cola
Company para dar igual tratamento.

de resultados.
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Caso em destaque
Community Retail
Centers (CRC)
SHOPPINGS
DE BAIRRO

O desenvolvimento deste conceito
inovador que dá aos pequenos e
médios comerciantes uma potencial
alternativa de concorrência em
condições mais igualitárias com os
locais grandes, nos fez credores
do Commercial Execution Award
reconhecimento da Companhia
Coca Cola em âmbito mundial pela
inovação neste campo.

Em 2014 chegamos a implantar

Beneficia mais de

em todas as Zonas de nossa franquia da
Coca-Cola Andina Chile

e sua área de influência

1.000 CRs

5.000 Clients

Este programa se destaca dentro de nossa

O ano de 2011 começou com o projeto piloto,

estratégia de desenvolvimento sustentável

aproximando-se dos clientes, desenvolvendo

das comunidades e do canal tradicional em

uma linha gráfica que deu uma identidade comum

seu conjunto. Consiste em potencializar a

a todos estes negócios, gerando a proposta

produtividade do canal tradicional (pequenos

visual de cada tipo de negócio, propondo a

comércios, quiosques, armazéns, etc.)

oferta idônea de produtos, formando as equipes

melhorando seu modelo de negócios, produzindo

implementadoras, encontrando os fornecedores

uma maior complementariedade entre os negócios

necessários e colocando em funcionamento

próximos em vez de haver concorrência entre eles.

este novo conceito. Além disso, se designou um

Adicionalmente, em certos distritos mais

encarregado de CRC por unidade de negócio

vulneráveis, o programa se complementou com

O ano terminou com 300 CRC habilitados em

o apoio à comunidade, instalando centros de

Santiago, e com cifras de crescimento em vendas

reciclagem e/ou praças recreativas no entorno

que garantiram a premissa inicial: crescimento

dos referidos negócios.

dentre 10 e 12% acima de clientes similares nos

A equipe local descobriu que havia zonas nas

quais não se desenvolveu o conceito de CRC.

quais se produzia uma concentração de três ou

Somando ao anterior, foi realizado um estudo

mais clientes com os quais se podia trabalhar para

quantitativo e qualitativo com os consumidores,

ajuda-los a complementar em vez de competir,

ou seja, aqueles que finalmente compram os

podendo satisfazer assim diferentes situações

produtos; obtendo-se conclusões, tais como que

de venda. Desta maneira, foi criado e se buscou

a imagem e a infraestrutura destes grupos de

potencializar este conceito no canal tradicional

negócios são fatores atraentes que influenciam

através do fortalecimento destes shoppings de

positivamente na decisão de compra.

bairro (ou Community Retail Centers, CRC).
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vida ativa e saudável

Amizade
Trabalho em
equipe
nosso foco

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.
Em todas as iniciativas que são realizadas, destacamos
valores como o jogo limpo, o trabalho em equipe, a alegria e
a amizade.

Jogo limpo

Alegria
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12.032

752

28

1.175

jovens inscritos

equipes inscritas

cidades
alcançadas

jogos
jogados

9.984 homens
e 2.048 mulheres

argentina

chile

De

Arica a

Punta Arenas

6.000

248

80

jovens
participantes,
entre 13 e 15 anos

equipes
masculinos

equipes
femininas

copa coca-cola
Com a convicção de que a união
entre a atividade física e diversão
é o melhor caminho para transitar
plenamente em 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, buscando:
• 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 pertencer
e a interação entre os participantes.
Este campeonato de futebol é a
•

expressão esportiva intercolegial mais
importante em âmbito regional, com
a participação de jovens entre 13 e 15
anos de idade.
Nasceu há 15 anos no México e
se joga na Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Guatemala, Costa Rica,
Honduras, Espanha, Nicarágua,
República Dominicana, Panamá,
Paraguai, Peru, Venezuela e vários
países da África. Os campeões de
cada país viajam para jogar a Copa
Coca-Cola internacional.
Em todos os países este programa
se apoia na geração de parcerias
com entidades sociais, esportivas e
governamentais de todas as cidades
onde ocorre a Copa Coca-Cola,
contribuindo para fortalecer o tecido
social.
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outras iniciativas de vida ativa e saudável
Joguemos / Ouve joguemos
Joguemos tem por objetivo promover a
atividade física e cultural durantes os recreios e
espaços livres nos colégios.

Foi realizada a ação em 160 instituições, chegando
a 3.000 alunos do primário e do médio.
Patrocínio Powerade
As principais maratonas e eventos esportivos
foram patrocinados pela marca de Powerade,
por meio da organização e o promoção dos
encontros.

Em todos os países onde operamos
Eventos-chave de Profissionais da Saúde
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 acessar à página do Instituto
de Bebidas e também realizar atividade física
por meio 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.

Instituto de Bebidas para a Saúde e
o Bem-estar
Este Instituto faz parte do compromisso
constante da The Coca-Cola Company
pelo avanço do conhecimento cientifico no
entendimento sobre as bebidas e a importância
de um estilo de vida ativo, saudável e
equilibrado.
Busca servir como recurso de informação
para profissionais da saúde sobre a ciência,
segurança, benefícios das bebidas e
ingredientes, assim como da importância da
dieta, nutrição e atividade física para a saúde e
o bem-estar.

Mais informações em
www.institutodebebidas.org
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caso em destaque
ESCOLHA SUA
PARADA PARA NÃO
FICAR PARADO

40.205

alunos

disfrutaram das estações
esportivas instaladas nas
escolas.

40
6.053

escolas

alunos

participaram das
atividades do projeto

ESCOLAS ANDINA “Escolha sua parada para não ficar parado”
A campanha de Vida Ativa da Coca-Cola,

Força (cabo de guerra), Skate, Cama Elástica,

implantou regionalmente sob o slogan “Escolha

Competição de Bicicletas, Boliches e Corridas.

sua parada para não ficar parado”, em espanhol

Recreadores, monitores esportivos e promotores

“Escoja su actividad para no quedar parado”.

animaram as atividades difundindo os objetivos

O objetivo pretendido pela companha, foi a

da campanha, ajudando os adolescentes das

promoção de uma vida ativa e saudável entre os

40 escolas a experimentar as atividades diárias

jovens.

e escolher sua favorita, a fim de estimular o

Para sua implantação, Andina e Coca-Cola

compromisso com uma vida mais ativa.

fizeram um acordo com INFOGLOBO. Foram

A participação dos alunos foi estimulada através

mapeadas e escolhidas 40 escolas do estado do

de concursos.

Rio de Janeiro e Niterói, cujo público objetivo são

Por sua vez, os painéis comemorativos da

os adolescentes.

companha ficaram em cada uma das escolas

Aproveitando os fundamentos conceituais da

participantes, a fim de recordar a importância de

campanha e seus elementos, se estruturou
uma atividade com alto nível de entretenimento
através de 6 estações esportivas: Batalha de

se comprometer com uma vida mais saudável
e o bem-estar das atividades e diversão
compartilhada, valores da nossa marca.
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Caso em destaque
QUADRAS PARA
CHILE
Fomos sócios neste projeto da Coca-Cola,
contribuindo para a construção de

7

quadras
nas cidades de Antofagasta, Copiapó,
Coquimbo, Santiago, Rancagua,
Coyhaique e Punta Arenas.

26.700

chilenos

de nossas áreas
concessionadas
impactados com o projeto.

“Antes este lugar era uma quadra em mal
estado, rodeada por poucas áreas verdes,
que além disso, estavam mal tratadas. As
crianças iam pouco brincar ali, iam porque
também não tinham outra, não havia outras
mais. Desde que fomos beneficiados com
Quadras para o Chile mudou do céu para
a terra. Agora é lindo, a quadra equipada, o
entorno todo verde. As crianças vão muito
a quadra, as vizinhas saem com seus filhos
para brincar nas tardes. Acredito que todos
se sentem como eu me sinto ao olhar o que
nos deu a Coca-Cola: orgulhosos. Foi um
presente muito grande e por isso mesmo
aproveitamos e cuidamos muito, inclusive há
vizinhas que se encarregam de regar todas
as tardes as plantinhas que há no redor.
Estamos muito agradecidos”.
Rosa Santander, Presidente da Junta de
Residentes da População Óscas Bonilla Sur
/ Rancagua.

Unidos para que todo o Chile esteja em movimento
Somando uma iniciativa ao espírito futebolístico

social de suas crianças e jovens. Em geral, os

seu esforço e compromisso em levantar estes

em plena época da Copa do Brasil 2014, no

lugares escolhidos compartilham características

espaços públicos, disfrutam em compartilhar

Chile foi implantada nas Quadras para Chile; um

similares: locais abandonados, secos, com

e trabalhar lado a lado com a comunidade;

projeto conjunto entre The Coca-Cola Company,

quase nula infraestrutura, muitas vezes

inspirando também os familiares que convidaram

Coca Cola Andina e Coca Cola Embonor que

desamparados à delinquência.

como voluntários; e atuando para fazer desse

construiu e habilitou 15 quadras com áreas

Depois da intervenção da Coca-Cola, a Coca-

lugar um lugar melhor para viver.

verdes em todo o país, uma em cada região.

Cola Andina e Fundação Mi Parque, e com o

Foram mais de 6 mil chilenos que participaram

Sob o pilar da Ação e Movimento para Todos,

apoio de alguns voluntários das campanhas e

deste grande projeto, pertencentes às

fomos parceiros e colaboradores ativos deste

das mesmas comunidades, o panorama mudou

regiões onde operamos. O trabalho realizado

projeto, que contou também com o apoio em

radicalmente. As quadras hoje possuem o

buscou gerar espaços para viver uma vida em

sua implantação e desenvolvimento da ONG

status de estabelecimentos esportivos de nível

movimento, que contribua para a felicidade

nacional Fundação Mi Parque.

profissional; o espaço foi preenchido com grama,

dessas comunidades, especialmente para suas

Dezenas de comunidades foram avaliadas

plantas e árvores, embelezando também o lugar

crianças e jovens.

e foram escolhidas as 15 finais por suas
particulares condições precárias, em
desenvolvimento urbano e situação de alto risco

O programa doou às comunidades
durante o ano de 2014 uma quadra e
áreas verdes para cada região do país.

com cores e energia. Mais de 100 trabalhadores
da Coca-Cola Andina fortalecendo o espírito
dos Embaixadores Coca-Cola, colocaram
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guardiões da água

Um conceito-chave neste fundamento
do trabalho, transformado em projeto,
é o de “Replenish”, no qual envidamos
muitos de nossos esforços para
devolver a água que utilizamos em
nossas bebidas à natureza.

reduzir

reciclar

reportar

importância do recurso da água

nosso foco
Como engarrafadores de bebidas Coca-Cola,

• Reciclar uma parte da água incorporada na

o cuidado com a água em todo nosso ciclo

bebida e a outra parte utilizar nos processos

de produção é um de nossos principais eixos

produtivos. Esta última é dirigida a uma

estratégicos. Trabalhamos para resguardar o

instalação de tratamento de efluentes, que

referido recurso, não somente porque é vital

desse processo é transformada em água

para a vida humana e as comunidades onde

apta para a vida animal e desta maneira se

operamos, mas também para nosso negócio.

devolve à natureza.

Nossos desafios se baseiam nos seguintes

• Repor / Replenish se trata de devolver a

princípios:

água utilizada em nossas bebidas a partir

• Reduzir, que significa envidar todos os

de projetos de conservação que melhorem

esforços necessários (recursos e tecnologia)
para cada dia consumir menos água nos

a infiltração natural da água e o cuidado dos
aquíferos subterrâneos.

A água é um recurso precioso e fundamental
para a vida. Sabemos que para fazer uma
diferença significativa, devemos centrar nossos
esforços além dos limites de nossas fábricas
engarrafadoras.
Nosso objetivo é ser os verdadeiros
guardiões do recurso hídrico; administradores
responsáveis da água através da promoção de
projetos que não somente melhorem a eficiência
hídrica, mas também possam colaborar na
conservação das fontes do referido recurso e
colaborar no acesso a água nas comunidades
onde operamos.
Trabalhamos ativamente em várias linhas de
ação em nossas operações, realizando

parcerias estratégicas com organizações que
conhecem a problemática local.
Um conceito-chave neste fundamento de
trabalho, transformado em projeto, é o de
“Replenish” no qual envidamos muitos de
nossos esforços para devolver a água que
utilizamos em nossas bebidas à natureza.
O mesmo tem um duplo objetivo: a conservação
de bacias hidrográficas para a sustentabilidade
e o acesso à água como direito humano nas
zonas onde operamos, obtendo resultados
quantitativos em três categorias:
• Proteção de bacias hidrográficas
• Água para usos produtivos
• Acesso à água potável em comunidades

processos de produção de nossas bebidas.
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100% das águas residuais geradas em nossos
processos, são tratadas em instalações de
efluentes, próprias e/ou externas.

Consumo de Água (em litros)

2011

2012

2013

2014

Argentina (1)

1.694.360.700

1.873.029.865

2.061.169.755

2.661.571.787

Brasil (2)

1.909.754.000

1.815.232.000

1.884.794.000

1.906.945.242

Chile (3)

1.391.200.000

2.823.436.707

2.887.571.404

2.570.378.697

962.887.000

819.494.770

765.562.370

768.418.161

Paraguai (4)

Eficiência no consumo de água

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

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2,19

Paraguai

2,17

2,7

Chile

3,06

1,76

Brasil

1,76

2,03

2,14

Argentina

Descarga total de águas residuais (em litros) tratadas em instalações de efluentes

2013 2014

Argentina (6)

754.808.465

2013

973.027.890

2014

Brasil

415.232.000

2013

582.413.226

2014

Chile

680.307.658

2013

1.122.048.901

2014

Paraguai

320.489.110

2013

(6)

290.687.081

2014

Indicadores-chave de Desempenho em Sustentabilidade 2014
Nota: o rácio da bebida produzida se vê afetado pelo tipo de produto que fabrica cada operação em cada país. Podemos apontar três
grandes diferenças, entre bebidas gaseificadas, bebidas não gaseificadas e bebidas em embalagens retornáveis, cada uma delas tem
um processo produtivo diferente, dos quais implicam diferentes consumos de água para produzir um litro de bebida. A orientação para
produtos ou embalagens retornáveis requer maior consumo de água igual aos produtos não gaseificados devido a seu processo de
enchimento. Os rácios do quadro anexo estão afetados pelo aumento da gama de fabricação de novas categorias (sucos, isotônicos,
energéticos, etc.) e a crescente gama de embalagens retornáveis.

(1) Corresponde à Instalação de Córdoba, cuja fonte é 100% de aquífero subterrâneo.
(2) Inclui as locações de Jacarepagua e Victoria. Utiliza-se água subterrânea (poços) e água do município (tratada e canalizada pela rede pública).
(3) Corresponde à Instalação de Renca. A extração de água é realizada através de água subterrânea. Os aquíferos explorados correspondem ao setor de
Santiago Central, segundo denominação da Autoridade de Águas do Chile, DGA. Utiliza-se água da rede, como água potável para cabinas, banheiros, cassinos.
(4) Abastecimento água subterrânea proveniente do Aquífero Patriño, mediante poços artesanais profundos de mais de 150 metros.
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Todas as linhas de produção contam com
sistemas de CIP automáticos, isso nos permite
economizar água e energia.

iniciativas mais destacadas e resultados
Recuperação de água da chuva:

como objetivo substituir a água no processo de

•

Na Coca-Cola Andina, mediante um sistema

enxague de garrafas) e a substituição de uma

de capitação de chuva e armazenamento

das lavadoras de garrafas retornáveis por um

estação de tratamento de água de última

foi usado como base para a confecção do atual

em cisternas ou lagos, destinamos este

equipamento mais eficiente (Jacarepaguá).

geração com membranas de nanofiltração,

plano de desenvolvimento de novos poços que

recurso a diferentes locais como serviços

produzindo uma água de ótima qualidade

permite assegurar o fornecimento de água de

Instalação de tratamento de efluentes:

para a elaboração da bebida. Caracterizado

forma sustentável.

auxiliares, proteção do fogo e sanitários.
Graças à captação da água da chuva evitamos
sua potencial poluição no curso natural,
preservando o referido recurso para infiltração
ou evaporação.
Otimização de processos de saneamento CIP:
Todas as linhas de produção contam com
sistemas de CIP automáticos (Cleaning in
Process: processo de limpeza e saneamento
dos dutos das linhas de troca para sabores)
isso nos permite economizar água e energia.
A água do último enxague é armazenada em
tanques condicionados para o efeito, e depois
é reutilizada no primeiro enxague do seguinte
processo de limpeza.

Brasil
Eficiência no consumo de água:
Os avanços na redução do consumo de
água no Brasil estão relacionados com a
implantação do rinser a ar (sistema composto
pelos sopradores de ar isentos de óleo que tem

Ampliou-se a Instalação em Vitória, aplicando
tecnologias mais modernas e eficientes.
Foram instalados novos reatores biológicos
com alta capacidade de processamento, assim
como sistemas de centrifugação e flotação de
lodos biológicos.

Chile
Instalação RENCA:
Esta Instalação, inaugurada em 2012, foi
projetada para maximizar o uso da água,
entre outros recursos. Encontra-se certificada
sob os requerimentos de certificação LEED

Recuperação de Água de Nanofiltração:

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 de forma contínua a qualidade
das águas residuais que tratamos. Realizam
reuniões de forma mensal com esta empresa
para analisar a evolução do tema. Estamos
em processo de estudo de uma instalação
de tratamento de resíduos industriais líquidos
própria.
Redução da quantidade de produções não

(Leadership in Energy and Environmental

•

Design). O novo edifício corporativo, também

conformes derramadas: foram instaladas 4

foi projetado e construído sob os mesmos

linhas novas com máquinas de enchimento

requerimentos.

volumétricas, as quais diminuem a quantidade de

Entre os principais avanços da instalação e

problemas de conteúdo líquido.
Sensores em banheiros para economizar o

edifício em relação à reutilização de água se

•

destacam:

consumo de água.

•

Controle automático de sanitários e torneiras

de Água Potável de corte automático.

•

Estudo de vulnerabilidade da fonte de água.

