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vez, o EBITDA aumentou 8,4% alcançando 
os $ 103.142 milhões

2015 foi um ano de aprendizados e capita-
lização de conquistas. Nos esforçamos em 
manter os diálogos com nossos grupos de 
interesse, não somente com consumidores, 
como também com acionistas, fornecedores, 
colaboradores e comunidade em geral.

Finalmente, no Paraguai a economia 
mostrou um crescimento moderado de 
aproximadamente 4,7%, mas o consumo 
privado continua em níveis baixos, e a 
moeda depreciou 16,8%. Neste contexto, 
nossos volumes retrocederam 1,8%, ainda 
que nossa participação de mercado em 
bebidas gaseificadas aumentou 3,4 pontos, 
chegando a 65,6 pontos na média. Por sua 
vez, o EBITDA cresceu 6,9%.

Os bons resultados conquistados foram 
consequência por manter nosso foco es-
tratégico nos seguintes aspectos:

> Fortalecimento das marcas da The Co-
ca-Cola Company, através de um aumento 
na oferta de produtos de acordo com as 
necessidades de hidratação, bem-estar e 
acessibilidade de nossos consumidores. 
Exemplo disso é a bem sucedida implan-
tação de nossa estratégia de marketing 
denominada Masterbrand, os lançamen-
tos de novos sabores em sucos, as novas 
opções de formatos em águas, a extensão 
de embalagens retornáveis e os diferentes 

planos para aprofundar opções de consu-
mo pessoal.

> Implantação de iniciativas de economia 
de custos, produtividade e flexibilidade em 
todas as operações. Neste âmbito, desta-
cam projetos de otimização em operações 
logísticas, como automatização de processos 
de depósitos, internalização de frota de 
distribuição e alterações em modelos de 
distribuição e transporte.

> Evolução em modelos de atendimento a 
nossos clientes, desenvolvendo e imple-
mentando ambiciosos projetos de Route 
To Market.

> Crescimento rentável e sustentável, com 
uma sólida disciplina financeira através de 
uma priorização dos investimentos de capital 
nos projetos de maior aporte estratégico, 
geração de resultados e aporte de valor, 
tanto econômico, como social e ambien-
tal, com altos níveis de governabilidade e 
transparência.

Como consequência dos aspectos anteriores, 
apesar do volume ter mostrado uma con-
tratação de 1,3%, chegando a 819,9 milhões 
de caixas unitárias, a receita consolidada 
cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, 
alcançando $ 1.877.394 milhões, e o EBITDA 
consolidado alcançou $ 316.228 milhões, 
um crescimento de 9,1%. Por sua vez, a 
margem EBITDA mostrou uma expansão 
de 72 pontos base.

2015 foi um ano  
de aprendizados e
capitalização de
conquistas. Nos
esforçamos em
manter os diálogos
com nossos grupos
de interesse, não
somente com
consumidores,
como também com
acionistas,
fornecedores,
colaboradores e
comunidade em
geral.

GRI:
GDMA

G4-1

Mensagem
do Presidente
do Diretório
de acionistas

Juan Claro  
González Tenho a satisfação de apresentar a Me-

mória Financeira e o Sétimo Relatório de 
Sustentabilidade de Coca-Cola Andina, 
informando simultaneamente o desempenho 
econômico financeiro e de sustentabilidade 
da Companhia.

2015 foi um ano de múltiplos desafios 
para Coca-Cola Andina considerando que 
devemos enfrentar a deterioração das 
economias dos países onde operamos.

Na Argentina, 2015 foi caracterizado por 
uma economia estancada bem como pelo 
controle de preços. A economia cresceu 
somente 2,0%, enquanto que a inflação 
continuou em níveis altos, próximo a 
28,0%. Além disso, no final do ano, houve 
uma forte desvalorização, o que causou 
que o tipo de câmbio médio desvalorizou 
14,1% no ano. Entre os fatos destacados 
do ano, podemos mencionar que, produto 
de nossa sólida execução no ponto de 
venda, nossos volumes cresceram 2,1%. 
O resultado financeiro da Argentina foi 
muito positivo, alcançando um EBITDA de 
A$ 1.128,1 milhões.

Entanto, o Brasil continua em um processo 
de desaceleração econômica, o que se 
traduziu em uma contração de seu PIB 
de aproximadamente 3,8%. Além disso, 
a inflação chegou a 10,7%, muito além 
da meta do Banco Central, e a moeda se 
desvalorizou 41,6% durante o ano. Neste 
contexto, nossos volumes retrocederam 
5,3%, mas conseguimos aumentar nossa 
participação de mercado em bebidas gasei-
ficadas em 0,9 pontos e realizar aumentos 
de preços, os quais junto a melhorias em 
eficiências e produtividades nos permitiram 
alcançar um EBITDA de R$ 511,6 milhões, o 
que representa um crescimento de 4,7% 
em relação ao ano anterior.

No caso do Chile, 2015 foi um ano de baixo 
crescimento, com o PIB crescendo aproxi-
madamente 2,0% e o tipo de câmbio desva-
lorizou 14,7%. Nossos volumes aumentaram 
0,8%, destacando o crescimento de nossas 
marcas de baixa caloria que tiveram uma 
alta de 6,2% apesar de fatores climáticos 
que afetaram negativamente o consumo. 
Adicionalmente ganhamos 0,8 pontos de 
participação de mercado no segmento de 
bebidas gaseificadas, fechando assim o ano 
em níveis de 69,3 pontos na média. Por sua 
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melhoria em processos produtivos e 
operacionais e um programa de Segurança 
Baseada no Comportamento. Impulsionamos 
esta iniciativa já que estamos convencidos 
que a satisfação e segurança de nossos 
colaboradores é um investimento central 
para a geração de valor compartilhado.

Como Companhia, tivemos um ano de 
aprendizagens e capitalização de conquis-
tas, como são a matriz de materialidade, a 
pesquisa de clima no trabalho e os reconhe-
cimentos obtidos por eficiência energética 
com nossos equipamentos de frio.

De frente para 2016, ainda com um cenário 
mais restritivo, vale destacar que conti-
nuamos trabalhando no projeto da nova 
fábrica de Duque de Caxias, no Brasil, que 
começou seu processo de construção e 
que esperamos iniciar sua operação em 
meados de 2017.

Estamos confiantes em continuar colhendo 
os resultados dos esforços de redução de 
custos e despesas em todas as operações de 
Coca-Cola Andina e aproveitar ao máximo 
as oportunidades oferecidas pelo mercado. 
Também buscaremos otimizar a utilização 
de capacidades de nossas fábricas, melhorar 
o mix de produtos, fortalecendo as vendas 
de produtos com maior valor agregado.

Como Companhia,
tivemos um ano de
aprendizagens e
capitalização de
conquistas, como 
são a matriz de
materialidade, a
pesquisa de clima  
no trabalho e os
reconhecimentos
obtidos por 
eficiência
energética com
nossos 
equipamentos
de resfriamento.

Esta confiança se baseia nas capacidades 
que desenvolvemos e consolidamos nestes 
anos, no grande compromisso e paixão 
de nossos colaboradores, na fortaleza 
das marcas que comercializamos e uma 
cadeia de valor em melhoria constante, 
inovando em mais e melhores modelos de 
atendimento a nossos clientes, renovando 
o carinho que nossos consumidores sentem 
por nossos produtos.

Em 2016 continuaremos trabalhando, tendo 
como foco o cumprimento de nossa visão 
2020, que implica em ser reconhecidos por 
nossa gestão de excelência e manter nossas 
prioridades na conquista dos resultados, 
na reputação, transparência e empatia 
socioambiental.

Agradeço em nome da Diretoria da Compan-
hia a confiança dos acionistas e também, 
aos colaboradores da Coca-Cola Andina 
por seu esforço, ética e lealdade com 
a empresa, e lhes peço que continuem 
igualmente comprometidos com os desafios 
que planejamos para 2016.

Juan Claro González 
Presidente da Diretoria

 

Em 2015 chegamos a mais de 52 milhões 
de consumidores, refrescando momentos 
únicos de suas vidas. Como Companhia, 
tivemos um ano de aprendizagens e capita-
lização de conquistas. Nos esforçamos para 
manter os diálogos com nossos grupos de 
interesse, não somente com consumidores, 
mas também com acionistas, fornecedores, 
colaboradores e comunidade em geral. 
Alguns resultados destes esforços são a 
matriz de materialidade, a pesquisa de 
clima no trabalho, e os reconhecimentos 
obtidos por eficiência energética com 
nossos equipamentos de frio.