•

Estudo Hidrogeológico em profundidade, que

Paraguai
Córregos e lagunas “Água para Todos”
Doação poço de água em Córrego e lagunas:
O compromisso da Coca-Cola Paraguai
com as problemáticas ambientais e sociais
aponta para o desenvolvimento sustentável
de nossas comunidades. Em 2010, no marco
da plataforma de sustentabilidade “Vivendo
Positivamente” com o foco no eixo estratégico
no apoio à comunidade e no marco de uma ação
associada com Fundação Dequeni, o Município
e a Comunidade das Compañías de Toro Paso,
Loma’i e Itakúa, inaugurou um tanque de água
que hoje permite o acesso a este recurso
de 116 famílias e mais de 800 pessoas que
anteriormente não tinham acesso direto.

Água potável, qualidade de vida e
saúde de toda uma comunidade de 116
famílias, 814 pessoas.
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Caso em destaque
ACESSO à ÁGUA
Tuclame
Está localizado a

240 km da cidade

Tuclame é
um povoado
habitado por
quase

400 pessoas

Na aridez do noroeste de Córdoba, ali onde

profundidade, ligada a um tanque elevado de

questões essenciais para qualquer ser humano.

elétrica que abastece os vizinhos do povo.

a chuva parecer ter se extinguido e onde o

20 metros que funciona com uma bomba que

Em meados de março, deram início às obras

acesso a necessidades básicas é uma luta

fornece pela intendência de maneira provisória.

Temos que ir buscar água em tambores, o que é

constante, se encontra a Iglesia Vieja, um lugar

É até ali então que deveria

habitado por quase 400 pessoas. É localizado a

se estabelecer a população de Iglesia Vieja para

240 quilômetros da cidade de Córdoba.
As casas de Iglesia Vieja são localizadas em

ter acesso a água potável.

difícil e esgotador. Para melhorar é essencial ter
água e que chegue a cada um dos lares”.
Os residentes entram em contato com
representantes de diferentes empresas. Também

Diante desta situação, no início de novembro

fizeram com a Coca-Cola Andina. Depois de

de 2013, os residentes resolveram se organizar

tomar conhecimento do problema e a gestão

para conseguir com que cada lar da Iglesia

dos residentes para transformar sua situação,

Vieja tivesse acesso a este recurso vital

fornecemos a bomba de água de 10 HP

mediante a construção de uma rede de água

(cavalos de força) e 13000 metros de canos que

que conta com um sistema de bombeamento

necessitam para fazer funcionar a rede de água

As pessoas que habitam essa comunidade

adequado para a distribuição domiciliar.

para os residentes.

não tinham outra opção além da de percorrer

Miguel Ángel Piriz, residente de Iglesia Vieja,

Para o correto funcionamento das instalações

uma das pessoas que realizou as gestões

foi necessário fazer a ligação elétrica trifásica, a

para que se realize a obra compartilhou com

qual foi realizada com a colaboração de nossa

a Coca-Cola Andina o que os motivou à ação

empresa, distribuidores da zona e a cooperativa

ruas de terra, onde a vegetação sobrevive em
uma constante luta contra a seca. O acesso à
água foi sempre uma enorme dificuldade. Na
zona o regime de chuvas é tão baixo que cada
gota que cai é uma benção.

20 quilômetros a pé, de bicicleta, em sulky
ou em automóvel, para abastecer de água
na localidade próxima de Tuclame. Este local
conta com uma perfuração de 116 metros de

da extensão da canalização com mão-de-obra
dos residentes e quando for finalizada a rede
domiciliar – que está prevista para abril de 2015
– a obra se completará com a instalação da
bomba definitiva.
O acesso à água é uma necessidade essencial
em muitos cantos do território de nossas
operações, seja por escassez do recurso ou
a baixa aptidão para o consumo humano.
Manteremos nosso compromisso, dando
continuidade a projetos concretos no acesso e
potabilização, para o bem-estar e o otimismo
das comunidades nas quais temos o privilégio
de servir.

“Nós estamos longe de tudo e sem acesso a
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gestão da energia e
proteção do clima

nosso foco

A meta na Coca-Cola Andina em relação ao consumo de energia se
resume ao conceito “Cresce o negócio, não o carbono”. Para o ano

de 2020 nos propusemos chegar a satisfazer as necessidades do

consumidor, utilizando a mesma energia, em valor absoluto, que no

ano de 2010. Especificamente, em 2010 se estabeleceu o objetivo de
reduzir em 2% o consumo de energia anualmente.

Esta estratégia tem sua base em dois eixos principais: por um lado,

desenvolvemos uma grande variedade de iniciativas destinadas a
aumentar a eficiência energética de nossas operações, e por outro,

começamos a medir nossa pegada de carbono, como uma primeira
etapa para definir a linha base para as operações, e depois avançar
para a redução e compensação das emissões.

70 / 71

iniciativas com maior destaque
Salas de videoconferência:

Caldeira como economizador de energia:

Foram instaladas Salas de Videoconferência,

Em 2012 no Paraguai foi adquirida a

contribuindo para reduzir significativamente

terceira caldeira, preparada para operar

a necessidade de viajar entre as diferentes

automaticamente modulando a tiragem nas

realizadas trocas de equipamentos a

locações e operações.

chaminés e as bombas, otimizando o uso

frio, os quais utilizam gases refrigerantes

Novas linhas produtivas blocadas:

de energia. Esta caldeira conta com um

Melhores Prática de Energia:

Utilização de Gás Refrigerante Ecológico:

Promovidas pela The Coca-Cola Company,

Implantado em todos os equipamentos a

incluem ações de controle e reparação

frio atuais e como requisito de aquisição

de escape de ar comprimido e de vapor,

de futuras compras. Além disso, foram

limpeza de filtros de equipamentos de
calefação, ventilação e ares condicionados,
programas de capacitação e participação

mais eficientes e amigáveis para o

dos empregados, sistemas de controle

ambiente. Também foram substituídos os

programados para reduzir a quantidade

tubos florescentes por luzes Led com a

de energia, sistemas de iluminação com

conseguinte redução do recurso energético

sensores de movimento, entre outros.

e geração de resíduos.

Nova sopradora de garrafas:

Eliminação de amoníaco:

A instalação de novas sopradoras de

A troca direta de refrigeração. Avançou-se

garrafas permite trabalhar sob pressões

na substituição de amoníaco em linha de

mais baixas, além de ter incorporado um

embalagem por Etanol Propilenglicol. Foram

sistema de recuperação de ar comprimido.

realizadas instalações do novo sistema,

O impacto desta ação representou uma

incluindo refrigeradores, condensadores,

redução nas emissões de gases de efeito

bombas e instrumentos de controle de

estufa.

soluções, monitoramento remoto, entre
outras inovações.

A incorporação de linhas em bloco permite
reduzir consumos de energia e de água, já
que os transportes percorrem distâncias mais
curtas e é simplificado o processo.

Paraguai

economizador, que aproveita o calor dos gases
emitidos para aquecer a água de alimentação
e o combustível utilizado para sua alimentação
é biomassa renovável (caroço de coco, chip de
madeira ou briquetes).

Painéis solares na fábrica:
Em 2012 foram instalados painéis solares como
um projeto piloto na fábrica do Paraguai, com

“ ... é uma boa iniciativa, já que é gerada por

o objetivo de aproveitar a energia da radiação

energia limpa, não se percebe a diferença entre

solar para reduzir o consumo elétrico no setor
de vestuário. O investimento correspondeu

outros sistemas tradicionais e é 100% efetivo

US$ 17.000. Atualmente o sistema continua em

na geração da água quente ...” Marcos Benítez,

funcionamento.

colaborador e um dos usuários do sistema.
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caso em destaque
COGERAÇÃO
BRAsIL

O projeto “COGERAÇÃO” promovido pelo Grupo
Andina, permite o aproveitamento de mais de 70%
da energia térmica proveniente dos combustíveis que
utilizamos no processo de produção.
Aos seis meses de seu funcionamento, já estamos
registrando reduções no consumo da energia
elétrica. Para o futuro planejamos alcançar a
autossuficiência energética, tanto no fornecimento
de vapor, e gás carbônico, nitrogênio e parte da
água gerada para nossas instalações no bairro de
Jacarepaguá no Rio de Janeiro.

Permite o
aproveitamento de

70%

da energia
térmica.

Emissões
Medição de emissões de gases de efeito estufa:
Seguindo os procedimentos e recomendações
do Padrão Corporativo de Contabilidade e
o Relatório do Protocolo de Gases Estufa
(Green House Gases Protocols) em 2010
foi realizada a primeira medição dos Gases
Estufa (GEI) emitidas durante o ano produto
das atividades produtivas, comerciais e
logísticas. Começaram a ser registradas as
emissões de Alcance 1 (emissões diretas em
processos produtivos e/ou em equipamentos
de propriedade ou controle da companhia) e
emissões de Alcance 2 (emissões indiretas
produto do consumo
de energia elétrica em processos, atividades
comerciais e de logística ou por equipamentos
de propriedade ou controle da companhia).

A iniciativa de começar a medir nossas
emissões nos permite complementar a
informação energética da companhia.
Comunicá-la mostra o compromisso da
companhia com o meio ambiente e contribui
para capacitar os consumidores na hora de
tomar uma decisão de compra, elegendo a
empresa que mostra maior compromisso com
o meio ambiente.

Medição de emissões de gases efeito estufa
2014 (alcance 1, sem frota), total companhia,
19,64 CO2 gr./litro de produto.
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caso em destaque
INSTALAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO DE BIOGÁS
Montecristo
Argentina

577.050 m3

Gerado em 2014

10,03%

de gás natural substituído
por biogás

Com o objetivo de reduzir o consumo de gás
natural desde 2011, começamos a utilizar um
sistema de captação do biogás que é gerado na
instalação de tratamento de efluentes líquidos.

“As capacidades totais da Instalação são
de 200m3/h de caudal tratado, com uma
carga orgânica de 24.100 kg DQO/dia, com a
possibilidade de manter a eficiência do processo
anaeróbico durante todo o ano, sem importar
a época estival pela incorporação da etapa de
aquecimento do efluente.
O agregado de um detector on-line de DQO na
entrada os permitirá derivar os efluentes que
superem os limites do projeto da instalação para
depois poder trata-los sem afetar a eficiência do
processo, conseguindo assim manter e melhorar
os parâmetros de saída segundo legislação
aplicável, tanto corporativa como de cumprimento
legal.”
Loreta Depetris, Supervisora de Meio Ambiente

a substituição do gás natural que se utiliza na
produção e concretamente no engarrafamento das
bebidas.

A recuperação desta fonte renovável de energia
foi utilizada como combustível em caldeiras,
substituindo quase 100% de gás natural em 2013.

Esta tecnologia é mais ecológica, permite
satisfazer uma necessidade energética e contribui
para o melhoramento das condições de vida
reduzindo a poluição.

Durante o ano de 2014 realizamos a ampliação
da instalação de tratamento de efluentes
líquidos, mantendo e melhorando a tecnologia do
tratamento.

Com a nova ampliação, a potencial geração de
biogás alcançará 175.000 m³ / mês, que será
utilizada para a própria calefação do processo e
para substituição de gás natural.

A geração de biogás se dá no reator anaeróbico
onde as bactérias geram metano ao degradar a
matéria orgânica. O metamos é capturado em uma
instalação de recuperação de biogás, passando –
depois – por uma série de etapas que o purificam
para sua posterior utilização como combustível
para o auto abastecimento da instalação e para

É importante destacar, que o resultado do efluente
tratado é apto para a vida aquática e que cumpre
com os parâmetros exigidos pela Coca-Cola,
baseados em requisitos da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e com as exigências legais
vigentes.
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resultados 2014

Consumo energético total da organização (combustíveis renováveis e
não renováveis, eletricidade adquirida e produzida) em M joules.

Argentina

Chile

Brasil

381.459.584

445.780.496

322.477.904

2013

2014

2013

357.552.233

280.560.992

2014

Paraguai

266.557.791

2014

2013

194.232.996

2013

211.853.605

Mjoules

2014

Energia utilizada para cada litro de bebida produzida
MJoules / litro de bebida produzida

2010

2011

2012

2013

2014

Argentina

0,30

0,28

0,33

0,30

0,34

Brasil

0,41

0,36

0,34

0,30

0,33

Chile

0,31

0,24

0,31

0,29

0,28

Paraguai

0,56

0,56

0,54

0,55

0,59

Indicadores-chave de Desempenho sem Sustentabilidade
Igualmente ao mencionado para os rácios de água utilizada / litro de bebida, na medida que se amplia a oferta
de produtos sensíveis, novas estratégias e maior gama de embalagens retornáveis, os processos requerem um
maior consumo deste recurso. O desafio constante é reduzir rácios de consumo, mesmo aumentando a oferta
de novas categorias e bebidas e embalagens.

78 / 79

embalagem sustentável

1.487

TN de PET
reduzidos em nossos produtos
no ano de 2004 equivalente
a reduzir o impacto de nossa
pegada de carbono em mais de

5,13milhões de kg de CO²

A garrafa ECOFLEX representa uma economia de 57% de
PET em relação à garrafa utilizada anteriormente, com uma
significativa redução na pegada de carbono.
Esta embalagem também busca que os consumidores se
comprometam no processo de compactação para otimizar o
posterior transporte para a reciclagem.

Bottle to Bottle

nosso foco
Otimizamos as embalagens (primárias e

Isso se aplica tanto no desenho das

secundarias) que contém nossos produtos

embalagens, como na recuperação

como um dos eixos centrais de nossa

das mesmas para sua reciclagem ou

gestão ambiental.

reutilização.

iniciativas com mais destaque e resultados
Desenho de novas embalagens
Na Coca-Cola Andina estamos alinhados
com a estratégia mundial elaborada
pela Coca-Cola para reduzir o peso das
embalagens e minimizar seu impacto no meio
ambiente, através da redução da PET de
nossas garrafas e utilização de pré-formas
com roscas mais pequenas com tampas que
acompanham a referida redução denominadas
“Short-Finish”.

Plant Bottle
Este desenvolvimento, implantado desde

resina de origem vegetal, gerada a partir
dos dejetos da cana de açúcar.
A embalagem tem a mesma aparência,
peso e vida útil que a da PET tradicional e
pode ser reciclada 100% junto com outras
garrafas de plástico PET. É identificada
mediante o logo verde de Plant Bottle
presente nas etiquetas. Este tipo de
iniciativa reforça nosso compromisso em
trabalhar com embalagens sustentáveis.

Distinguido em âmbito mundial com

2012, está relacionado com a incorporação

medalha de ouro nos prêmios DuPont na

nas garrafas não retornáveis de até 30% de

categoria inovação em embalagens.

Um dos últimos avanços da Coca-Cola

Embalagens com menor utilização de
plástico PET – LIGHTWEIGHTING

em relação ao desenho de embalagens

Todas as operações da Andina avançou

tem a ver com a implementação de uma

na redução do peso das embalagens,

embalagem formada por até 25% de

buscamos que 100% das embalagens

PET reciclado. O mesmo é identificável

tenham o referido conceito.

mediante as palavras “PET PCR (Post

Com a chegada de Bonaque em 2012,

Consumo Reciclado)” agregadas ao
código padrão dos produtos.

uma água mineral natural, pôde-se
introduzir a embalagem de menor peso

Desde agosto de 2011, na Argentina se

do mercado, favorecendo uma ação

coleta PET do mercado que depois é

ambiental relevante no processo global e

levado à instalação Bottle to Bottle de

gradual de Lightweighting.

CABELMA na cidade de Buenos Aires, a

Esta garrafa ECOFLEX foi desenvolvida

qual o condiciona mediante lavagens e
moagens para ser combinado com resina
virgem. Mediante um exigente tratamento
validado pela autoridade legal alimentar,
se consegue aumentar tanto em resinas
claras e verdes em mais de 80% das

para utilizar a menor quantidade de resina
PET em sua elaboração; impactando,
também, significativamente na energia
aplicada para cada formação no processo
de injeção e durante a sopragem.

embalagens PET de nossas operações.

Embalagens formadas por até 25%
de PET reciclado.
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A recuperação das embalagens de nossos
produtos é um de nossos maiores desafios
em relação à gestão de resíduos e seu
impacto na comunidade.

Embalagens retornáveis

e acessível a toda a sociedade. Durante o ano de 2014

Também, contamos com embalagens retornáveis, no
qual realizamos um investimento em tecnologia que
permite dar a oportunidade a nossos consumidores de
eleger um produto mais amigável com o meio ambiente

foram desenvolvidos projetos importantes para expandir
a oferta de embalagens retornáveis no Brasil, crescendo
a gama das referidas embalagens em 66% em relação a
2013, o que implicou investimentos em garrafas e caixas.

Qualidade de embalagem
Argentina

87,80%

2013

Paraguai

Chile

Brasil

90,00%

91,30%

94,40%

86,50%

87,60%

80,00%

81,80%

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Indicadores-chave de Desempenho em Sustentabilidade de 2014

Reciclagem
Neste ponto é essencial a conscientização e
a participação dos consumidores, para o qual
desenvolvemos, programas em parceria com
outros atores, entes públicos, instituições, clientes e
fornecedores.
O plástico recuperado e reciclado se incorpora em
embalagens novas no sistema Bottle to Bottle e também
para fabricar e entregar jogos infantis, que depois são
colocados em conjunto com instituições que orientam
a recuperação do plástico PET e tampas para sua

reciclagem. Todas as fábricas engarrafadoras e centros
de distribuição da companhia segregam e reciclam
os resíduos que são gerados, além de convidarmos
os colaboradores e visitantes para que assistam às
instalações a trazer seus resíduos PET, os quais são
levados às ilhas ecológicas de cada operação para ser
reciclados.
Segue o processo da classificação das embalagens,
para reduzir a quebra de desnecessária das mesmas.
Esta ação traz uma redução de mais de 30% na quebra
de embalagens.
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caso em destaque
TRABALHO CONJUNTO
COM COOPERATIVA DE
MICROCOLETORES
brasil
Esta operação é realizada há vários anos.
A Coca-Cola Andina, conjuntamente com
o Instituto Coca-Cola apoia em sua tarefa
à rede de microcoletores de dejetos
sólidos no Rio de Janeiro e Vitória (Brasil).

Foram recuperados
em 2014 mais de

16 mil toneladas
de resíduos

A iniciativa promove o trabalho de
setores vulneráveis e dá valor ao
resíduo Pet na rede de recicladores. As
garrafas coletadas pela cooperativa são
destinadas, em parte, a fabricação de
embalagens Bottle to Bottle e outros
produtos de uso geral, como têxteis,
ferramentas de jardinagem, artigos para
construção, etc.