Avançamos na gestão de sustentabilidade 
e aumentamos ainda mais a transparência, 
um valor que ano a ano reafirmamos através 
dos compromissos assumidos, como é a 
adesão à iniciativa de Pacto Global das 
Nações Unidas. Relançamos nosso site, 
colocando a disposição de nossos públi-
cos de interesse informações relevantes 
e oportunas, desenvolvendo novos canais 
de comunicação e acompanhamento de 
relatórios.

As expectativas de nossos grupos de inte-
resse sem dúvida estão mudando para um 
desenvolvimento harmônico. Coca-Cola 
Andina está se antecipando e respondendo 
satisfatoriamente a estes desafios. Junto 
a The Coca-Cola Company, sócio chave 
para nos manter na vanguarda em temas 
de sustentabilidade, estamos sendo pro-

tagonistas de diversos projetos em que 
trabalhamos há mais de 4 anos como o 
Coletivo no Brasil (orientado à inclusão e 
a reciclagem) e Replenish (preservação de 
fontes híbridas) na Argentina.

Sabemos que nossos desafios prioritários 
da sustentabilidade estão relacionados 
com a água, gestão de resíduos, eficiência 
energética e nutrição. Entendemos que 
a melhor maneira de abordá-los é com 
o nosso plano de trabalho em conjunto 
com o setor público, organizações sem 
fins lucrativos e sócios que enfrentem os 
mesmos desafios. Os casos destacados do 
relatório de sustentabilidade refletem nossa 
convicção que o trabalho colaborativo na 
abordagem das iniciativas continua dando 
resultados satisfatórios em termos de al-
cance, cobertura e benefícios mensuráveis.

No âmbito da inovação, avançamos de 
maneira importante em melhorar nossos 
processos para incentivar e gerenciar 
a geração de ideias para a melhoria de 
operações e dos sistemas de atendimento 
a clientes internos e externos.

Sentimos a satisfação de sermos reconhe-
cidos por diferentes organismos, meios e 
opinião pública, pelo esforço e as conquistas 
obtidas. Por exemplo, este ano obtivemos 
o primeiro lugar na categoria de Empresa 
Líder no Governo Corporativo, segundo 
lugar na categoria Diretor de Empresa 

Líder em Sustentabilidade e terceiro lugar 
em Gerente Geral de Empresa Líder em 
Sustentabilidade, nos prêmios entregues 
pela Agenda Líderes Sustentáveis 2020-
ALAS20. Além disso, Coca-Cola Andina foi 
reconhecida como a segunda empresa mais 
admirada do Chile no ranking organizado 
pela PricewaterhouseCoopers e Diário 
Financeiro. Também fomos eleitos em 
primeiro lugar de Empresas de Consumo 
Massivo onde os estudantes gostariam de 
trabalhar (Diário Pulso), em cujo estudo 
se destacavam como primeiro fator o 
balanço entre vida e trabalho. Obtivemos 
prêmios como Copa de Execução 2015 
CCIL - Melhor Execução de Key Accounts, 
primeiro lugar no ranking Qualidade 
CCIL (Brasil), segundo lugar troféu GSCC 
Award Londres em Excelência operacional 
(Brasil), menção honrosa pelo projeto de 
economia energética de equipamentos 
de frio em clientes, reconhecido por Hub 
Sustentabilidad no Chile, primeiro Prêmio 
Ministério de Indústria província de Córdoba, 
Argentina, pela gestão em Eco eficiência, 
Reconhecimento por Compromisso com a 
Educação, Junior Achievement Argentina, 
entre os mais destacados.

Um marco para Coca-Cola Andina foi a fase 
inicial de implantação da metodologia Word 
Class Manufacturing em todas as nossas 
operações. Esta é uma metodologia de 
gestão que permite identificar sistêmica 
e permanentemente oportunidades de 
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Em 2015 entregamos mais de 
4.600 milhões de litros de bebidas 

gaseificadas, sucos e águas 
engarrafadas e empregamos mais 

de 15.800 trabalhadores nos  
4 países.