Reciclagem do vidro

Gestão de Resíduos

Para isso, contamos com o compromisso

O Sistema de Gestão da Coca-Cola

dos consumidores em devolver as

Andina envolve todas as operações da

embalagens utilizadas para seu posterior

companhia, com o foco em minimizar a

processamento, lavagem e entrada em

geração de resíduos sólidos e sua correta

produção,

segregação, utilizando o princípio das 4R:

As garrafas são selecionadas e aquelas

Reduzir, Reutilizar, Renovar e Reciclar.

que são descartadas e enviadas para a
ilha ecológica de cada instalação para ser
condicionadas e envia-las aos recicladores,
alguns produtos que são fabricados com
a reciclagem de vidro são as pinturas
asfálticas.

Também, trabalhamos para diminuir os
resíduos gerados e aumentar a factibilidade
de reciclagem dos mesmos, buscando
uma saída válida para cada um, gerando
benefícios para empreendimentos e/ou
organizações externas.
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eciclage m do
de R
Vid
o
l
ro
Cic
1 Compra de uma nova garrafa ou
devolução do mercado à fabrica
2 Lavagem da garrafa e
engarrafamento da bebida;
3 Inventário e distribuição aos
pontos de venda;

1

9

6 Devolução da garrafa à fábrica;

2

8

3

7 Inspeção das garrafas;
8 Inspeção da produção

7

9 A reentrada na produção
(voltar ao passo1)

4 Venda ao consumidor final;
5 Entrada da garrafa no
ponto de venda por parte do
consumidor (mudança de garrafa
completa).

4

6
5

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

Sistema de Gestão de Resíduos

Estrados retornáveis

Alimenta-se a minimização na geração, assim

Com o objetivo de minimizar a geração de resíduos

como também se promove a correta classificação

realizamos convênios com fornecedores para ir

para sua posterior reciclagem. Assim, diminuímos

substituindo materiais de embalagem destinados a

o impacto ambiental do transporte do lixo ao

resíduos com materiais retornáveis que permitem

aterro, e colaboramos com a comunidade em

vários usos. Como por exemplo, a utilização de

relação à problemática do manejo de dejetos

estrados retornáveis em nossas embalagens de

sólidos, além disso, aumentamos as receitas,

vidros e REF PET.

devido a venda de materiais recicláveis para

Toda a produção destinada ao mercado se fornece

empresas dedicadas ao trabalho com os mesmos.

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

com estrados e divisórias retornáveis. Também se
consolidou a provisão de pré-formas em cestos
metálicos retornáveis substituindo assim, o volume

coletivo; a utilização de toner recarregáveis; a

utilizamos a compostagem como alternativa

utilização de papel reciclado para a impressão

para o destino de nossos resíduos orgânicos

de documentos; campanhas internas de retorno

provenientes do restaurante. A compostagem

do PET próprio consumido; entre outras. Tudo

tem como objetivo principal a valorização ou

se comunica em porta-cartazes e mensagens

reaproveitamento de matéria orgânica como

por e-mail garantindo chegada em todo o

um fertilizante aumentando o rendimento dos

território e operações.

cultivos.

Chile

Eco barreiras construídas com garrafas
de plástico PET

Instalação RENCA e novas tecnologias
O PET coletado é processado no moinho da
instalação, transformando em scrap e depois

de estrados de madeira e a utilização de cartão.

entregue a uma empresa especializada.

Ilha Ecológica

Equipamento nos depósitos de resíduos

Com esta ferramenta buscamos aumentar a

Além do moinho de processamento de plástico PET,

de plástico, poliéster para roupa, sacos de lixo,

porcentagem de reciclagem de todos os resíduos

no Brasil foi implantada a utilização de uma prensa

sólidos gerados para dar um destino final correto

de latas. Busca-se constantemente aumentar o valor

e amigável com o meio ambiente. Para o correto

dos resíduos, pelo qual se investe em maquinarias

funcionamento da ilha é necessário a segregação

e ferramentas para condicionar os materiais de tal

na origem, pela qual se dá muita importância em

maneira que sejam úteis e requeridos pelo mercado

relação a coleta seletiva de todos os colaboradores,

da reciclagem.

fornecedores e visitantes. Também, a área produtiva
conta com o serviço de moagem de plásticos e
vazamento de produto não conforme, realizando
desta forma uma gestão integral de resíduos sólidos.

Campanhas internas
Realizamos campanhas internas por meio de
programas elaborados para aumentar o índice de
material reciclado no total de resíduos gerados.
Isso, inclui a eliminação de impressoras individuais

Utilizam-se para diversos usos, como bandejas
entre outras coisas.

Esta iniciativa realizada em conjunto com um
sócio estratégico, FEBRACOM e em parceria
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
é dirigida à construção de três barreiras de
contenção (eco barreiras realizadas com
resíduos sólidos) para os rios no Rio de Janeiro
(Brasil).

Brasil
Resíduos comuns
Como resultados de nossas Campanhas de

Todas nossas operações contam com

Educação Ambiental no qual faz uma gestão

uma ilha ecológica, em que 100% dos

mais efetiva de nossos resíduos, em 2014

resíduos sólidos são submetidos a

obtivemos uma redução de 41% na geração de
resíduos não recicláveis.

Compostagem

um processo de adequação para sua
reciclagem final.

Com o objetivo de minimizar a geração de
resíduos e aproveitar seu potencial energético

que foram substituídas por impressoras de uso
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Plástico
PET**

Vidro

Plástico PP

Açúcar

Frutuosa

26.981

4.676

1.965

145.959

-

Paraguai

5.637

3.558

688

32.761

-

Argentina

17.696

9.700

2.400

79.500

49.000

Chile

13.104

9.847

1.684

105.162

-

2014\TN*
Brasil

* Dados em Toneladas anuais.
** Plástico PET: são tanto pré-formas consumidas, garrafas, etc.

Geração de resíduos sólidos

Reciclagem de resíduos sólidos

Gramas de resíduos sólidos gerados por litros de bebidas produzidas.

Argentina

Porcentagem de resíduos reciclados contra resíduos produzidos

Brasil

Argentina

Paraguai

Chile

13,39

13,76

13,10

11,76

14,30

15,42

23,0

23,3

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Indicadores-chave de desempenho em Sustentabilidade.

92,30

2013

Brasil

Chile

91,0

87,8

91,0

2014

2013

2014

Paraguai

75,9

82,9

86,0

80,0

2013

2014

2013

2014

Nota: Os resíduos perigosos são tratados dentro do território de cada operação, não saem do país. 98% dos mesmos são utilizados para gerar energia
em uma instalação de cimento.
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ambiente de trabalho

nosso foco
Dentro dos principais valores que sustenta a companhia
um deles é o de promover 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
uma perspectiva de desenvolvimento equilibrado em seus
aspectos profissionais de desenvolvimento equilibrado em
seus aspectos profissionais e pessoais.

16.136

número total de
colaboradores da
companhia

argentina

brasil

Executivos

107

Executivos

Técnicos

687

Técnicos

profissionais

Outros

trabalhadores

Trabalhadores
sazonais

Total

2.021
473
3.288

60

profissionais

5.278

Outros

2.202

trabalhadores

Trabalhadores 20
sazonais
Total 7.560

chile
Executivos

Técnicos
profissionais

Outros

trabalhadores

Trabalhadores
sazonais

Total

paraguai

78
1.185
2.043
504
3.810

Executivos

Técnicos
profissionais

Outros

trabalhadores

Trabalhadores
sazonais

Total

29
246
1.103
100
1.478
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Indicadores de diversidade

argentina

chile

3.035 homens
253 mulheres

3.260 homens
550 mulheres

6.761 homens
799 mulheres
286 trabalhadores com

brasil

capacidades diferentes

paraguai

1.354 homens
124 mulheres

Colaboradores por idade

argentina

brasil

chile

paraguai

Menos de 18 anos

0%

Menos de 18 anos

0%

Menos de 18 anos

0%

Menos de 18 anos

0%

Entre

18 e 29

27%

Entre

18 e 29

38%

Entre

18 e 29

28%

Entre

18 e 29

52%

Entre

30 e 39

46%

Entre

30 e 39

35%

Entre

30 e 39

32%

Entre

30 e 39

29%

Entre

39 e 49

20%

Entre

39 e 49

19%

Entre

39 e 49

25%

Entre

39 e 49

11%

Mais de 50 anos

6%

Mais de 50 anos

8%

Mais de 50 anos

15%

Mais de 50 anos

7%
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14%

10%

A última medição realizada no ano de 2013 alcançou 87%

Profissionais e Técnicos

de adesão e o índice de favorabilidade foi de 61%.

12%

Gerentes e Executivos

Outros trabalhadores

Indicadores diversidade:
% de Colaboradores mulheres
por categoria

5%

Sazonais

compromisso
com a diversidade

destacar que 14% dos Gerentes e Executivos

diferentes acontecimentos ou data

Organizacional, com o objetivo de conhecer

em dezembro de 2014 são mulheres, rácio

particulares. Cada um deles é elaborado

a percepção sobre a empresa de cada um

Na Coca-Cola Andina mantemos a forte

que nos interessa monitorar, para continuar

pensando em aproveitar estas instâncias par

de seus integrantes e assim poder obter

garantindo o acesso e a igualdade de

gerar novos vínculos entre os colaboradores

informação concreta sobre as fortalezas e

oportunidades.

e suas famílias.

oportunidades de melhoria que temos e para

Festejamos o dia da criança, Festa de

implementar planos de trabalhos específicos

convicção de que a diversidade, integração e
desenvolvimento dos trabalhadores é a base
do crescimento do negócio. Incentivamos a
inclusão de trabalhadores com deficiência
em nossos negócios, convencidos que a
diversidade gera valor não somente para a
companhia, mas também para a integração e
o desenvolvimento das pessoas.
Paralelamente no Brasil, desenvolvemos
um Programa de Formação para Pessoas
com Deficiência, de dois anos de duração,
cujos participantes tem acesso a áreas da

qualidade de vida
e clima de trabalho

empregados com vários anos de empresa.

iniciativas para alcançar uma de nossas metas

No Chile, realizamos encontro de casais e

principais: ser um melhor lugar para trabalhar.

conferências referentes a comunicação em

A qualidade de vida de todos os trabalhadores
é um tema central e tarefa permanente nas
operações.

A qualidade de vida de todos os

habilidades para melhorar suas possibilidades

trabalhadores é um tema central e tarefa

outras empresas.

permanente nas operações.

de funcionário com 286 trabalhadores com

Promovemos a integração da vida do
trabalho com a familiar

capacidades diferentes.

Contamos com um cronograma anual

Em relação a diversidade de Gênero pode ser

de entretenimentos, no qual se celebram

No final de 2014 o Brasil conta em seu quadro

e precisos.

reconhecemos a trajetória de trabalho de

Desenvolvemos uma grande variedade de

empesa contando com o fim do processo com
de incorporação na companhia como para

Natal, realizamos torneios esportivos e

família.
Também, realizamos visitas na fábrica para
os familiares. Em diferentes épocas do ano é
oferecido aos colaboradores que convidem
seus familiares para conhecer onde eles
trabalham e compartilhar uma jornada
diferente. Esta visita consta em um passeio,

Argentina
2013/14
63%

Brasil
2013/14
60%

Chile
2013/14
59%

Paraguai
2013/14
N/A

um vídeo e um bate-papo com um guia que
lhes convida para disfrutar da jornada e a
magia da Fábrica da Felicidade.
Na Coca-Cola Andina realizamos de
forma bianual a Pesquisa de Clima

Clima interno favorável
Indicadores-chave de desempenho e Sustentabilidade 2014
Pesquisa Bianual (Dados de 2013, territórios antes da
fusão com a Coca-Cola Polar)
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Porcentagem de empregados sindicalizados

215%
Argentina

Argentina
2013/14
71,6%
69%

Brasil
2013/14
6,5%
11,9%

Chile
2013/14
52,3%
48,7%

100% dos colaboradores de cada
atividade se encontra coberto por seu
convênio coletivo correspondente, independentemente de seu status de afiliação.

Paraguai
2013/14
32%
22,5%

111%
Brasil

139%
Chile

109,6%
Paraguai

Porcentagem de remuneração mínima
inicial Andina x Salário mínimo legal

Nossos salários iniciais, superam
amplamente os salários mínimos locais.

relações trabalhistas
Na Coca-Cola Andina respeitamos e apoiamos

As entrevistas e pesquisas realizadas garantem

o direito à liberdade de associação vigente em

a equidade externa da remuneração de nossos

todos os países onde operamos. Mantemos

empregados.

reuniões com as organizações sindicais,

Em todas as operações, o salário inicial de um

e fornecemos a informação requerida. As
atualizações salariais são negociadas com os
sindicatos nas datas especificadas através
de categorias e na são registradas diferenças
na companhia entre os salários de homens e
mulheres que desempenham a mesma função.
Os salários são revisados por função em relação

empregado que entra na companhia em tempo
integral se encontra muito acima do salário
mínimo local.
Os índices de rotatividade de colaboradores
por região, são mantidos baixos durante todo o
período, e em relação a outras indústrias do setor.

a pesquisa de mercado.

Rotatividade de empregados 1
Argentina

0,3

2013
1

Brasil

Chile

Paraguai

0,4%

3,7

3,6

2,4

1,9

0,7

0,6

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Calculado como a divisão entre a quantidade de empregados permanentes que deixaram a empresa e o total de empregados no encerramento de cada ano.
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Em 2014 investimos 3,25 milhões de dólares em
243.119 horas de capacitação, 39,32% destinadas a

Formação

programas de desenvolvimento profissional e 34,30%
em habilidades e conhecimentos técnicos.

Mulheres

25 Horas de
formação

Homens

14 Horas de
formação

desenvolvimento das pessoas:
capacitação e formação
Acreditamos na aprendizagem constante e em dar a

empregabilidade dos mesmos e assegura o cumprimento

nossos trabalhadores a possibilidade de desenvolver todas

das metas estabelecidas. O processo de formação é

aquelas habilidades que lhe permitirão executar suas

realizado através da gestão de atividades de capacitação

tarefas com responsabilidade, excelência e compromisso.

e treinamento, com o fim de ajustar atitudes, habilidades e

Contar com trabalhadores qualificados permite uma maior

conhecimentos das necessidades da função que exercem.

Horas de
formação por
categoria de
colaboradores
e gênero

Gerentes e Executivos
Principais

Profissionais e Técnicos

Outros Trabalhadores

Total
horas

Sazonais

País

Total
horas

M

F

Total
horas

M

F

Total
horas

M

F

Total
horas

M

F

Argentina

3.828

3.337

491

16.811

15.217

1.594

15.915

15.686

229

1.900

1.851

49

Brasil

745

646

99

76.960

68.015

8.945

71.851

48.333

23.518

496

496

Chile

195

183

12

23.654

18.962

4.692

12.769

10.979

1.790

8.856

7.904

Paraguai

224

159

65

2.350

1.680

670

6.565

5.844

721

0

0

4.992

4.325

667

119.775

103.874

15.901

107.100

80.842

26.258

11.252

10.251

Subtotal

45.474
9.139

1.001

18,59%

0,18%

5,06%

2,57%

34,3%

39,32%

Segurança
do trabalho

Ética e código de
conduta

Sustentabilidade

38.454
150.053

952

Horas de formação por temática

Práticas políticas,
DH, Diversidade e
Inclusão

Desenvolvimento de
habilidades para o
trabalho

Desenvolvimento de
competências

243.119
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Partimos de um levantamento das

programa, também contribui para melhorar a

necessidades de capacitação e

inter-relação entre os colaboradores e áreas

desenvolvimento para definir o plano anual de

buscando a integração vertical e horizontal;

capacitação, que compreende:

favorece o coaching e o clima da organização.

Programa de desenvolvimento de
competências gerenciais líder andina

Programa de coaching

Participaram chefes e supervisores totalizando

o objetivo de desenvolver habilidades

um grupo de 72 pessoas aproximadamente.

de comunicação, liderança, relações

Este programa se definiu através da análise

interpessoais, reforço de vínculos, etc.

e diagnóstico do nível de competências

Este programa é direcionado de forma

manifestado durante o primeiro período de
medição (2011). É dirigido ao desenvolvimento
de competências de Comunicação Efetiva,
Pensamento Analítico, Negociação e
Liderança.

Associando-nos aos objetivos da companhia de
crescer, desenvolver uma cultura de excelência e
preparar nossos trabalhadores para assumir novos
desafios, capacitamos nossos empregados em
matéria de Sustentabilidade em todos os países
onde operamos.
Universidade Coca-Cola Andina
Durante 2014 participaram 110
colaboradores
Trabalhamos junto com Universidades e

É dirigido para executivos e gerentes com

específica segundo diagnósticos sobre as
temáticas mencionadas e futuros papéis a
desempenhar.

Programas “Trabalho Seguro”
Treina e informa dos possíveis riscos
e a gestão de prevenção, focada nas
contingências de cada função. Promove o
autocuidado e a cooperação da equipe para o
trabalho seguro.

Capacitação em sustentabilidade
Na Argentina, desde 2009 é realizada
a campanha “Nossa Era, Nossos
Compromissos” uma campanha orientada
para conscientizar sobre o desenvolvimento
sustentável para todo o pessoal em temas de

Instituições educativas, em que são realizados

Energia, Resíduos, Água e Pessoas.

programas de formação executiva in company

Também, comunicamos através de

elaborados de acordo com as necessidades,

nossa Revista Mundo Andina uma seção

para agentes, operários e/ou administrativos.

inteira sobre temas relacionados a RSE e

Neste marco foram criados programas de

desenvolvimento Sustentável, destacando

formação focados na sustentabilidade, no

ações realizadas por nosso pessoal. Além

desenvolvimento e na consolidação de

disso, toda pessoa que entra na empresa, no

habilidades diretivas e estratégicas.

processo de Indução recebe formação sobre

Prepara-se os colaboradores para

como a Visão 2020 da Coca Cola se alinha

desenvolver as habilidades que serão

a todos nossos processos de companhia

necessárias para a hora de enfrentar as

ativando ações de RSE.

mudanças que ocorrem nos negócios. Este
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avaliação do desempenho
Durante o ano de 2014, trabalhamos em um
novo modelo de Avaliação de Desempenho
para nossos colaboradores. Este projeto,
com espoco final para todos os territórios da
companhia, foi construído com a contribuição e
trabalho conjunto de especialistas e referentes
de cada uma de nossas operações
A Coca-Cola Andina está comprometida a
oferecer uma gestão de desempenho integral
de maneira a motivar seus empregados na

estabelecimento de objetivos com ênfase
no trabalho em equipe e na busca de
excelência em âmbito global da Companhia.
• Promover uma cultura que incentive a
aprendizagem de sucessos e os erros, e
implementar um estilo de comunicação
transversal que promova escutarmos.
• Reconhecer a contribuição individual dos
trabalhadores com melhor desempenho.
• Entregar um modelo que contribua para a
identificação e seleção de potenciais talentos

obtenção de um melhor desenvolvimento e

dentro da companhia.

crescimento individual.

• Promover igualdade de oportunidades de

Inclui um modelo único de Objetivos e

desenvolvimento para funções que requeiram

Competências, assim como um programa

iguais competências e responsabilidades

efetivo de avaliação de objetivos e análises de

• Promover ferramentas que contribuam

habilidades focados ambos em:

para um adequado planejamento do

• Promover igualdade de critérios para

desenvolvimento das pessoas.

a atribuição e avaliação de objetivos de

O modelo de gestão do desempenho foi

desempenho.
• Motivar a geração de habilidades com o foco
em resultados, aspiração de crescimento e
pessoas.
• Manter consistência e transitividade no

projetado como um sistema transversal à
organização, sem diferenças em seu escopo
para determinados segmentos ou áreas e se
considera sua implantação paulatina para todos
os níveis da organização durante 2015-2016.
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Os benefícios concedidos a nossos empregados
promovem o desenvolvimento e gozo da família,
assim como também o cuidado e prevenção da saúde
e o desenvolvimento de uma vida saudável.

compensações e benefícios

conseguir ajustar os planos de alimentação de

Para melhorar a qualidade de vida dos

um dos colaboradores.

colaboradores, oferecemos uma variedade de
vantagens e benefícios que lhes permite acessar
a uma ampla gama de produtos e serviços:

Saúde
•

Licença maternidade e paternidade

•

Repouso maternidade e tempo remunerado

de amamentação, 6 meses de diminuição de
meia jornada de trabalho sem redução salarial
para as mulheres reintegradas depois da licença
maternidade.
•

Assistência e seguro médico

•

Seguro de Vida adicional ao obrigatório por lei.

•

Plano Dental

•

Seguro de saúde ou plano de obra social,

conforme o país, inclui tanto o empregado como
todo o grupo familiar, sendo a companhia que
absorve todas as diferenças que implique o valor
do plano vs. os pagamentos e contribuições de lei.
•

Programas de reeducação alimentar, com

o apoio de nutricionistas profissionais, para

Licenças maternidade e paternidade concedidas em 2014 e reintegração ao trabalho

acordo com as atividades e condições de cada
•

Quantidade
de Licenças
Maternidade

Quantidade
de Licenças
Paternidade

Quantidade
licença x
maternidade
reintegradas

Quantidade
licença x
paternidade
reintegrados

%
reintegração

Argentina

27

138

23

138

98%

Brasil

30

224

10

116

50 %

Chile

59

-

53

-

90 %

7

24

6

22

90 %

País

Ginástica laboral: oferecemos acesso a

planos de diferentes atividades físicas, tanto em
instalações próprias, como em convênio com
instituições esportivas, para garantir o cuidado
integral e recreativo dos colaboradores.
•

Programas preventivos de vacinação, segundo

os riscos e condições de cada região ex.
dengue, gripe, febre amarela, hepatite A, etc.
•

Conferências, oficinas e palestras sobre temas

de interesse de saúde para os colaboradores e

Paraguai

Nota: as porcentagens de reintegração são consistentes com o indicador de rotatividade de cada país.

seus familiares. Também são publicados artigos
sobre problemáticas em matéria de prevenção e
detecção de doenças, tanto na Revista MUNDO
ANDINA, como na intranet.

Educação
•

Bolsas de excelência acadêmica. Concedemos

bolsas completas e bolsas de excelência
acadêmica para filhos de trabalhadores para

Sociais
•

Licenças casamento, falecimento de familiar

próximo, irmãos e avós, exames.
•

Creche

•

Entradas para participar de eventos.

Econômicos

sua carreira universitária e contamos com

•

Produtos sem imposto e seguro de vida.

um desconto em honorários para diferentes

•

Kit de Escola, bonificação para filhos de.

programas educativos para nossos empregados.

empregados menores de 18 anos.

•

Adiantamento extraordinário de

vencimentos.
•

Política habitacional que consiste na

concessão de subsidio a 5 trabalhadores por
ano
•

Gratificação por aposentadoria.

•

Serviço de transporte para todo o pessoal e

serviço de refeitório.
•

Concursos para filhos dos colaboradores

com melhores médias.
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Na Coca-Cola Andina buscamos criar uma cultura preventiva,
adotando medidas de saúde e segurança para a prevenção de riscos,
realizando checapes médicos em nossos empregados e promovendo a
capacitação que previne acidentes e doenças.

saúde e segurança
O foco está colocado na diminuição de acidentes,
a prevenção de sinistros, o cumprimento legal e
ergonomia.
Em cada operação ativamos programa “Acidente
Zero” e “Gestores de Trabalho Seguro” que buscam
comprometer todos os trabalhadores com o Sistema
de Gestão de Segurança da Operação.
Esta iniciativa contempla um conjunto de ferramentas
para identificar os pontos críticos e medidas de
correção, uma delas é o Programa de Avaliação
Situacional, por meio da 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.
Contamos com Comitês de Saúde e Segurança nos
quais estão representados 100% dos colaboradores
da Companhia. De cada um deles participam
executivos, técnicos e operários, garantindo também
a representação das diferentes áreas (logística,
industrial, comercial administração, etc.).

representantes da empresa e dos colaboradores da
empresa e dos colaboradores.
No Paraguai existe a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), na qual estão representados 71%
do total dos trabalhadores das divisões de logística,
Industrial e Comercial.
Em relação à segurança no lugar de trabalho, entre
outras iniciativas, se capacita em prevenção de
sinistros orientados à adequação e novas montagens
de instalações e a prevenção de incêndio tanto
estruturais como de material de praias. Contando
com o equipamento específico para emergências, são
organizados anualmente simulados de acidentes para
colocar em prática os planos de contingência para
garantir a segurança das pessoas e das instalações.
Continuamos formando o pessoal de vendas em
conceitos de manejo defensivo, contribuindo assim
para a redução de acidentes e com a formação de
operadores de auto elevadores através de organismos
de certificação externa e com capacitações
especificas para cada setor de acordo com os
requisitos corporativos de segurança. Também,
nas negociações com sindicados incluem temas

Na Argentina o Comitê de Prevenção Acidentes

de saúde e segurança tais como seguro de saúde

é formado por operários, sindicato e líderes dos

complementar ao pago pelo trabalhador de maneira

processos, que trabalham na análise e propostas de

direta ou seguro de veículo.

melhoras.
No Brasil, contamos com a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes formada por membros
titulares e suplentes que representam empregadores

Em nossas operações não registramos

e todos os empregados, cobrindo diversas áreas da

acidentes fatais, devido em parte aos

empresa e levando em conta a legislação brasileira.¹

controles e políticas que aplicamos de

No Chile foi criado o Comitê Paritário de Higiene e
Segurança Andina em Renca no qual participam

1

maneira constante.

Ordem Regulamentar 3.214/1978 – Norma Regulamentar Nº 5.
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Indicadores de Saúde e Segurança 2014
Indicadores-chave de Desempenho em Sustentabilidade.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Taxa de ausência (%)

Taxa de ausência (%)

Taxa de ausência (%)

Taxa de ausência (%)

2,76 / 3,09

1,54 / 1,9

3,15 / 3,39

1,89 / 1,78

Taxa de Acidentes (LTIR)

Taxa de Acidentes (LTIR)

Taxa de Acidentes (LTIR)

Taxa de Acidentes (LTIR)

8,45 / 8,2

0,75 / 0,74

6,5 / 4,66

0,82 / 0,67

Taxa de dias de baixa por acidentes (LTISR)

Taxa de dias de baixa por acidentes (LTISR)

Taxa de dias de baixa por acidentes (LTISR)

Taxa de dias de baixa por acidentes (LTISR)

213,46 / 215,01

6,48 / 7,3

76,97 / 62,58

7,21 / 4,08

2014

2014

2014

2014

A Andina Brasil, desenvolveu ao longo de 2014 um projeto dirigido ao
treinamento de todos os colaboradores vinculados à frota de veículos,
motos e camiões realizando Oficinas Direção Defensiva e Diálogos
de Segurança que compreenderam temas de segurança no trânsito,
obtendo-se resultados positivos em menores índices de acidentes.
Também foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
trabalho para todos os colaboradores que incluíram temas de Saúde e
Segurança no Trabalho, de forma educativa e integrando a participação
dos funcionários. Foram realizados também treinamentos específicos
para aqueles que realizam trabalhos em altura, em espaços confinados
ou operações com maquinarias.
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caso em destaque
AMBASSADORS

Atua

de forma responsável
e Sustentável
Marca uma diferença positiva

Instalamos espaços lúdicos ou pontos de
contato onde foi convidado o pessoal a realizar
comportamentos positivos. Os pontos foram
“Circule com um sorriso” para o qual se utilizaram
2 bici táxis que transportam as pessoas que
desejavam dar um passeio para a vila serrana,
contagiando seu sorriso para o público em geral.
“Presenteie com um globo”, no qual um grupo de
promotoras entregavam globos aos adultos para
que eles presenteassem as crianças e por último
“Fim de zona de estresse” que se instalou em
um prazo com cadeiras realizadas com cordas
e redes da Coca-Cola para gerar um espaço de
relaxamento, diversão e entretenimento destinado
ao público em geral.
A ativação durou 10 dias nos quais são realizados
2 mil atos de bondade, foram entregues mais
de 2.500 globos e brincaram nas redes mais
de 2.000 crianças e cerca de 500 pessoas
disfrutaram o passeio nas bici taxis.

O Programa Embaixadores é uma iniciativa global e

seus ingredientes e estilo de vida saudável. Os

está sendo implantado em todas as operações do

convidados ao participar das campanhas como

sistema Coca-Cola no mundo.

“Sinais de Bondade”, para inspirar o olhar o mundo

O objetivo é que cada trabalhador tome consciência

com outros olhos e para transformá-lo em um lugar

que é a cara da Coca-Cola Andina e também do amor
com as nossas marcas.
Somos Embaixadores cada vez mais difundimos entre
outros companheiros, famílias, amigos e toda a cadeia
de valor, informação clara e transparente sobre nossos
produtos; quando protegemos a reputação do sistema
Coca-Cola e quando atuamos como verdadeiros
representantes de nossa empresa e promovendo o
bem-estar no ambiente do qual fazemos parte.
Embaixadores é uma forma de pensar e operar e
de sentir o negócio, um movimento e também um
chamado à ação, uma conexão entre colaboradores
que também inspira nossos clientes, nossas famílias,
amigos e os mais próximos.
O programa consiste em preparar nossos
colaboradores como autênticos “embaixadores”
ampliando seu conhecimento sobre nossos produtos,

melhor com pequenas ações e gestos de bondade;
ou “Dia Internacional da Felicidade” que é celebrado
em 20 de março e que nos encarregamos de lembralo seguindo o slogan de “Destampa a Felicidade”
porque acreditamos que a felicidade está nas coisas
simples como dar um passeio, abraçar uma pessoa,
ler um livro e se emocionar, disfrutar do que fazemos,
viver de maneira natural, dançar, sorrir, estar com
amigos e muito mais.
Como embaixadores vivemos cada um dos valores da
companhia e estamos comprometidos com cada uma
das pessoas em que chegamos e com cada uma das
comunidades nas quais operamos. Cada embaixador
é essencial para alcançar nossa visão 2020. Nossos
produtos oferecem momentos simples de frescura e
felicidade, criamos estes momentos no tempo que
nos esforçamos para melhorar nossas economias,
nossas comunidades, e o meio ambiente.
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comunidade

Fosso foco

ingredientes
comunidade

Nossa aspiração de gerar valor nas sociedades onde estamos presentes, abrange não

embalagens

só as comunidades locais em cada um dos países, mas se estende também a nossa
cadeia de valor, formada por cliente e fornecedores comprometidos com a essência

reciclagem

Coca-Cola.

manufatura

Para nos ajudar a crescer na sustentabilidade do negócio dependemos da demanda
de nossos clientes e das parcerias com nossos fornecedores, distribuidores, clientes

consumidores
e clientes

grandes e pequenos e as comunidades onde operamos.

distribuição

271.000

refrigeração

clientes

180.000

armazéns e pequenos
comerciantes

negócio com impacto social
nossa cadeia de valor

nossos clientes

Quantidade de clientes por canal

Na Visão da Coca-Cola Andina 2020 estão

De forma anual e com escopo em todas as

estabelecidas as prioridades de nossa gestão de

operações da Coca-Cola Andina, medimos o nível

Armazéns e pequenos
comerciantes

sustentabilidade. Para alcançar estes objetivos,

de satisfação de nossos clientes, como um de

Atacadistas

necessitamos envolver toda a cadeia; fazendo

nossos indicadores-chave de sustentabilidade.

participar cada escalão de modo particular segundo
seja seu impacto no processo.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Total

59.876

31.291

51.181

36.959

179.307

766

3.194

271

805

5.036

Supermercados

1.513

1.606

528

243

3.890

On-Premise

5.915

52.181

10.596

13.823

82.515

68.070

88.272

62.576

51.830

270.748

Subtotal

Por esta razão, o conhecimento das características
daqueles que a compõem; a qualidade do vínculo
que estabelecemos com cada um deles e seu

Argentina 68.000

desenvolvimento resultam de vital importância para
nossas operações.

Brasil 88.000

A rede de clientes formada por um sócio estratégico
os pequenos depósitos fazem parte de um escalão

companhia.

Paraguai

Chile

Brasil

Paraguai 52.000

fundamental em nossa cadeia de valor, já que além
por uma importante porção das vendas da

Argentina

Chile 63.000

no desenvolvimento de nosso negócio. Entre eles

do impacto social que geram, são os responsáveis

Satisfação do cliente

total 271.000

8,1

85%

8,1

70%

8,1

61%

2013

2014

2013

2014

2013

2014

8,1

83%

2013

2014

Em 2014 mudou o tipo e abertura de pesquisas de satisfação em cada país os tarquets e pontos de avaliação.
118 / 119

9.700

Mais

66.626

Clientes capacitados
a distância na região
Andina Sul em 2014

Clientes capacitados
Desde 2010 até hoje

Contamos com múltiplas ferramentas de apoio

e casa um de seus clientes, contribuir com seu

para aprofundar o vínculo entre a Companhia

desenvolvimento, e atender seus interesses:

Call-Center

com as de nossa força de vendas próprias e
dar ferramentas para a obtenção dos objetivos.

Fábrica da Felicidade

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Quantidade total de chamadas
atendidas por call center

303.370

257.995

218.801

62.263

Reclamações

201.426

27.347

81.483

3.471

Pedidos (vendas)

48.854

6.068

28.560

26.480

Coca-Cola. Com esta, já somam 3 as fábricas

Solicitações (serviços, visitas, etc)

21.538

197.801

87.321

29.543

nas quais oferecemos uma experiência única

Consultas

31.552

26.779

21.437

2.769

Em 2014 foi inaugurada a “Fábrica da
Felicidade” em Córdoba, Argentina. Este projeto
convida os visitantes a realizar uma viagem
mágica para conhecer o segredo da fórmula

para a comunidade escolar (Rio de Janeiro,
Santiago e Córdoba).

Capacitação: Estratégias de Venda no
Canal Tradicional
Baseando-nos no conteúdo das fichas
temáticas mediante materiais colecionáveis

desenvolvimento dos concursos que são
implantados ao longo do ano e se informar de

(fichas) ou através do site Escola de negócios

sua evolução.

Coca-Cola (ENCC), capacitamos nossos

Visitas a fábricas de clientes

clientes em temas referidos a marcas, portfólio
de produtos, preço e processos comercias e
produtivos.

O piloto da Escola de Negócios da Coca-Cola
alcançou as locações de Córdoba, Río Cuarto, Vila

Este programa nos ajuda a fortalecer o vínculo
com os clientes. Na visita lhes contamos

Em Nossas fábricas
recebemos mais de

30.198

visitantes em 2014, de
mais de 700 instituições
e colégios

nossa história, ensinamos os processos

Programa “Empreende Alto”
agregamos valor a nossos clientes

María, Carlos Paz e San Francisco, e em um período

com o meio ambiente.

de 6 meses registrou615 usuários.

Programa de Desenvolvimento da Força
de Vendas de Distribuidores

Esta iniciativa busca melhorar as oportunidades

Mediante a modalidade proferida com

aumentando a rentabilidade de seus negócios,

Concursos de vendas
Anualmente, são realizados concursos,

instrutores internos, leva-se adiante este

premiando os clientes, como forma de

programa nos mais importantes distribuidores,

reconhecimento de sua trajetória junta com a

com o objetivo de alinhar suas capacidades

tem como objetivo atender nossos clientes de
maneira efetiva e rentável, fornecendo o serviço
que esperam e necessitam em termos de
atendimento e investimento em seus negócios.
A implementação de RTM nos permite melhorar
o nível de serviço de nossos clientes, graças
à adequação de modelos de atendimento
ótimos. A gestão realizada pela área comercial,
através dos diferentes canais de venda no
mercado, veio evoluindo e sustentando
país marcando uma diferença com nossos
concorrentes.
Durante 2014 começamos com o projeto piloto
“Escola de Negócios Coca Cola”, alcançando
às locações de Córdoba, Rio Cuarto, Villa
María, Carlos Paz e San Francisco, e em um
período de 6 meses registrou 615 usuários.

Este projeto é hoje a atividade de

produtivos, compartimos nossos programas de
Sustentabilidade e o compromisso da empresa

O Projeto Rota ao Mercado (RTM) no Paraguai

nosso crescimento e posicionamento no

companhia. Cada cliente pode acompanhar
em uma página na internet específica o

Rota no Mercado (RTM)

capacitação com financeiro privado
mais grande do Chile.

de 20.000 pequenos e médios comerciantes,
e impactando diretamente na qualidade de vida
de seus donos, famílias e a comunidade onde
estão inseridos.
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A COPA DE TODOS
COCA-COLA E A COPA
DO MUNDO FIFA BRASIL
2014
Geramos milhões de
memoráveis
Experiências na

copa de todos!
Mais de 30.000
pessoas por dia participaram

dos 25 dias que durou o FIFA FUN
FEST em Copacabana.