Nossas 
operações 

argentina brasil chile paraguay

Embotelladora Del 
Atlántico S.A.

Andina Empaques 
Argentina S.A.

 

Rio de Janeiro 
Refrescos Ltda

Embotelladora  
Andina S.A.
Andina S.A.

Vital Jugos S.A.
Vital Aguas S.A.

Envases Central S.A.

Paraguay  
Refrescos S.A.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Km2 de extensão da 
franquia (milhares) 1.892 1.892 165 165 398 398 407 407

Habitantes franquia 
(milhões) 13,9 13,9 21,9 21,9 9,4 9,5 6,8 6,9

Clientes (milhares) 68 66 88 97 63 65 52 53
Caixas unitárias - volume 
de vendas (total milhões) 229 234 307 291 232 234 63 61
Participação no mercado 

de gaseificados 61,40% 61,60% 61,40% 62,30% 68,50% 69,30% 62,10% 65,30%
Participação no mercado 

de sucos e outros 26,40% 30,50% 40,80% 38,20% 34,80% 34,80% 38,30% 38,20%
Participação no mercado 

de águas 11,60% 13,00% 5,80% 6,90% 42,50% 42,50% 63,40% 49,40%

Trabalhadores 3.288 3.369 7.560 8.039 3.810 3.324 1.478 1.076
Fábricas Engarrafadoras 3 3 3 3 4 4 1 1

Outras Fábricas 1 1 4 4 0 0 0 0
Centros de distribuição 23 26 13 13 17 17 3 3

Regiões alcançadas

San Juan, Mendoza, San 
Luis, Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, 

Chubut, Santa Cruz, Tierra 
Del Fuego e Oeste de La 

Província de Buenos Aires.

Parte dos estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, 

São Paulo e Minas Gerais e 
o estado do Espírito Santo.

Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Região 

Metropolitana San Antonio, 
Cachapoal, Aysén e 

Magallanes.

Todo o território Paraguaio.

Alcance da operação   

GRI:
G4-3

G4-6

G4-8

64-9

G4-13

G4-DMA Nossa Companhia 

fruta, água mineral e purificada, águas 
aromatizadas, bebidas isotônicas e ener-
géticas. Distribuímos cervejas no Brasil e no 
sul da Argentina, e licores no sul do Chile.

Na Argentina, Chile e Paraguai fabricamos 
garrafas PET para a embalagem de ga-
seificadas e REF PET* em seus diferentes 
formatos para nossas próprias operações 
e venda a outras engarrafadoras. 

N a Coca-Cola Andina producimos y 
distribuimos los productos licenciados 

por The Coca-Cola Company en Argentina, 
Brasil, Chile y Paraguay, en territorios fran-
quiciados que atienden a casi 52 millones 
de habitantes. Nos posicionamos como el 
2° embotellador de Coca-Cola en América 
del Sur y estamos entre los tres mayores 
en América Latina. 

Somos o único produtor de gaseificadas da 
Coca-Cola no Paraguai, o maior produtos 
no Chile e o segundo maior produtor no 
Brasil e Argentina. 

Dentro das bebidas licenciadas pela 
Coca-Cola Company, produzimos e dis-
tribuímos bebidas gaseificadas, sucos de 

*  Refillable pet: botella tereftalato de polietileno 
que admite la reutilización en forma segura, dado 
que el material posee densidad adecuada para 
soportar procesos de recolección y sanitización
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mercado

Ambiente
de trabajo

aporte a la
comunidad

portAfolio
de bebidas

•	 MMU$ 64 pagos de Impostos no 
último ano

•	 10.600 Fornecedores.

•	 95% Fornecedores locais.

•	 281.000 clientes. 66% P&ME, Lojas, 
Depósitos e Autoatendimentos.

•	 100% do packaging dos produtos 
que oferecemos é reciclável.

•	 Programas com cooperativas de 
recicladores na Argentina e Brasil.

•	 Oferecemos informação nutricional 
clara e precisa.

•	 Promovemos nossos produtos de 
forma responsável. Não dirigimos 
publicidade a meninos e meninas 
menores de 12 anos.

•	 391 toneladas de PET reduzidos 
em 2015.

•	 100% das águas residuais geradas 
são tratadas e aptas para a vida 
humana.

•	 14.500 ha. Utilizados em progra-
mas para repor a água utilizada 
na Argentina.

•	 Reciclamos 85,20% dos resíduos 
sólidos que geramos em toda a 
companhia.

•	 39% de economia energética 
nos novos equipamentos de frio 
baixo consumo proporcionados 
a clientes.

•	 31.000 horas de capacitação em 
segurança.

•	 Mais de 235.000 horas de capaci-
tação investidas no ano.

•	 MMU$ 454 pagos em salários e 
benefícios sociais a funcionários

•	 100% dos colaboradores cobertos 
por convênios coletivos.

•	 64% de favorabilidade na pesquisa 
de clima 2015, quatro pontos a 
mais que em 2012 e 2 a mais que 
em 2013.

•	 Mais de 37 marcas.

•	 49% do nosso portfólio de produtos 
é de baixa ou zero calorias, 46% 
em 2014.

•	 Mais de 30% das marcas oferecidas 
contém aumento de ingredientes 
nutricionais e aporte de minerais.

•	 37,5% das vendas de bebidas 
em formato retornável em toda 
a região. 

•	 A 1a Companhia de bebidas em nível 
mundial em colocar as calorias na 
frente de suas etiquetas. 

GRI:
G4-8

G4-9

G4-EC7

G4-EC-8

G4-12

Andina em um Olhar 

Presença em 

 4 países
Argentina, Brasil,  
Chile e Paraguai

MMU$

2.868
receitas líquidas  

em 2015 

281.000
clientes

A 2º
engarrafadora 

da Coca-Cola na 
América do Sul

Entregamos mais de 

4.600
milhões de litros de 

bebidas em 2015

Mais de 

15.800
colaboradores

59
Centros de distribuição

•	 820 milhões de caixas unitárias* 
(UC) em vendas.

•	 2,9 milhões km2 de extensão da 
franquia.

•	 Uma das sete maiores engarra-
fadoras da Coca-Cola no mundo.

•	 16 fábricas envasadoras e 5 outras 
fábricas.

•	 Territórios franqueados com 52 
milhões de habitantes.

*  Unidad de medida que comprende un cajón de 
24 botellas de 237 cc o 5,678 libros de bebida, 
conocida como “unit case”
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Gestão e Governo da Sustentabilidade
São as bases da nossa cultura. Guiam as relações internas e externas envolvendo fornecedores 
e contratados. Permite-nos liderar o mercado, adaptarmos e inovar e crescer sendo uma grane 
companhia, uma só equipe. 

Agregar valor crescendo 
de forma sustentável, 

refrescando nossos 
consumidores e 

compartilhando momentos 
de otimismo com nossos 

clientes.

MiSSÃo

Liderar o mercado 
de bebidas sendo 

reconhecidos por nossa 
gestão de excelência, 

pessoas e cultura 
acolhedora.

ViSÃo

tRabalHo eM eQuiPe
Promovemos a confiança, a 
colaboração, o respeito e a 

diversidade em nossos ambientes 
de trabalho, somando o aporte 

pessoal à criação.

Valores

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 próprios, orientando 
responsavelmente os custos às 
necessidades e requerimentos 

da companhia.

atitude
Nos move a paixão, o  

compromisso e a perseverança, 
confirmando em todo momento 
nosso desejo por fazer sempre  

um trabalho 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.

oRientando 
ReSultadoS

Dirigimos nossas energias 
para um trabalho eficiente 

para assim alcançar os 
objetivos propostos.

Consolidamos nossa identidade 
vivendo os valores

2015 marcou a III Fase da internalização 
da MISSÃO, VISÃO E VALORES em todas as 
operações. Esteve centrada em FAZER, em 
como identificar, viver e contagiar nossos 

princípios para continuar consolidando 
uma grande companhia e uma só equipe.

Continuamos trabalhando para nos tornar 
uma companhia de classe mundial na 
Argentina, Chile, Brasil e Paraguai.

GRI:
G4-12

G4-56

G4-57

Mais de 2.600 horas 
de capacitação 
anuais ministradas.