Demos boas vindas especial à Copa
A Taça da Copa somente pode ser tocada pelos
campeões mundiais e chefes de Estado, mas
reafirmando o conceito de inclusão da diversidade
definido para a campanha, promovemos exercendo
nossa liderança uma ação inédita: os jogadores
deficientes visuais e cegos da seleção brasileira de
Futebol 5 – atuais campeões mundiais e paraolímpicos
– puderam participar do evento e tocar o icônico objeto.
Este foi um fato histórico que pode ainda ser visto no
youtube e a primeira vez que a FIFA fez uma exceção à
regra.
Lançamos uma promoção de minigarrafas
colecionáveis, com o objetivo de que se
transformassem na memorável da copa do mundo para
os jovens.

1 milhão de brindes e 4.000 postos de troca.
Organizamos o Trophy Tour, que é um ativo da
Coca-Cola. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram a
oportunidade de receber e apreciar o prêmio do futebol
mundial.

A Coca-Cola Company foi um dos
patrocinadores principais da Copa
Mundial FIFA 2014 e a
Coca-Cola Andina como anfitrião
local acompanhou com múltiplas
ações de marketing o entusiasmo
que gerou sua realização na América
Latina e mais precisamente no Brasil.
A campanha implementada girou
em torno de uma clara mensagem:
promover a inclusão da diversidade
com o propósito da Copa 2014 se
transformasse na “Copa de Todo o
Mundo”.

Lançamos a mais moderna e exclusiva forma de tomar
Coca-Cola, as garrafas de alumínio de 250 ml, uma
inovação exclusiva da Coca Cola Andina para uma edição
limitada que foi produzida na Andina Ribeirão Preto.
Nos jogos da copa:
Juntamos o mundo em uma Coca-Cola.
Os consumidores puderam adquirir nosso produto em
embalagens de todo o mundo.
Realizamos os FIFA FUN FEST, como ponto oficial da FIFA
para ver a copa publicamente nas 12 cidades sede.
Construímos a Casa Coca-Cola em frente do Maracanã,
como um grande ícone de visibilidade com experiências
únicas para os jovens. Contou com um bar; uma loja de
venda de Coca-Cola jeans; um espaço de hospitalidade
para receber convidados VIPS incluindo clientes; um
estudo de rádio Coca FM; um media-center para
receber celebridades e a imprensa e um espaço para
tirar fotos com o estádio de fundo. Mais de 4.000 jovens
participaram da experiência.
Pintamos de vermelho com nossa marca os aeroportos,
11 estações de metrô, 17 shoppings, 75 bancas de
jornal, ente outras
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10.600

fornecedores

Os fornecedores locais são nossa eleição

nossos fornecedores
Na Coca-Cola Andina mantemos com nossos
fornecedores uma relação de Ganhar-Ganhar,
respaldando as atividades dos mesmos e

Procuramos realizar nossa aquisições e
compras com provedores locais, radicados nas
cidades onde temos as fábricas produtoras e
os principais centros de distribuição.

gerando associações fundamentais com

Esta decisão busca essencialmente promover

aqueles que são críticos para a operação.

o desenvolvimento local de empresas

Temos como política de encorajar seu

fornecedoras, gerar uma integração com a

crescimento, apostando em sua melhoria

cadeia de fornecimento, reduzir o tempo de

contínua e fazendo prevalecer na eleição
daqueles que alcançam maior desenvolvimento
em qualidade, responsabilidade social e

entrega assim como também reduzir o risco
de exposição a variações de taxas de moedas
estrangeiras.

cuidados com o meio ambiente.

Indicadores de fornecedores 2014
Porcentagem de fornecedores
nacionais

Porcentagem do gasto com fornecedores
nacionais

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

96,90%

99,10%

97,10%

86,30%

95,50%

98,60%

98,50%

64,80%
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Os principais fornecedores da Coca-Cola Andina devem
cumprir com os requisitos previstos no documento e depois
se submeter a avaliações periódicas realizadas por empresas
monitoras certificadas e independentes que se especializam no
cumprimento social, em nome da The Coca Cola Company.

Princípios Diretores para Fornecedores
Na Coca-Cola Andina estamos
comprometidos com a defesa dos princípios
fundamentais dos direitos humanos
internacionais no lugar de qualquer trabalho
seja o local em que operemos.
Acreditamos que a verdadeira medida de
um negócio bem administrado não somente
considera se este alcança o sucesso a nível
econômico, mas também como alcança. É
por isso que buscamos desenvolver relações
com fornecedores que compartilhe valores
similares e operem de maneira ética.
Nosso compromisso com os direitos
humanos, é formalizado no que diz respeito a

engarrafadores independentes, destaca a
importância das práticas responsáveis no
lugar de trabalho, que respeitem os direitos
humanos e cumpram - no mínimo - as
leis trabalhistas e do meio ambiente no
âmbito local, assim como as convenções
internacionais chave.

Os Princípios contemplam os seguintes
temas:
•

Respeito à liberdade de associação e

negociação coletiva.
•

Proibição do trabalho infantil.

•

Proibição do trabalho forçado e do abuso no

trabalho.

se a Organização Internacional do Trabalho

fornecedores através de retroalimentação

estabeleça requisitos maiores, em cujo caso

de controles e avaliações; colaboração com

deve serem aplicados estes últimos.

planos de melhoria; capacitações especificas;

Se um fornecedor não cumpre algum aspecto

apoio econômico em circunstâncias

dos requisitos dos Princípios Orientadores,
este deverá implementar ações corretivas.
A companhia se reversa o direito a rescindir
seu acordo com qualquer fornecedor que não
possa demonstrar cumprimento.
Para obter mais informação, visite o site:
www.thecocacolacompany.com

•

Horas de Trabalho e salários.

Cola Andina se classifica os fornecedores

Princípios e os Direitos Fundamentais no

•

Lugar de trabalho seguro e saudável.

em grandes categorias de acordo com sua

•

Proteção do meio ambiente.

•

Integridade Empresarial.

•

Procedimentos de reclamação e solução.

•

Sistemas de gestão adequados e efetivos.

os fornecedores associados e os grupos
engarrafadores independentes.
Estes Princípios, comunicam nossos valores
e expectativas de fornecedores e grupos

Como norma geral, o fornecedor deverá
cumprir com todas as leis vigentes locais e
nacionais relacionadas a estes temas, exceto

Também, se mantém parcerias estratégicas e
projetos conjuntos de melhoria e de aplicação
de novas tecnologias, que resultam em
maior capacidade do fornecedor e de nossa

Contamos com um procedimento especifico

das Nações Unidas; a Declaração dos

Fornecedores”, cujas disposições incluem

e responsabilidade social empresarial.

Classificação

Eliminação da discriminação.

É refletido nos “Princípios Orientadores para

qualidade, proteção do meio ambiente

operação.

•

Trabalho e os princípios do Pacto Global.

relação a práticas de segurança e higiene,

Ferramentas da Gestão de
Fornecedores

relação da Declaração de Direitos Humanos

Trabalho da Organização Internacional do

críticas: avaliação e retroalimentação em

Para efeitos de otimizar a gestão na Coca-

importância e criticidade.
Embora se mantém a mesma política de
relação com todos eles, certos processos e
procedimentos são diferenciados segundo

Requisitos sociais e ambientais
que define as regras e requisitos aos quais
os fornecedores dever se ater, incluindo
aspectos de saúde, segurança e meio
ambiente. Além disso, todos os contratos de
serviço incluem o cumprimento da legislação
local em relação a proibição do trabalho
infantil, um correto registro e pagamento aos

sua classificação.

trabalhadores de terceiros, o cumprimento

Desenvolvimento

trabalho escravo.

Promovemos e colaboramos na melhoria

dos horários de trabalho e a proibição de

do desempenho e o desenvolvimento dos
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Actions for sustainable packaging production
Trabalhamos em conjunto com fornecedores de nossa companhia, para
fabricar pré-formas com resina Plant Bottle, diminuir a gramagem de tampas
e garrafas dejetáveis utilizando menor quantidade de resina, fabricar caixas
plásticas com resina reciclada e fabricar pranchas de cartão com papel
reciclado.

Avaliação

Para os insumos de produção, todos os

Semestralmente são avaliados, gerando
um relatório em que os trabalhadores
da Coca-Cola Andina, usuários dos
produtos e serviços, definem uma
pontuação de avaliação de cumprimento.

fornecedores passam pelas análises do
Controle de Qualidade. As auditorias são
realizadas em caso de os fornecedores
apresentarem resultados menores ao

Comitês de Supply Chain
Participamos dos Comitês de Supply
Chain de engarrafadores da Coca-Cola,
trabalhando em iniciativas conjuntas para
potencializar volumes de negócio e boas

esperado.

práticas comerciais.
Deste modo se obtém acordos de
desenvolvimento de fornecedores de
insumos estratégicos e adequações

Fornecedores críticos avaliados em 2014

a nossos padrões de qualidade, por

Fornecedores de ingredientes

exemplo, com o açúcar, tampas, pré2014

formas, etc. Também são desenvolvidas

SGP (Supplier Guiding Principles)

96%

instituições para trabalhar boas práticas

GFSI (Global Food Safety Initiative)

85%

na cadeia de valor, sob a organização de

Categoria

Conceitos avaliados

Cumprimento

SAA (Supplier Authorization Agreement)

YTD

NA

Conceitos avaliados

Cumprimento

Consórcios de Compras.

Requisitos do Sistema de Gestão

Fornecedores de embalagens
Categoria

parcerias com outras companhias e

2014

Para todos os fornecedores, contratados

YTD

e terceirizados que prestam serviço em

SGP (Supplier Guiding Principles)

93%

fábrica, comunica-se os requisitos do

GFSI (Global Food Safety Initiative)

54%

Sistema de Gestão: assegurar a qualidade

SAA (Packaging & Sales & Marketing Equipment)

98%

de nossos produtos e que os mesmos

sejam seguros para o consumo; mitigar
os riscos à saúde e segurança das
pessoas que participe das atividades
da empresa; minimizar os impactos
ambientais negativos; controlar os riscos
à propriedade intelectual e material da
empresa.

Capacitação em Sustentabilidade
Qualidade de processo e Segurança é
o responsável por ditar capacitações
sobre sustentabilidade, segurança e
ambiente aos fornecedores antes de
realizar trabalhos em fábrica. Além disso,
são realizadas jornadas de formação de
transportadoras, em temas focados ao
negócio. Adicionalmente são verificadas
as qualificações dos empregados dos
fornecedores e a validade da formação
que possuem em matéria de prevenção de
acidentes, de acordo com a tarefa que vão
desenvolver.
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Buscamos melhorar a qualidade de vida
e promover comunidades mais felizes,
desenvolvidas e sustentáveis.

investimento social na comunidade
Nossa política de investimento social se baseia

Medimos a percepção e necessidades de

em 4 pilares estratégicos: Bom Vizinho, Esporte

nossa comunidade local, difundimos atividades

e Bem-estar Social; Educação e Inclusão

e fortalecemos vínculos com instituições

Social; e Cuidado Ambiental.

responsáveis,

Através destes pilares, promovemos

Neste sentido, nos aliamos e nos

principalmente a vida ativa e saudável, a

assessoramos com organizações especialistas

proteção do clima e o cuidado com o meio

nas temáticas abordadas, gerando sinergias e

ambiente, e as doações a comunidades locais.

potencializando os resultados obtidos.

Bom Vizinho
É a estratégia de investimento social para
se relacionar de forma efetiva e ativa com as
necessidades da comunidade da qual a
Coca-Cola Andina faz parte.
Contamos com ferramentas de diálogo e
comunicação constante com a comunidade
para conhecer as necessidades e o contexto
no qual desenvolvemos nosso negócio, e assim
focar as ações na comunidade aos interesses e
preocupações da mesma.
Através da página da Coca-Cola são recebidas
consultas e reclamações que são derivados às
regiões e engarrafadoras correspondentes,

Entres elas se encontram:
• Fundação Banco de Alimentos.
• Fundação Junior Achievement.
• Clube de Empresas Comprometidas.
• Fundação Ambiente, Cultura e
Desenvolvimento (ACUDE).
• Fundação AVINA.
• Instituto Argentino de Responsabilidade
Social (IARSE).
• Universidade Católica de Córdoba ICDA.
• Universidade Nacional de Córdoba.
• INTA Instituto Nacional Tecnológico Argentino.
• Fundação TECHO para meu país.
• Organizações: Helen Keller, Soles, Caritas,

(Associação Cristiana de Empreendedores)
• Fundação Dequeni.
• Fundação Paraguaia.
• World Wildlife Fund (WWF).
• Cruz Vermelha Paraguaia.
• ONG “A Todo Pulmón, Paraguay Respira”.
• ONG GEAM.
• Fundação Coca-Cola
• Fundação Educação 2020
• Fundação Coanil
• Hogar de Cristo
• Ort-Chile (TAVEC)
• Centro de Estudos Públicos
• União Social de Empresários Católicos

Education and Social Inclusion
We facilitate integration and educational
opportunities for individuals and organizations,
promoting entrepreneurship and sustainability
values, through education at primary and
secondary schools.

Programs with Junior Achievement
Foundation
Junior Achievement is an international nonprofit organization, which aims to encourage
and inspire the entrepreneurial attitude in
children and young people from primary,
secondary and higher education, allowing them
to assess their own goals and strive to reach
them.
Sharing their purpose, we support and
participate in the programs implemented
in the countries where we have operations.
Our collaborators are volunteers joining the
Foundation’s training programs sharing their
knowledge, professional experience and an
entrepreneurial spirit. The children of our
employees take part in Junior activities that
promote entrepreneurship, environmental
education (activities that are described in the
Environmental Care section in this chapter) and
the personal-growth values involved in taking a
proactive attitude in society.

ACDE.
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Uma delegação de jovens da Coca-Cola participou da 12º Edição do
Foro de Empreendedores realizado em Mendoza, que contou com
a presença de mais de 3.000 jovens de todo o país. Em Córdoba,
13 voluntários corporativos ministraram mais de 250 hs. de aulas em
26 programas da fundação, que chegaram a mais de 760 meninos,
meninas e jovens alunos do primário e médio e escolas da província.

Superamos os

3

milhões

de dólares apoiando
instituições e organizações
com fins sociais,
ambientais e educativos.

A Coca-Cola Andina Chile colabora com Junior

Jaime Gacitúa, Chefe de Plataformas de Serviço/

Achievement já faz mais de uma década,

Voluntário para o Programa “Mercado Global” –

não somente com a contribuição econômica,

Instituto Cumbre de Cóndores, Renca.

mas também com a participação de seus
colaboradores como voluntários nas aulas.
“Ensinando a outros, sou o que mais aprende”
é a melhor expressão que resume a experiência
vivida pelos voluntários que participaram
ativamente dos programas no último ano que
estiveram invlinados a “aprender fazendo”,
mediante uma metodologia participativa e
interativa, com conteúdos vinculados a temas
econômicos e de empreendimento.

Eu fui voluntário
“A sensação é superpositiva, é estar contribuindo
de uma forma diferente. A ligação que se tem
com as crianças, ao se aproximar do posto e
conversar, o que contribuímos mutuamente é
superpotente. Fui muito bem, aprendia coisas,
me ajudou também a sair da bolha na qual,
querendo ou não, vivemos cada um. Quando se
vai a uma escola em Renca, você se dá conta
que há muito mais coisas passando ao mesmo

“As crianças absorveram muitas coisas das
quais ensinamos, entenderam de que se tratava
e isso foi muito enriquecedor para mim, como
pessoa e como profissional. Ajudou-me muito
a descobrir habilidades que acreditava que
não tinha. Compartilhar com as crianças foi um
presente”.
Ángel Berríos, Analista de Microbiologia /
Voluntário nos programas “Mercado Global”Instituto Cumbre de Cóndores, Renca; e
“Nuestras familias”
Colégio Juan XXII, La Legua
Na Argentina, durante o ano de 2014 foram

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 são realizadas
atividades, shows, desfiles de camiões, etc.

Projeto de Capacitação para pessoas
com deficiência

Através deste programa desenvolvido no
Brasil, pessoas com capacidade diferentes
se capacitaram no SENAI – durante 2 anos.
O objetivo do programa é aprender sobre as
áreas de uma empresa para poder facilitar

realizadas diferentes atividades no marco
do acordo com Junior. Além da participação
de nossos voluntários como docentes nos
programas implantados e escolas, filhos
dos colaboradores participaram de Foros e
Encontros Nacionais dirigidos a promover
espírito empreendedor.

Doamos

1,8

a inserção dos participantes no mercado de
trabalho.
Já formamos mais de 150 alunos e
trabalhamos para inserir o maior número
possível nas funções da empresa.

Doação de bolsas de estudo

Graças à colaboração da Fundação CocaCola Chile, foi realizada a doação de bolsas
de estudo escolares de escassos recursos,
que optam por um ensino médio técnico
profissional.
Adicionalmente, e com o fim contribuir com
a qualidade do ensino, foi concedido um
financiamento para seis colégios ganhadores
de 2014, para os Laboratórios TAVEC
(Tecnologia Avança de Educação Científica)
denominados “Ciências para todos”
destinados a alunos de ensino médio e“As crianças têm a palavra” para ensino prébásico e básico. Estes são somados aos 126
projetos que foram implantados desde 1996.

milhões de litros de
produto

tempo e você não se dá conta”.
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Programa Educar Florestando 2014
Chegamos a 14.596 crianças e 708 professoras que
trabalharam voluntariamente, gerando uma consciência
ambiental em 263 instituições educativas e suas
respectivas comunidades.
Indiretamente mais de

30.000
pessoas

Pesquisa de Percepção Social na
Argentina
Na Coca-Cola Andina Argentina desde 2010,
medimos e analisamos a percepção que tem
a sociedade sobre nossa participação no
desenvolvimento sustentável, a criação de valor
social do meio ambiente.

Preocupamos de forma constante em renovar
nossa licença social para operar
Anualmente, realizamos uma pesquisa de
opinião estatisticamente representada sobre a
percepção que tem da Companhia os principais
grupos de interesses (consumidores, famílias,

tempo que recebem educação ambiental

por ter possibilitado que minha mentalidade

como processo incorporado aos conteúdos

mude para que a mudança seja possível.

e a comunidade na qual operamos.

curriculares das escolas. As árvores que

“SE NÃO SOMOS PARTE DA SOLUÇÃO,

Educação no Cuidado Ambiental

são reproduzidas depois são plantadas nas

SOMOS PARTE DO PROBLEMA”

comunidades próximas de cada escola com

Miriam María Acevedo. Escola Professor Oscar

trabalhar para satisfazer melhor nossos clientes

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

Programa Educar Florestando Fundação Acude – Argentina
Somos conscientes da importância de educar
em relação ao cuidado ambiental, razão pela
qual há 4 anos apoiamos o Programa “Educar
Florestando”, promovido pela Fundação

entes públicos, instituições educativas).