Nossa Cadeia de Valores
Somos parte do Sistema Coca-Cola, operamos seguindo seus padrões e movemos uma extensa 
cadeia de valor regional que nos ajuda a crescer no negócio com sustentabilidade.

UpsTReaM OpeRaÇÃO e LOGísTICa DONWsTReaM

The Coca‑Cola 
Company (TCCC)

Fornecedores de 
matérias primas 

e serviços

Coca‑Cola Andina
Engarrafado
Embalagem

Distribuição Clientes Consumidores
Reciclagem e 
recuperação

Fornecedor do 
concentrado e 
xaropes. Padrões 
de operação do 
Sistema Coca-Cola 
(KORE).
Padrões para 
fornecedores de 
matérias primas.
Metas de 
Sustentabilidade 
2020 - Agricultura 
Sustentável

Inclui fornecedores 
que fornecem 
matérias primas 
e serviços às 
diferentes operações 
no Brasil, Argentina, 
Paraguai e Chile. 
Implantação 
de embalagens 
sustentáveis

Engarrafamento, a 
embalagem e todas as 
tarefas administrativas e 
de logística. Destacando e 
minimizando os impactos.

Inclui a distribuição 
(Centros Próprios 
de Distribuição). 
Otimização de rotas 
com o objetivo de 
chegar a todos. 

IInclui a ampla  rede 
de clientes, em sua 
maioria pequena 
lojas e depósitos. 
Refrigeração com 
novas tecnologias 
que reduzem o 
consumo de energia.

Compreende 
as estratégias 
de reciclagem e 
recuperação em 
conjunto com 
a comunidade. 
Melhorias na 
logística inversa, 
acompanhamento 
a recicladores. 
Conscientização a 
consumidores
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N o  decorrer de quase 70 anos de 
história, fomos dando resposta às 

expectativas de clientes e consumidores; 
à necessidade de minimizar a pegada 
ambiental de nossos produtos; ao desen-
volvimento de nossos colaboradores e a 
geração de um vínculo vibrante e produtivo 
com a comunidade.

Uma Companhia com História na Sustentabilidade
INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE e FOCO caracterizaram nosso crescimento entre 1946 data de 
criação da companhia até o presente, em que a COCA-COLA ANDINA conta com a presença na 
Argentina, Brasil, Chile e Paraguai atendendo um mercado com mais de 52 milhões de habitantes.

1981 Introduzimos no Chile a embalagem 
“plastishield”, a mais moderna embalagem 
não retornável no mundo. Foram realizados 
os lançamentos das bebidas dietéticas TAB 
e Sprite Light.

1984 Realizamos o lançamento da Diet 
Coca-Cola.

2000 Iniciamos relação com Junior 
Achievement.

2003 Obtivemos o importante prêmio 
“Carlos Vial Espantoso”; prêmio que distin-
gue a empresa chilena mais destacada no 
âmbito das relações de trabalho e com uma 
maior preocupação pelo capital humano.

2004 Coca-Cola e CONIN inauguram um 
centro modelo para a prevenção da desnu-
trição infantil “El Plumerillo” em Mendoza.

2006 Nos prestigiam com o Prêmio Nacional 
da Qualidade 2005, concedido anualmente 
pela presidência da república do Chile, 
sendo a primeira empresa do setor de 
consumo massivo em obter este prêmio.

2008 Apresentamos nosso primeiro Rela-
tório de Sustentabilidade, que nos tornou 
uma das organizações pioneiras em contar 
com este tipo de relatório para comunicar-se 
com seus públicos de interesse.

2009 Começamos a trabalhar no âmbito da 
visão 2020 do sistema Coca-Cola que inclui 
os objetivos e metas de sustentabilidade 
para o sistema.

2010 Definimos novos eixos de nossa gestão 
de sustentabilidade. Implementamos o 
acompanhamento dos indicadores chave 
de desempenho de sustentabilidade. 

2011 Começamos a utilizar um sistema de 
captação de biogás gerado na estação de 
tratamento de efluentes líquidos da fábrica 
de Montecristo. 

2012 Fizemos nossa primeira medição 
de pegada de carbono. Implementamos 
estratégias de recuperação e reciclagem.

2013 Inauguramos o projeto “Co-geração 
de Energia” no Brasil, que permite o apro-
veitamento de mais de 70% da energia 
térmica dos combustíveis que utilizamos 
em nossos processos.