ACUDE.

Esta ferramenta é elaborada e executada por

O programa realiza em Escolas Primárias,

terceiros especialistas na temática. Dos dados
obtidos na última medição, consta que a
empresa se encontra no 2º lugar reconhecida
entre as empresas que realizam um bom
trabalho em responsabilidade social. O estudo,
também destaca a fortaleza da imagem-marca
e ressalta a fidelidade que os consumidores
manifestam com o produto. É uma ferramenta
que resulta em utilidade, também, para
identificar áreas de melhoria sobre as quais

Jardins de infância, Escolas Especiais e
Colégios Médios de 162 localidades nas
províncias de Córdoba, Mendoza, Jujuy,
Santiago del Estero e Rio Negro de Argentina.
É dirigido para docentes e crianças dos
níveis inicial, primário e especial. Consiste na
instalação de viveiros florestais nos colégios,
onde são produzidas árvores desde a semente,
para meninos, meninas e docentes possam
seguir todo o processos natural de crescimento
autóctones que se representam no mesmo

a participação de meninos, meninas, pais e
professores, esta experiência promove também
uma forma de integrar o fortalecimento de
valores, tais como o respeito pela natureza e os
recursos naturais, a participação da cidadania,
a tolerância e a visão de futuro.
“Este programa nos deu muitos espaços para
crescer como comunidade. Estou contentíssima
porque pela primeira vez obtive uma resposta
positiva de um grupo de pais para construção
do viveiro e para conseguir os elementos para
realiza-lo. O que fez este projeto em mim é
compreender que ninguém pode “impor” algo

Raúl Malvasio. Bº Bispo Angelelli.

Aprender para empreender no Meio
Ambiente – Mendoza – Argentina
Com a Fundação Junior Achievement e a
participação de nossos voluntários ministramos
cursos para três escolas: Batalla del Pilar,
Roque Saenz Pena e Misiones, todos no
departamento de Godoy Cruz- Mendonza.
A proposta de capacitação denominada
“Detetives Ecológicos em Ação” incentivou os
alunos a se informar e assumir uma atividade
proativa propondo soluções a problemas

a uma comunidade por mais bom que seja, e o

ambientais.

fato de que as crianças plantem, sigam o passo

Desde o primeiro momento em que os

a passo de como essa semente se transforma
em árvores e o que custa, faz com que
valorizem muito mais e não seja uma imposição.
Acredito que agora tudo começa mudar de
dentro para fora. Espero ficar nesta escola até
ficar velha e poder dizer aos pais que foram
meus alunos e que fizemos juntos um bom
trabalho em equipe. Desde já muito obrigada

responsáveis pelo Junior Archievement
Argentina, junto com a Coca-Cola, deram
a possibilidade de implantar o programa
“Aprender a Empreender” com os alunos --da
escola, apreciamos como um convite valioso e
criativo. A proposta se articulou completamente
com os conteúdos conceituais e de atitude das
áreas de aprendizagens escolares e incentivou
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19 voluntários de diferentes áreas da companhia do Andina
Centro (Santiago – Chile) em seu papel de Embaixadores
Coca-cola, assumiram o desafio de participar como monitores
em três diferentes programas: Nossas Famílias; Busque seu
Sucesso e Mercado Global.

os alunos a dar ideias, propor soluções sobre
problemas ambientais da comunidade, do
entorno da comunidade educativa e informar
à comunidade utilizando o rádio escolar. Da
instituição escolar valorizamos amplamente
a possibilidade de participar da experiência,
que obteve resultados muito positivos fazendo
possível com que na comunidade haja mais ...
“Detetives ecológicos em ação”.
Sra. Graciela Costa – Diretora Escolar.
Nº 1-666 Batalla del Pilar

Projeto Reciclando nas Escolas de
Renca, Chile
A iniciativa é implantada em três
estabelecimentos educativos da comunidade
de Renca. Participaram três estabelecimentos
(1 Jardim Infantil, 2 escolas), com cerca de 1700
estudantes.
Finalizada a primeira etapa, foi realizada
a avaliação através de um foco group em
cada estabelecimento educacional, com a
participação de docentes, diretoras, aqueles
que contribuem com sua opinião em torno do
desenvolvimento do projeto, suas aprendizagens
e propostas de melhores.

Aprender a Empreender no México
Ambiente” (AEMA) – Paraguai
Desde 2007 “Aprender para Empreender no
Meio Ambiente” (AEMA) é o programa conjunto
da Coca-Cola e Junior Achievement, cujo
objetivo é que as crianças aprendam e tenham
consciência sobre o cuidado com o meio
ambiente.
Além disso, através de uma parceria com
Paraguay Educa, foi implantada desde 2011 o
material educativo AEMA nos computadores XO.
Para isso se desenvolveu um software interativo
que permite alcançar com a proposta a mais de
26000 meninos e meninas do Paraguai.

A Hora do Planeta
Aderimos esta iniciativa mundial de World
Wildlife Fund for Nature (WWF) apagando as
luzes das fábricas industriais e de nossos
principais anúncios publicitários por uma hora,
convidando funcionários e os principais clientes,
fornecedores e consumidores para fazer parte
desta iniciativa que promove a consciência sobre
a necessidade de adotar medidas em relação
a mudanças climáticas antropogênica e as
emissões poluentes, assim como economizar
energia e reduzir a poluição luminosa.

Desde seu início em 2014 participaram
mais de 15.300 crianças.
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caso em destaque do
Coletivo Floresta:
NOVO MODO DE FAZER
NEGÓCIOS

O lançamento do programa “Coletivo Floresta”
consolida o posicionamento da Coca-Cola
como empresa fortemente comprometida com a
sustentabilidade e o desenvolvimento econômicos da
região. “Mais que um produto temos uma na causa.
Ao tomar Del Valle Reserva Açaí com Banana, o
consumidor vai se diferenciar para muitas pessoas da

Um projeto
de valor
compartilhado

que gera lucro para
empresa e impacto
social para as
populações ribeirinhas
do Amazonas.

Coletivo Floresta estimula o desenvolvimento
das comunidades coletoras do açaí (fruto do
Açaizeiros uma palmeira que cresce somente na
floresta amazônica brasileira) dando assistência
técnica e promovendo seu acesso a uma cadeia
de comércio justo. Coletivo Floresta atua em três
frentes: estimular e dar poder as comunidades,
dar assistência técnica e promover o acesso
de coletores a uma cadeia de comércio justo.
Implementa-se mediante um processo inovador
de cocriação de valor com as comunidades,
respeitando a cultura e as tradições locais.
O projeto é uma parceria entre a Coca-Cola
Brasil e o Governos do Estado do Amazonas
formalizada em um convênio de cooperação, que
estabelece princípios que regem a relação com as
comunidades coletoras da fruta; para preservar
sua cultura, o meio ambiente e contribuir para seu
desenvolvimento sustentável. Aderiram, também
a este convênio 16 organizadores empresariais
e não governamentais – entre elas a Agência
de Implementação da Cooperação Alemã para
o Desenvolvimento, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GTZ)

cadeia de valor do açaí extraído do Amazonas”.
Diretora de Negócios Sociais da Coca-Cola Brasil,
Claudia Lorenzo.
“Este módulo da plataforma Coletivo beneficia as
comunidades ribeirinhas do Amazonas, gerando
renda, dando assistência técnica e promovendo
acesso a cadeia de comércio justo. No primeiro ano,
a expectativa é envolver diretamente 600 famílias
coletoras e, indiretamente a 1.200 e cerca de 50
comunidades”.

- Interessadas em cooperar com os objetivos do
projeto.
Os municípios de Manacapuru e Carauri foram
os primeiros a participar do programa. Nestes
municípios se localizam agroindústrias aprovadas
pela Coca-Cola Brasil, no marco dos critérios
internacionais de qualidade da empresa, que
recebem a produção.
O programa funciona com a assistência de um
promotor local que auxilia na articulação das
parcerias; na assistência técnica e na integração
da cadeia de valor; e além disso de liderar e
implementar capacitações sobre cidadania e
diversas oficinas para a comunidade.
Para atender os objetivos do programa, a CocaCola Brasil conta com a experiência da plataforma
Coletivo Coca-Cola, presente em 150 comunidades
em todo o Brasil e que desde sua implantação em
2009 já impactou mais de 50 mil pessoas através
de seis diferentes modelos.
Coletivo Coca-Cola, é um dos mais ambiciosos
programas de valor compartilhado proposto pela
iniciativa privada no Brasil.
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caso em destaque
A SOLIDARIEDADE
NO SERVIÇO
INSTITUTO HELEN KELLER,
CÓRDOBA – ARGENTINA

Atualmente os

150

alunos

tem acesso a novas atividades
esportivas que contribuem para
seu desenvolvimento psicomotor e
emocional.

A solidariedade é um valor que não
se cultiva com palavras, mas sim com
ações concretas

para que possam se desenvolver de forma

Atualmente os 150 alunos tem acesso a

em San Isidro, Córdoba e que participou

autônoma.

novas atividades esportivas que contribuem

como voluntário da iniciativa, expressa:

O momento em que se realizou esta ação

para seu desenvolvimento psicomotor e

“Gosto de ajudar porque é uma forma de

Em dezembro passado o Instituto Provincial

não foi menor, já que em 14 setembro de

emocional.

gerar mudanças para que a sociedade esteja

2014, o instituto celebrou seu 70º aniversário

Também, entre outubro e novembro,

bem e porque ver o sorriso das crianças e

e estava necessitando diversas reparações

voluntários da Coca-Cola Andina Argentina

para poder prestar um melhor serviço

colocaram sua vocação a serviço para pintar

que beneficia uns 150 alunos com

educativo a seus alunos.

e melhorar a fachada do estabelecimento.

deficiências visuais.

Entre as obras necessárias, foi selecionada

Maria Eugenia Ferreyra, vice-diretora do

O Instituto Helen Keller depende do Ministério

como prioritária o funcionamento da piscina

Hellen Keller materializou o desejo de
recuperar sua piscina de natação, um novo
espaço áulico de encontro e desenvolvimento

da Educação da Província de Córdoba,
desde 1944 cumpre com a nobre missão
de educar de forma integral os alunos com
deficiências visuais.
É reconhecido por seu serviço de
qualidade por contribuir na formação de
pessoas competentes, favorecendo o
desenvolvimento de suas capacidades para
acessar a melhores condições de vida e

Instituto Helen Keller valorizou as ações

o pessoal que se envolve é reconfortante”.
O jovem, também valorizou a ativa resposta
do Instituto com o compromisso social
assumido pela Coca-Cola Andina porque
“se integraram imediatamente a equipe de

realizadas expressando “que a presença

trabalho e colaboraram”.

da Coca-Cola além de contribuir para

Posteriormente à intervenção e como

manutenção do prédio, é uma possibilidade

modo de fortalecer o vínculo que se gerou

de abrir para a comunidade, e assim conheça

com a ação, em 20 de outubro passado

qual é o nosso papel e saiba como tratar

as crianças do Helen Keller chegaram, em

nossos alunos não por sua deficiência, mas

nossa fábrica de Montecristo para participar

formação de fibra protetora em todo o interior

por suas capacidades”.

da visita guiada. O resultado da vista foi uma

da piscina de 7 metros de largura por 3 de

Atilio Acosta, que desde 2010 desempenha

alegria e um grande aprendizado. Uma nova

largura.

na área comercial de Serviços de Marketing

para os fins de colocar a natação como
atividade de educação física que contribuem
para o desenvolvimento psicomotor daqueles
que participam do instituto. Assim, a
contribuição da Coca-Cola Andina consistiu
na reparação de fissuras, recuperação e

amostra de como a partir de ações simples e
pequenas surgem grandes coisas.
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caso em destaque
MURALHA ECOLÓGICA
SAN BERNARDINO
PARAGUAI

Esta iniciativa
faz parte do

Programa

AEMA

(Coca-Cola e Junior Achievement)
E o grupo de crianças e jovens
YAEMA
Iniciado graças a este programa

Esta iniciativa faz parte do programa
AEMA (Coca-Cola e Junior
Achievemente) e o grupo de crianças
e jovens AEMA iniciado graças a este
programa.
Sabe-se que os dejetos são
subprodutos quase inevitáveis nas
atividades humanas e que geram
grande poluição, sobretudo os
dejetos sólidos como garrafas
plásticas, bolsas plásticas e cartões
entre outros. O objetivo do projeto é
abordar esta problemática, mediante
a reciclagem e a reutilização dos

dejetos para gerar consciência
na comunidade. Em geral e mais
especificamente na comunidade
educativa da localidade.
A iniciativa constou de duas
etapas. A primeira partiu de uma
campanha de conscientização de
toda a comunidade educativa e da
realização de atividades de coleta das
garrafas de plástico para construir
canteiros; bancos e pufes que estão
sendo utilizados pela escola. Além
disso são confeccionados trajes de
bonecas, bolsas, bijuterias a partir da

sacola de plástico entregues pelos
comércios.
A segunda etapa incluiu a realização
de uma muralha ecológica no
perímetro da escola já que não
contava com esta estrutura útil para
delimitar e também salvaguardar a
integridade dos alunos. A muralha
de aproximadamente 720 m² (400m
x 1.80 m) necessitou para sua
construção de cerca de 30.000
garrafas de plástico que foram
coletadas na comunidade.

O sucesso do projeto, transcendeu
a escola despertando o interesse
dos vizinhos de um bairro de
baixos recursos que encontrou na
mesma uma possibilidade para
suprir necessidades construtivas
e ao mesmo tempo contribuir para
o cuidado do meio ambiente e a
redução da poluição do lago Ypacarai
próximo na localidade e altamente
poluído.
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desafios para os próximos anos

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

Mercado
Meio Ambiente
Comunidade
Ambiente de Trabalho
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Mercado

Embalagens sustentáveis

o que opina a sociedade de nós em termos de

• Continuar refrescando as pessoas, ampliando o

Reduzir

geração de valor social ambiental e econômico.

portfólio de produtos, incluindo novas categorias,
fortalecendo os segmentos zero calorias e com

• Continuar desenvolvendo desenhos ótimos de
embalagens PET em todas nossas embalagens,

agregados nutricionais para cada ocasião e estilo

reduzindo o peso de nossas garrafas.

de vida.

• Envolver cada vez mais nossos fornecedores em

• Acompanhar expandindo a oferta de embalagens
retornáveis.
• Promover iniciativas que apoiem a vida ativa e
hábitos saudáveis, tais como Baila Fanta, Dale
juguemos, Copa Coca-Cola.
• Garantir sempre o abastecimento de produtos
e serviços de alta qualidade no mercado,
realizando constantes investimentos em
tecnologia, equipamentos e formação técnicas de
colaboradores.

Meio Ambiente

projetos conjuntos para obter sinergia e melhorar
nossas embalagens primárias e secundárias.
Reusar

• Aumentar o uso de resina reciclada (Bottle to
Bottle, B2B) em nossas garrafas PET.
• Motivar o uso de nossos produtos retornáveis
para que cada garrafa volte a ser utilizada de forma
controlada, aprofundando a expansão em novo

Reciclar

Energia.
• Realizar projetos que desenvolvam a eficiência no
uso da energia para a produção, equipamentos de
refrigeração e sistemas de transporte envolvendo
cada vez mais elos da cadeia de valor, para
monitorar e gerenciar os planos transversais.

• Consolidar o modelo de nexo recicladores, pontos
de coleta e entes públicos, mediante acordos com
Clientes, Instituição, Município, e lugares de alto
consumo para aumentar a obtenção de Pet post-

Lugar de Trabalho.

conversação de fontes e de água e acessos de

• Manter um ambiente seguro e saudável para

água potável para as comunidades alcançadas por
nossas operações.

pessoas, gerando pautas de condutas seguras
e desenhando processos e instalações cada vez

conversação de fontes e de água e acessos de

menos perigosos.

água potável para as comunidades alcançadas por

• Através de parcerias com reconhecidos

nossas operações.

bem-estar sustentável de nossas comunidades.
Buscamos gerar maiores oportunidades
educacionais e de acesso ao trabalho para os
setores mais vulneráveis
• Ampliar os programas de capacitação a clientes
e o aprofundamento dos modelos de Rota ao
mercado (RTM), para o desenvolvimento de

Bolttle to Bollte.

• Acompanhar promovendo o diálogo com grupos

• Melhorar os processos de forma contínua para
utilizar menos quantidade de água na elaboração

segurança são incluídos ao modo de atuar das

• Apoiar e promover eventos que impactem na

pequenos comércios.

Reduzir

os trabalhadores e visitantes. Os conceitos de

Reportar

consumo e integrar o processo de reciclagem e/ou

Água

as regulamentações legais e os critérios que

• Apoiar e promover eventos que impactem na

• Nosso objetivo com a educação indica o

• Crescer no negócio, tanto em instalações e

atividades de nossa Companhia respeitem
estabelece nossa Política de Direitos Humanos no

Renovar

• Avançar no uso de resina vegetal Plant Bottle em

• Continuar garantindo que todas as áreas e

Reciclar

Comunidade

Energia

de categorias, mantendo o consumo estável de

incorporação de novas categorias ao portfólio.

territórios de nossas operações.

nossas garrafas PET.

tecnologia, processos de integração e lançamento

de nossos produtos, com o desafio de manter a

Ambiente de trabalho

de interesse para conhecer seus inquilinos, planos
de atividades baseadas na mesma
• Gerar vínculos estreitos e de colaboração com

estabelecimentos educativos, locais e
internacionais, ampliaremos os programas de
desenvolvimento técnico, profissional e gerencial de
nossos colaboradores. Além disso, potenciaremos
o desenvolvimento de Instruções Internas para a
difusão do conhecimento e 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 sustenta
a base de nossa cultura corporativa. Continuaremos
aprofundando apoio a programas de voluntariado
em iniciativas solidarias que contribuam para o
desenvolvimento sustentável e nas que nossos
colaboradores sejam os nexos para a aproximação
das necessidades.

organizações reconhecidas pelo “saber fazer” na
comunidades onde estamos presente”.
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CARACTERÍSTICAS DO RELATÓRIO E
TABELA DE INDICADORES GRI VERSÃO G4
Setor Alimentos e Bebidas

Perfil do Relatório e teste de materialidade
O Relatório segue as Diretrizes desenvolvidas pela Iniciativa Global

para Elaboração (Global Reporting Initiative - GRI), em sua última
versão o Guia para Elaborar Relatórios de Sustentabilidade G4 e
o Suplemento Setorial para a Indústria da Alimentação, em sua

modalidade em conformidade essencial. O período coberto pelo

Relatório compreende entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2014. É o sexto Relatório apresentado pela Coca-Cola Andina na
Argentina, Brasil, Chile e Paraguai: Andina Chile; Andina Argentina;
Andina Paraguay; Vital S.A. Chile e Andina Brasil.
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Conteúdos Básicos Gerais			
Indicador

Página/Resposta/Razões por omissão

Estado do
Indicador

VISÃO E ESTRATÉGIA

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Não

4.7; 7.2

G4-1

Declaração do principal responsável
sobre a relevância da sustentabilidade
na organização e sua estratégia;

Relatório, editorial, Relatório, página 144, Relatório
Anual 2014, páginas 10/11

•

6.2

x

G4-2

Descrição dos principais efeitos, riscos
e oportunidades do impacto do negócio
na sustentabilidade

Relatório, páginas 18 e 19

•

7.4.2

x

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

Relatório Anual 2014, 73
a 75

G4-3

Nome da organização.