2014 Obtivemos o segundo lugar no ran-
king de transparência corporativa do Chile 
Transparente (capítulo local de Transparency 
International). Lançamento de Coca-Cola 
life em nível mundial.

2015 Aderimos aos princípios de Pacto Glo-
bal das Nações Unidas. Definimos uma nova 
política de sustentabilidade. Apresentamos 
nosso 7° Relatório de Sustentabilidade.

GRI:
G4-56

G4-57

G4-58 

G4-SO4

G4-DMA

> Saiba mais:
www.koandina.com/

CÓDIGO DE ÉTICA
É o conjunto de princípios e condutas que servem de guia de comportamento a todos os 
funcionários, contratados, consultores e membros da Diretoria no correspondente a suas 
funções.consultores y miembros del Directorio en lo correspondiente a sus funciones.

C obre aspectos, tais como, o Cumpri-
mento da normativa legal e regulatória; 

Conflitos de interesses; Transparência 
e veracidade da informação contábil; 
Fraude, corrupção e lavagem de dinheiro; 
Tratos com funcionários públicos; clientes 
e fornecedores; Contribuições políticas e 
humanitárias. 

CÓDIGO DE ÉTICA DE FORNECEDORES 
E TERCEIROS 

Compreende o cumprimento de normas 
legais, administrativas e regulatórias de 
cada país no qual realizem operações. 
Especialmente as referidas a lavagem de 
ativos provenientes de delitos e suborno.

Proíbe o trabalho forçado e o trabalho 
de menores de idade, a discriminação 
nas práticas de contratação e emprego 
por motivos de raça, cor, religião, sexo, 
idade, capacidade física, nacionalidade e 
orientação sexual.

Estabelece o cumprimento da legislação 
trabalhista; o respeito aos direitos humanos, 
a liberdade de associação e o oferecimento 
a seus trabalhadores de um ambiente de 
trabalho seguro, a fim de prevenir acidentes 
ou efeitos prejudiciais para a saúde. 

Cada fornecedor toma conhecimento de 
sua existência, conteúdo e exigibilidade 
ao iniciar-se a relação.

Nos reservamos o direito de verificar sua 
aplicação e no caso de identificar-se alguma 
ação ou condição que esteja desalinhada 
com o estipulado, nos assiste o direito de 
adotar as medidas corretivas necessárias 
a fim de assegurar seu estrito cumprimen-
to. Também nos reservamos o direito de 
finalizar a relação com qualquer fornecedor 
que não o cumpra.

Selecionamos uma 
consultora independente 
para oferecer a nossos 
interessados, sejam 
clientes, consumidores, 
trabalhadores, fornecedores, 
investidores, acionistas, 
vizinhos e comunidade 
em geral, uma via simples, 
sem riscos para informar 
de forma anônima e 
confidencial as atividades 
que podem implicar 
irregularidades, uso 
inadequado de bens ou 
recursos da Companhia, 
condutas abusivas desta, 
violações ao ordenamento 
jurídico vigente ou 
de nossas políticas 
corporativas.

Resume os 
princípios de 
conduta mínimos 
nos quais devem 
enquadrar‑se 
as atuações dos 
fornecedores, 
contratados e 
subcontratados 
que tenham relação 
com a Coca‑Cola 
Andina e cada uma 
de suas filiais, bem 
como também de 
seus respectivos 
empregados, agentes 
e intermediários. 

> Saiba mais: 
https://secure.ethicspoint.com/
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Eixos da Nossa Gestão de Sustentabilidade
Em conjunto com The Coca-Cola Company definimos 4 áreas de trabalho e 7 eixos prioritários em 
nosso compromisso com o caminho para o desenvolvimento sustentável.

BENEFÍCIOS DE BEBIDAS
Queremos satisfazer as necessidades de 
consumo no mercado, oferecendo um 
portfólio com bebidas de qualidade, nas 
quais os consumidores possam confiar.

VIDA ATIVA E SAUDÁVEL
Impulsionamos um estilo de vida ativo e 
saudável, oferecendo uma ampla varie-
dade de bebidas, oferecendo informação 
nutricional e incentivando a atividade física 
e hábitos saudáveis.