Relatório, páginas 6/7

G4-4

Relatório, páginas 6/7;
32/33

•
•

x

Marcas, produtos e serviços mais
importantes

G4-5

Lugar onde se encontra a sede central
da organização

Relatório, páginas 170/171

•

x

G4-6

Número de países nos quais opera a
organização

Relatório, páginas 10/11

•

x

4.2; 4.3; 6.3.10

x

Este ano o Relatório é apresentado

As técnicas e bases para a medição

simultaneamente e de forma articulada com

dos dados, assim como as alterações

o Relatório 2014 da Companhia, dando os

significativas relativas de períodos anteriores

primeiros passos para integrar nas próximas

se encontram informados ao longo do

edições a informação econômica financeira

Relatório nos casos que corresponde.

e a de sustentabilidade.

A moeda utilizada, a menos que se

G4-7

Relatório Anual 2014,
páginas18/19; 26/27

•

x

O processo para sua elaboração foi

especifique de outra maneira, se refere a

Natureza do regime de propriedade e
sua forma jurídica

G4-8

Mercados servidos

Relatório, páginas 10/11

x

G4-9

Dimensões da organização

Relatório, páginas 10/11

•
•

x

G4-10

Discriminação de empregados da
organização.

Relatório, páginas 94/95

•

x

G4-11

Porcentagem de empregados cobertos
por um convênio coletivo

Relatório, páginas 100

•

x

G4-12

Descrição da cadeia de fornecimento da
organização

Relatório, páginas 118/119

•

x

G4-13

Mudanças significativas durante o
período coberto pelo Relatório no
tamanho, a estrutura, propriedade e
cadeia de valor da organização.

Relatório Anual 2014,,
páginas 18/19; 92/3

•

x

G4-14

Descrição de como a organização
adotou um planejamento ou princípio de
precaução

Relatório, páginas 10/11;
14/15; 16/17

•

x

G4-15

Cartas, princípios ou outras incitativas
externas de caráter econômico, social e
ambiental que a organização subscreve
ou adotou.

Coca-Cola Andina adere
os princípios, e iniciativas
dos quais participa da
Coca-Cola Company e o
Sistema Coca-Cola. Entre
eles os princípios do Pacto
mundial e a Declaração
de DH das Nações Unidas

•

x

G4-16

Principais associações e organizações
de promoção nacional ou internacional
as quais a organização pertence

Relatório, página 26

•

x

liderado pelas áreas do Controle de Gestão
Corporativa, o Sistema Integrado de Gestão

“$” pesos chilenos. Quando se indica
dólares ou “US$” se referem a dólares dos

Corporativa e o Sistema Integrado de Gestão

Estados Unidos.

que coordenaram a coleta de informação

Tabela de Indicadores GRI G4

que foi fornecida por representantes de
todas as áreas da empresa.
Para a definição dos conteúdos e assuntos
materiais a ser informado foram seguidas as
Diretrizes do Guia G$ (teste de Materialidade)
e os da Norma AA1000 (Acocount Ability);
os temas que são prioritários para a gestão
de sustentabilidade da Companhia; os
interesses e expectativa de seus principais
grupos de interesse e os temas que são
prioritários a nível de sustentabilidade para

A seguinte Tabela mostrar os indicadores
G4 de GRI em sua modalidade essencial e
seu Suplemento Setorial para a Indústria da
Alimentação contemplados no Relatório e
que são materiais para a gestão da
Coca-Cola Andina. Também é apresentada a
relação de cada indicador com as cláusulas
da Norma Internacional de Responsabilidade
Social ISO 26.000: 2010.

o setor de alimentos e bebidas. A cobertura

Referências

dos temas materiais é detalhada na tabela

Estado do Indicador

respectiva incluída no Capítulo Gestão
Sustentável e o Capítulo Comunidade
(Cadeia de valor)

•
•
•

Completo
Parcial
Não disponível

150 / 151

Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E COBERTURAS

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

G4-17

O relatório de
sustentabilidade e as
Relatório Anual 2014,
compreendem as
mesmas entidades

G4-18

Processo de definição do Conteúdo
do Relatório e a Cobertura de cada
Aspecto. Aplicação dos Princípios para
elaboração de um Relatórios.

Relatório, páginas
148/149

•

G4-19

Lista de aspectos materiais
identificadores no processo de definição
do conteúdo do relatório.

Relatório, páginas 25

•

G4-20

Cobertura dos aspectos materiais dentro
da organização

Relatório, páginas 25

•

x

G4-21

Cobertura dos aspectos materiais fora
da organização

Relatório, páginas 25

•

x

G4-22

Efeito de repressão de informação de
relatórios anteriores e suas causas

A informação
consistente com as dos
relatórios anteriores

•

x

G4-23

Mudanças significativas no escopo e a
cobertura de cada aspecto com relação
as notas explicativas

Não são registradas
mudanças

•

x

x

x

4.5; 5.3

G4-24

Lista dos grupos de interesse vinculados
a organização

Relatório, páginas
22/23

•

x

G4-25

Base para a eleição dos grupos de
interesse com os quais se trabalha

Relatório, páginas
22/23

•

x

G4-26

Foco adotado para a inclusão de grupos
de interesse

Relatório, páginas
22/23; 43; 134

•

G4-27

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

Relatório, páginas 24

•

Perfil do Relatório

Estado do
Indicador

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Lista de entidades que constam e os
demonstrações financeiras consolidados
da organização e outros documentos
equivalentes e as que participam no
relatório

Participação dos grupos de interesse

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Não

5.2

•

Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Não

6.2

G4-34

Estrutura de governo da organização e
seus comitês

Relatório Anual 2014,
páginas 20/21; 24/25

•

x

G4- 39

Funções do órgão superior do governo

Relatório Anual 2014,
páginas 20/21 e 22

•

x

G4 -48

Comitê ou cargo de maior importância
que revisa e aprova as relatório de
sustentabilidade da organização e
assegura a inclusão dos aspectos
materiais

O CEO e o Diretório
aprova o Relatório
Anual 2014, e o
relatório

•

x

Ética e Integridade

4.4

G4-56

Declarações de missões, valores,
padrões, códigos de conduta ou códigos
éticos

Relatório, páginas 8/9

•

G4-57

Mecanismos internos e externos
de assessoramento em prol a uma
conduta ética a licita e para os assuntos
relacionados com a integridade da
organização

Relatório Anual 2014,
páginas 21 a 23

•

x

G4-58

Mecanismos internos e externos de
denúncia de condutas pouco éticas a
licitas e de assuntos relacionados com a
integridade da organização

Relatório Anual 2014,
páginas 21 a 23

•

x

4.2; 4.3

G4-28

Período coberto para a informação
contida no relatório

1º janeiro a 31 de
dezembro de 2014

G4-29

Data do relatório anterior mais recente

Julho de 2014

G4-30

Ciclo de apresentação de relatórios

G4-31

Ponto de contato para questões relativas
ao relatório ou seu conteúdo

G4-32
G4-33

x

Anual

•
•
•

Relatório, página 168

•

x

Nível alcançado, tabela GTI de
Indicadores e referência a verificação
externo do relatório.

Relatório, páginas 148
a 151; 151 a 166

•

x

Política e prática sobre verificação
externa

Não verificado
externamente

x
x
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Conteúdos Básicos Gerais			
Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Indicator

Não

Page/Answer/
Reasons for
omission

Indicator
status
F - P - N/A

ISO
26000
Clauses
6.5

External Verification
Yes

No

FOCO DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

Relatório, páginas 14;
16; 18/19; 36/37

•

x

DESEMPENHO AMBIENTAL:
FOCO DE GESTÃO

Relatório, páginas 14;
16; 18/19; 36/37; 38/39;
82/83

•

Desempenho econômico: Foco de Gestão

Relatório Anual 2014,
páginas 10 e 11

•

x

Materiais : Foco de Gestão

Relatório, páginas
88/89

•

Valor econômico direto gerado e
distribuído

Relatório, página 13

•

6.8.1; 6.8.2;
6.8.3; 6.8.9

x

G4-EN1

Materiales utilizados que son reciclados

Relatório, página 91

•

6.5.4

x

G4-EC2

Consequências econômicas e outros
riscos e oportunidades para atividades
da organização devidos a mudança
climática

Relatório, páginas 18;
20/21

•

6.5.5

x

Porcentagem de materiais utilizados
que são materiais reciclados

25% das garrafas
de PET são de resina
reciclada. Retornável
de embalagens.
Relatório, página 32.

•

6.5.4

x

G4-EC3

Cobertura das obrigações da
organização derivadas de seu plano
de prestações

Relatório, páginas
108/109; 110 a 113

•

6.8.7

x

G4-EC4

Ajudas econômicas concedidas por
entes do governo

G4-EC1

Presença no mercado: Foco de Gestão

G4-EC5

G4-EC6

•
Relatório, páginas
12/13

Relação entre o salário inicial separado
por sexo e salário mínimo local
por gênero nos lugares onde se
desenvolvem operações significativas

Relatório, página 101.
A relação é a mesma
para ambos os
sexos já que não são
registradas diferenças
nas remunerações
baseadas no gênero
dos colaboradores

Porcentagem de altos cargos
diretivos procedentes da comunidade
local em lugares onde se desenvolvem
operações significativas.

A maioria de nossos
empregados em
casa país tem a
nacionalidade do
país onde trabalham.
64% dos diretores
da Companhia
são chilenos (9) e o
resto é formado um
alemão, um brasileiro,
um argentino e um
peruano.

Consequências econômicas indiretas:
Foco de Gestão

x

Relatório, páginas
118/119

•

Consumo energético interno

Relatório, página 78/79

G4-EN4

Consumo energético externo

G4-EN5

Intensidade energética

Relatório, página 12; 78

G4-EN6

Redução do consumo energético

Relatório, páginas
72/73; 75; 77

•
•
•
•
•

G4-EN7

Reduções dos requisitos energéticos
dos produtos e serviços

Relatório, página 78

•

Água: Foco de Gestão

Relatório, páginas
60/61

•

G4-EN8

Captação total de água segundo fonte

Relatório, páginas
62; 63

•

6.5.4

x

G4-EN9

Fontes de água que foram afetadas
significativamente pela captação de
água

Relatório, páginas
62/63

•

6.5.4

x

Porcentagem e volume total de água
reciclada e reutilizada

Não são utilizados
os processos a água
utilizada ou captada
por precipitações é
tratada e entregue
apta para a animal
Relatório, páginas
64/65

•

6.5.4

G4-EN11

Instalações operacionais próprias,
arrendadas, gerenciadas que sejam
adjacentes, contenham ou estejam
localizadas em área protegidas de
grande valor para a biodiversidade

Todas as operações
estão localizadas em
zonas urbanas, em
prédios determinados
como industriais pelos
governos locais

•

6.5.6

G4-EN12

Descrição dos impactos mais
significativos na biodiversidade de áreas
protegidas ou áreas de alto valor em
termos de diversidade biológica não
protegidas derivadas das atividades,
produtos e os serviços

G4-EN13

Hábitats protegidos ou restaurados

G4-EN14

Número de espécies incluídas na Lista
Vermelha da UINC e listas nacionais de
conservação cujos hábitats se encontra em
áreas afetadas pelas operações, segundo
nível de perigo da extinção da espécie

x

Relatório, páginas:
50/51; 52/53; 54/5;
57; 75

•

6.3.9; 6.8.1;
6.8.2; 6.8.7;
6.8.9

x

G4-EC8

Impactos econômicos indiretos
significativos e escopo dos mesmos

Relatório, páginas: 12;
32; 66/7; 75; 87; 119;
120/121

•

6.3.9; 6.6.6;
6.6.7; 6.7.8;6.8.1;
6.8.2; 6.8.5;
6.8.7; 6.8.9

x

Relatório, páginas
38/39; 124; 126

•

Relatório, páginas 124

•

Porcentagem da despesa em lugares
com operações significativas que
correspondem a fornecedores locais

Relatório, página 70

G4-EN3

x
6.5.4

x

6.5.4

x

6.5.4; 6.5.5

x
x

Biodiversidade

Desenvolvimento e impacto do
investimento em infraestrutura e os tipos
de serviços

G4-EC9

Energia: Foco de Gestão

G4-EN10

G4-EC7

Práticas de aquisição: Foco de Gestão

G4-EN2

x

x
6.4.3; 6.6.6;
6.8.1; 6.8.2; 6.8.7

x

x

Não aplica

Relatório, páginas 32

•
Não aplica
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Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Relatório, página 75

•
•

x

G4-EN15
G4-EN16

Emissões indiretas de gases efeito estufa
ao gerar energia (Alcance 2)

•

G4-EN17

Outras emissões indiretas de gases de
efeito estufa (Alcance 3)

•

G4-EN18

Intensidade das emissões de gases de
efeito estufa

Relatório, página 75

•

6.5.5

x

G4-EN19

Redução das emissões de gases efeito
estufa

Relatório, página
28/29; 75; 82

•

6.5.5

x

G4-EN20

Emissões substanciais que esgotam o
ozônio

•

G4-EN21

NOx, SOX e outras emissões
atmosféricas significativas

6.5.3; 6.5.4

x

Relatório, página 75

6.5.5

G4-EN30

Despejo total de águas, segundo sua
natureza e destino

Relatório, página
62/63; 64/65

G4-EN23

Peso total de resíduos gerenciados,
segundo o tipo e método de tratamento

Relatório, página 90/91

•

6.5.3

x

G4-EN24

Número total e volume dos vazamentos
acidentas mais significativos

Não são registrados no
período

•

6.5.3

x

G4-EN25

Peso dos resíduos transportados,
importados, exportados ou tratados que
são considerados perigoso em virtude
dos anexos I, II, III e VIII do Convênio
de Basilea e porcentagem de resíduos
transportados internacionalmente

G4-EN26

Produtos e Serviços: Foco de Gestão

x

•

Relatório, página 32;
82/83

•

6.5.3; 6.5.4;
6.5.6

Verificação Externa
Sim

Não

•

Relatório, página 28/9

•

x

6.5.4; 6.6.6

Porcentagem de novos fornecedores
que se examinaram em função de
critérios ambientas.

G4-EN33

Impactos ambientais negativos
significativos, reais potenciais, na cadeia
de fornecimento e medidas e ralação.

Mecanismos de Reclamação Ambiental:
Foco de Gestão
Número de reclamações ambientais
que foi apresentado, abordado resolvido
mediante mecanismos formais de
reclamação

x

x

•
Relatório, página
126/127

•

Todos os fornecedores
devem cumprir com os
padrões e requisitos do
Sistema Coca-Cola e
os Principais Diretivos
para Fornecedores

•

x

6.3.5; 6.6.6; 7.3.1

x

•
Relatório, página
22/023

•

Não tivemos incidentes
significativos
relacionado com
descumprimento da
norma ambiental

•

x

6.3.6

x

x

x

Mitigação do impacto ambiental dos
produtos e serviços

Relatório, página 32;
82/83

•

6.5.3; 6.5.4;
6.5.5; 6.7.5

x

G4-EN28

Porcentagem de produtos vendidos e
seus materiais de embalagem, que se
recuperam ano final de sua vida útil,
separado por categoria

Relatório, página 32;
84/85; 87

•

6.5.3; 6.5.4;6.75

x

Cumprimento Regulamentar: Foco de Gestão

G4-EN29

Relatório, página 16

Divisão por tipo do total de despesas e
investimentos ambientais

G4-EN32

G4-EN34
Relatório, página 4/65.
100% dos efluentes
da Companhia são
tratados, pelo qual
não há impacto
significativos sobre os
recursos hídricos

Impactos ambientais significativos do
transporte de produtos outros materiais
utilizados para atividades
de la organização assim como o
transporte de pessoal

Avaliação Ambiental de Fornecedores:
Foco Gestão

Não aplica

G4-EN27

Valor monetário de multas significativas
e número de sanções não monetária
por descumprimento da legislação e a
norma ambiental

ISO
26000
Clauses

Geral: Foco Gestão
G4-EN31

G4-EN22

Relatório, página 88/89

Transporte Foco de Gestão

x

•
•
•

Identificação, tamanho, estado de
proteção e valor da biodiversidade
das massas de água e os hábitats
relacionados afetados significativamente
por despejo e escoamento procedentes
da organização

Estado do
Indicador

DESEMPENHO AMBIENTAL:
FOCO DE GESTÃO

Emissões diretas de gases efeito estufa
(Alcance 1)

Efluentes e Resíduos: Foco de Gestão

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Não

DESEMPENHO AMBIENTAL:
FOCO DE GESTÃO
Emissões: Foco de Gestão

Indicador

x
Não tivemos incidentes
significativos
relacionados com
descumprimentos da
norma ambiental

•

4.6

x
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Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

práticas trabalhistas e trabalho digno
Emprego: Foco de gestão

x

Diversidade e igualdade de oportunidades:
Foco de gestão

Relatório, página 100

•

G4-LA3

Outorga-se o mesmo benefício
independentemente da extensão da
jornada trabalhista em todos os lugares
significativas d e atividade.

CSR Page 109

6.4.3

x
G4-LA12

6.4.4; 6.8.7

x

Composição dos órgãos de governo e
separação do quadro de funcionários
por categoria profissional e sexo,
idade, pertencente a minorias e outros
indicadores de diversidade

Igualdade de remuneração entre mulheres e
homens: Foco de Gestão

•

6.4.4

x
G4-LA13

Relatório, página 100

•

Como disposição geral,
o número mínimo
previsto é de 30 dias
em todas regiões

•

Relatório, página
36/37; 38/29

•

Porcentagem de trabalhadores que está
representado em comitês formais de
segurança e saúde conjuntos para a
diretoria e empregados, estabelecidos
para ajudar a controlar o assessor sobre
programas de segurança e saúde do
trabalho

Relatório, página 110

G4-LA6

Tipo e taxa de lesões, doenças
profissionais, dias perdidos, ausência e
número de vítimas mortais relacionadas
com o trabalho por região e por sexo

Relatório, página
112/113

G4-LA7

Trabalhadores cuja profissão tem uma
incidência ou risco elevados de doença

G4-LA8

Assuntos de saúde e segurança
cobertos por acordos formais com
sindicatos

Capacitação e Educação: Foco de Gestão

Não

•

Relatório, página
108/109

G4-LA5

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Relatório, página
38/39; 94; 98

G4-LA2

Saúde e Segurança no trabalho: Foco de Gestão

Sim

Indicador

práticas trabalhistas e trabalho digno

Prestações sociais para empregados
com jornada completa, que não se
oferecem aos empregados temporários
ou de meia jornada dividido por
localizações significativas de atividade.

Prazos mínimos de pré-aviso de
mudanças operacionais e possível
inclusão destes convênios coletivos

Verificação Externa

X

G4-LA1

G4-LA4

ISO
26000
Clauses

6.4

Número total e taxa de contratações e
rotação média de empregados, dividida
por grupo etário, sexo e região

Relações entre trabalhadores e a direção:
Foco de Gestão

Estado do
Indicador

•

6.4.4; 6.4.5

6.4.6

Relação entre salário base dos homens
com relação aos das mulheres dividido
por categoria profissional e por
localização de operações significativas.

Relatório, página 98

•

Relatório, página
94/95; 96/97

•

Relatório, página
100/101

•

Não são registradas
diferenças no salário
de mulheres e homens
perante o desempenho de uma mesma
atividade ou função

•

Relatório, páginas
126/127

•

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Não

x

6.2.3; 6.3.7;
6.3.10; 6.4.3

x

x

6.3.7; 6.3.10;
6.4.3; 6.4.4

x

x

Avaliação das práticas trabalhistas dos
fornecedores: Foco de Gestão

x

G4-LA14

Porcentagem de novos fornecedores que
se examinaram em função de critérios
relativos às práticas de trabalho

100% dos novos
fornecedores foram
examinados

•

6.3.5; 6.4.3;
6.6.6; 7.3.1

x

G4-LA15

Impactos significativos, reais e
potenciais, das práticas de trabalho na
cadeia de fornecimento e medidas a
respeito

Relatório, páginas
128/129

•

6.3.5; 6.4.3;
6.6.6; 7.3.1

x

Relatório, páginas
22/23

•

x

Mecanismos de reclamação sobre práticas de
trabalho: Foco de Gestão

•

Estado do
Indicador

6.4.6; 6.8.8

x

6.4.6;

x

G4-LA16

Número de reclamações sobre práticas
de trabalho que são apresentadas,
abordado e resolvido mediante
mecanismos formais de reclamação.

x

x

•

•
Relatório, página 110

•

Relatório, página 102

•

x

G4-LA9

Média de horas de capacitação anuais
por empregado, dividido por sexo e
categoria de trabalho

Relatório, página
102/103

•

6.4.7

x

G4-LA10

Programas de gestão de habilidades
e formação contínua que promovem a
empregabilidade dos trabalhadores e
os ajudam a gerenciar o final de suas
carreiras profissionais

Relatório, página 104

•

6.4.7; 6.8.5

x

G4-LA11

Porcentagem de empregados que
recebem avaliações regulares de
desempenho e de desempenho
profissional, separado por sexo e por
categoria profissional

Relatório, página 10

•

6.4.7

x
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Indicador

Página/Resposta/Ra-zões
por omissão

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

G4-HR2

Horas de formação dos empregados
sobre políticas e procedimentos
relacionados com aqueles aspectos
dos direitos humanos relevantes
para suas atividades, incluída a
porcentagem de empregados
capacitados

Sem discriminação: Foco de gestão
G4-HR3

Número de casos de discriminação e
medidas corretivas adotadas

Liberdade de associação e negociação coletiva:
Foco de gestão

G4-HR4

Identificação de centros e fornecedores
nos quais a liberdade de associação
e o direito a eleição de convênios
coletivos podem infringir ou estar
ameaçados, e medidas adotadas
para definir estes direitos

Trabalho Infantil: Foco de gestão

G4-HR5

Identificação de centros e fornecedores
com um risco significativo de casos
de exploração infantil e medidas
adotadas para contribuir para a
abolição da exploração infantil

Trabalho forçado: Foco de gestão

G4-HR6

Centros e fornecedores significativos
com um risco de ser origem de
episódios de trabalho forçado e
medidas adotadas para contribuir
para a eliminação de todas as formas
de trabalho forçado

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Não

Desempenho social: direitos humanos

Práticas de Investimento: Foco de gestão

G4-HR1

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Não

Desempenho social: direitos humanos

Número e porcentagem de contratos e
acordos de investimento significativos
que incluem cláusulas de direitos
humanos ou que foi objeto de análise
em matéria de direitos humanos.

Indicador

•
Relatório, página 126

•

x

6.3.3; 6.3.5;
6.6.6

x

Medidas de segurança

G4-HR7

Porcentagem do pessoal de segurança
que recebeu capacitação sobre as
políticas ou os procedimentos da
organização em matéria de direitos
humanos relevantes para as operações.

•

Direitos da população indígena
Relatório, páginas 102/103

•

6.3.5

x

G4-HR8

Número de casos de violação de
direitos dos povos indígenas e medidas
adotadas.

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados com os
direitos dos indígenas

•

6.3.4; 3.6.6; 3.6.7;
3.6.8; 6.6.7; 6.8.3

x

Avaliação: Foco de gestão
Relatório, página 98

•

Não tivermos incidentes
significativos de
discriminação

•

Relatório, páginas 100; 126

•

Todos os fornecedores
devem cumpri com os
padrões e requisitos do
Sistema Coca-Cola e dos
Princípios Diretivos para
fornecedores

•

Relatório, páginas 126/127

•

Relatório, páginas 126/127;
129/129. A proibição da
contratação de menores de
18 anos está incorporada
nas normas do Regulamento
Interno de Ordem, Higiene
e Segurança, assim como
no Regulamento dos
Contratados. Todos os
fornecedores devem cumprir
com os requisitos do Sistema
Coca-Cola e dos Princípios
Diretivos para Fornecedores
Relatório, páginas26/127;
128/129

Relatório, páginas 126/127;
128/129

x
6.3.6; 6.3.7;
6.3.10; 6.4.3

G4-HR9
x
x

6.3.3; 6.3.4;
6.3.5; 6.3.8;
6.3.10; 6.4.5;
6.6.6

Porcentagem e número total de
operações que foram objeto de revisões
ou avaliações de impactos em matéria
direitos humanos

Avaliação dos fornecedores em matéria de direitos
humanos: Foco de gestão

x
G4-HR10

•

Impactos negativos significativos em
matéria de direito humanos, reais e
potenciais, na cadeia de fornecimento e
medidas adotadas

Não foram registrados
incidentes negativos
e matéria de D.H. As
avaliações de novos
fornecedores e as
avaliações periódicas
que são realizadas
pelo Sistema Kore
buscam minimizar os
impactos potenciais
que pudessem surgir
pelo desrespeito aos
direitos fundamentais
tais como a liberdade
de associação, o
trabalho infantil ou o
trabalho forçado.

•

Relatório, páginas
22/23

•

Não registramos
reclamações sobre
direitos no período.

•

x

6.3.3; 6.3.4;
6.3.5; 6.3.10;
6.6.6

x

Mecanismos de reclamação em matéria de diretos
humanos: Foco de Gestão

G4-HR12

•

Porcentagem de novo fornecedores que
se examinara em função de critérios
relativos aos direitos humanos.

x

G4-HR11

Relatório, páginas
126/17
Relatório, páginas
126/127; 128/129
100% dos fornecedores
devem cumprir os
padrões e requisitos do
Sistema Coca-Cola e
dos Princípios Diretivos
para fornecedores

x

6.3.3; 6.3.4;
6.3.5; 6.3.7;
6.3.10; 6.6.6;
6.8.4

•

Número de reclamações sobre direitos
humanos que foram apresentadas,
abordagem e resultado mediante
mecanismo mais formais de reclamação

x

x

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5;
6.6.6

x

x

6.3.6

x

160 / 161

Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

G4-SO1

Porcentagem de operações onde
foram implantados programas de
desenvolvimento, avaliações de impacto
e participação da comunidade loca.

G4-SO2

Centros de operações com impactos
negativos significativos, possíveis ou
reais, sore as comunidades locais.

Luta contra corrupção: Foco de gestão

Relatório, página 130

•

Relatório, página 130
a 143

•

Relatório Anual 2014,
páginas 20/21
Relatório Anual 2014,
páginas 20/21

G4-SO4

Políticas e procedimentos de
comunicação e capacitação sobre a luta
contra a corrupção.

Relatório, página 103

Casos de confirmação de corrupção e
medidas adotadas

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados com
corrupção

G4-SO6

x
6.3.9; 6.51; 6.5.2;
6.5.3; 6.8

x

ISO
26000
Clauses

Não foram registradas
multas ou sanções
significativas no
período

•

4.6

Relatório, páginas
126/127

•

G4-SO9

Porcentagem de novos fornecedores que
se examinaram em função de critérios
relacionados com a repercussão social.

Todos os fornecedores
devem cumprir com os
padrões e requisitos do
Sistema Coca-Cola e
dos Princípios Diretivos
para Fornecedores

•

G4-SO10

Impactos sociais negativos significativos,
reais e potenciais, na cadeia de
fornecimento e medidas adotadas

Impactos sociais
negativos significativos,
reais e potenciais, na
cadeia de fornecimento
e medidas adotadas

•

Relatório, páginas
22/23

•

Não tivemos
reclamações deste tipo
no período

•

Verificação Externa
Sim

Não

Nosso Manual de
conduta estabelece
que, como regra geral,
não serão utilizados
os fundos ou ativos
incluindo objetivos
de valor ou serviços
dos empregados da
companhia para fazer
contribuições políticas.
As contribuições
políticas somente
são aceitas sempre
e quando contem
com a aprovação
expressa do diretório
e em conformidade
com a lei local. Cada
contribuição política
será registrada
nos Registros de
Contabilidade como
contribuição política.

Valor das contribuições políticas, por
país e por destinatário

•
•

•

Cumprimento Regulamentar
G4-SO8

Valor monetário das multas significativas
e números de sanções não monetárias
para descumprimento da legislação e
a norma.

Avaliação da repercussão social dos fornecedores:
Foco de gestão

•

G4-SO3

Política Pública:
Foco de gestão

Estado do
Indicador

DESEMPENHO SOCIAL: SOCIEDADE

Número e porcentagem de centros
nos quais foram avaliados os riscos
relacionados coma corrupção e riscos
significativos detectados.

G4-SO5

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Não

DESEMPENHO SOCIAL: SOCIEDADE
Comunidades Locais: Foco de Gestão

Indicador

x

6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

x

6.6.1; 6.6.2;
6.6.3; 6.6.6

x

6.6.1; 6.6.2;
6.6.3

x

Mecanismos de reclamação por impacto social:
Foco de gestão
G4-SO11

•

Número de reclamações sobre impactos
sociais que foi apresentado, abordado e
resolvido mediante mecanismos formais
de reclamação

x

x

6.3.5; 6.6.1;
6.6.2; 6.6.6;
6.8.1; 6.82; 7.3.1

x

x
6.3.5; 6.6.1;
6.6.2; 6.6.6;
6.8.1; 6.82

x

x

•

Práticas de concorrência desleal
G4-SO7

Número e procedimentos legais por
causas relacionadas com práticas
monopolísticas ou contra a livre
concorrência e seus resultados.

No foram registados
no período

•

6.6.1; 6.6.2;
6.6.5; 6.6.7

x
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Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

DESEMPENHO SOCIAL: RESPONSABILIDADE
SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS

Relatório, páginas 32;
38/39

•

Saúde e Segurança do Cliente: Foco de gestão

Relatório, páginas
36/37; 48/49

•

G4-PR1

Porcentagem de categorias de produtos,
serviços significativos cujos impactos
em matéria de saúde e segurança se
avaliaram para promover melhores

Relatório, página 38

G4-PR2

Número de incidentes derivados do
descumprimento da norma ou dos
códigos voluntários relativos aos
impactos dos produtos e serviços de
saúde e a segurança durante seu ciclo
de vida, divididos em função do tipo de
resultado dos referidos interesses

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados
a este tipo de
descumprimento

•

Relatório, páginas
40/41

•

Tipo de informação que requerem
os procedimentos da organização
relativos à informação e rotulagem de
seus produtos e serviços, porcentagem
de categorias de produtos e serviços
significativos que estão sujeitos a tais
requisitos

Relatório, página 40

•

Número de descumprimento da
regulamentação e dos códigos
voluntários relativos à informação e
a rotulagem dos produtos e serviços,
divididos em função do tipo de resultado
dos referidos incidentes.

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados
a este tipo de
descumprimento

•

Resultados das pesquisas para medir a
satisfação dos clientes

Relatório, páginas 12;
42/43

•

Relatório, páginas
40/41

•

Rotulagem dos produtos e serviços:
Foco de Gestão

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

Comunicações de Comercialização:
Foco de Gestão
G4-PR6

Venda de produtos proibidos ou em litigio

G4-PR7

Número de casos de descumprimento
das normas e os códigos voluntários
relativos às comunicações de
comercialização, entre outras a
publicidade, a promoção e o patrocínio,
distribuídos em função do tipo de
resultado dos referidos incidentes.

•

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Indicador

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Não

Estado do
Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa
Sim

Não

DESEMPENHO SOCIAL: RESPONSABILIDADE
SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS
x
6.3.9; 6.51; 6.5.2;
6.5.3; 6.8

x

Cumprimento regulamentar: Foco de gestão

G4-PR9

Valor monetário das multas significativas
fruto do descumprimento da norma
em relação ao fornecimento e o uso de
produtos e serviços

Relatório, páginas
36/37

•

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados
a este tipo de
descumprimento

•

x

4.6;

x

Indicadores setoriais da indústria alimentar G4
6.3.9; 6.5.3; 6.8

x

x

6.71;

6.6.1; 6.6.2;
6.6.3; 6.6.6

Abastecimento

FP1

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

FP2

Porcentagem do volume adquirido que
se verifica cumpre com padrões credíveis
e internacionalmente reconhecidos de
produção responsável, discriminado por
padrão.

x

x

100% dos fornecedores
companhia devem
cumprir com nossos
padrões e requisitos do
Sistema
Coca-Cola, e
em particular os
estabelecidos nos
Princípios Diretivos
para Fornecedores

•

Práticas de trabalho e trabalho digno
6.6.1; 6.6.2;
6.6.3

FP3

x

Alimentos saudáveis e acessíveis

N/A

FP4

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados
a este tipo de
descumprimento

•

Não tivemos incidentes
significativos
relacionados
a este tipo de
descumprimento

•

Porcentagem do tempo de trabalho
perdido devido a conflitos de trabalho,
greves e /ou fechamento patronal por

x

4.6;

Natureza, alcance e efetividade de
programas e práticas que promovem
o acesso aos estilos de vida saudável,
a prevenção de doenças crônicas, o
acesso a alimentos saudáveis, nutritivos
e acessíveis e a melhoria do bem-estar
da comunidade

•

Relatório, páginas 32;
34/35

•

x

Privacidade dos clientes

G4-PR8

Números de reclamações
fundamentadas sobre a violação da
privacidade e a fuga de dados dos
clientes

6.71; 6.72; 6.7.7

x
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Indicador

ISO
26000
Clauses

Verificação Externa

Página/Resposta/
Ra-zões por
omissão

Estado do
Indicador

Porcentagem do volume da
produção manufaturada em
locais certificados por terceiros
independentes, seguindo normas
internacionais reconhecidas sobre
sistemas de gestão de segurança
alimentar.

10% de nossa
produção se
encontra sob normas
e certificados de
inocuidade e qualidade
alimentar

•

x

Porcentagem do volume total
de vendas de produtos para o
consumo que são baixos e em
gorduras saturadas, gorduras trans,
sódio e açúcares agregados.

Relatório, página32.
Informamos que
este indicador com
foco na% de nossa
carteira de produtos
com características de
redução de calorias e
ingredientes nutricionais. O foco de nosso
trabalho está colocado
na oferta de bebidas
que satisfaçam as
necessidades dos
consumidores

•

x

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

Relatório, página 32.
Informamos que
este indicador com
foco na% de nossa
carteira de produtos
com características
de redução de
calorias e ingredientes
nutricionais. O foco de
nosso trabalho está
colocado na oferta
de opções bebidas
que satisfaçam as
necessidades dos
consumidores

•

x

Relatório, página 40/10

•

x

Sim

Não

DESEMPENHO SOCIAL: RESPONSABILIDADE
SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS
Saúde e segurança do cliente

FP5

FP6

FP7

Rotulagem de produtos e serviços

Foco de Gestão

Políticas e práticas na comunicação
aos consumidores sobre os
ingredientes e a informação
nutricional além dos requerimentos
legais
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temos interesse em sua opinião

Para nós é importante contar com a sua opinião para melhorar
nossa gestão da sustentabilidade.

Convidamos você a encaminhar sugestões, dúvidas ou qualquer

comentário vinculado a es Relatório de Sustentabilidade ou

nosso trabalho na Coca-Cola Andina para o e-mail andina.ir@
koandina como aos escritórios e nossas operações.

Para maior informação sobre este Relatório ou para ver nossos
Relatórios anteriores entre em: www.koandina.com
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Identificação da Sociedade
Embotelladora Andina S.A.
Sociedade Anônima Aberta
RUT: 91.144.000-8
Domicílio: Av. Miraflores 9153 / Renca / Santiago / Chile

Coordenação Geral
Escritório Corporativo
Av. Miraflores 9153 / Renca / Santiago / Chile / T. (56 2) 2338 0520
www.koandina.com
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Argentina
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