 

Benefíci
o de bebidas

Co
m

un
id

ad
e

Vida ativa e saudável
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GESTÃO DA ENERGIA E  
PROTEÇÃO DO CLIMA
Trabalhamos para minimizar as emissões 
de carbono de nossas operações.

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL
Nos esforçamos para reduzir, reciclar e reu-
tilizar os materiais e conservar os recursos.

GUARDIÕES DA ÁGUA
Aspiramos a devolver de maneira segura 
às comunidades e à natureza, uma 
quantidade de água equivalente à que 
usamos em todas as nossas bebidas e 
sua produção.

COMUNIDADE
Buscamos contribuir com o desenvolvimento 
das comunidades onde realizamos nossas 
atividades, através de diferentes programas 
para desenvolver as economias locais, gerar 
oportunidade e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas.

AMBIENTE DE TRABALHO
Promovemos um ambiente de trabalho segu-
ro e diverso, que potencialize as qualidades 
individuais das pessoas, inspirando-as a 
dar o melhor de si. Aderimos aos princípios 
internacionais de Direitos Humanos.

GRI:
G4-DMA

N a Coca-Cola Andina o otimismo nos 
inspira e o transmitimos a todos os 

nossos públicos de interesse. Esta inspiração 
nos ajuda a crescer de maneira sustentá-
vel, ou seja, satisfazer as necessidades 
presentes assegurando que as gerações 
futuras possam satisfazer as suas com 
igual disponibilidade de recursos.

 › Nosso desenvolvimento está baseado 
em condutas éticas que guiam nossa 
cadeia de valor.

 › A qualidade em nossas operações busca 
satisfazer simultaneamente os clientes, 
consumidores, acionistas, funcionários, 
fornecedores e a comunidade em geral.

 › Sempre atentos às necessidades dos 
diferentes públicos de interesse. Estamos 
focados em oferecer um amplo portfólio 
de bebidas da mais alta qualidade.

Nossa Visão de Sustentabilidade 

 › Promovemos um ambiente de trabalho 
seguro e acolhedor. Acreditamos que as 
pessoas motivadas constituem a base da 
sustentabilidade empresarial, que permite 
construir uma companhia melhor.

 › Nosso compromisso é impulsionar uma 
vida ativa e saudável tanto a nossos co-
laboradores como à comunidade.

 ›  Nos comprometemos a um crescimento 
de nossas atividades industriais e comer-
ciais em harmonia com o meio ambiente, 
sendo proativos e inovadores.

 › A água é um recurso fundamental para 
a vida e conscientes disso, procuramos 
um uso responsável, desenvolvemos 
processos que permitam maior eficiência 
em seu consumo e, repondo este vital 
recurso à natureza. 

 › Nossas embalagens estão focadas a 
reduzir, reciclar e reutilizar os materiais, 
com o objetivo de conservar os recursos 
naturais. 

 › Trabalhamos para minimizar as emissões 
de carbono a partir da otimização do 
consumo energético e da implantação 
de energias renováveis.

 › Buscamos contribuir com o progresso das 
comunidades onde realizamos nossas 
atividades, através de programas para 
fomentar as economias locais, gerar 
oportunidades e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas.

Integramos em nossa gestão de 
sustentabilidade, compromissos com 
a Sociedade, normativas legais e os 
requerimentos de The Coca‑Cola Company.

Partimos da análise de risco e 
oportunidades do negócio, da análise 
dos impactos do ciclo de vida de nossos 
produtos e do diálogo com nossos 
públicos, para formular objetivos, metas e 
indicadores que nos permitem monitorar  
e comunicar nosso desempenho nos temas 
chave da sustentabilidade do negócio.
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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, 
incorporamos padrões de 
inocuidade dos alimentos.

Para mais informações sobre 
nosso Sistema de Gestão 
Integrado e as certificações 
obtidas, ver capítulo 
“Benefício de bebidas”.

D ispomos de políticas e procedimentos 
específicos para sua administração que 

são revisados e atualizados anualmente. 

Especial importância revestem aquelas 
políticas e procedimentos com tendência a 
garantir a segurança de nossos processos e 
a qualidade de nossos produtos, incluindo 
matrizes de avaliação de riscos em segu-
rança e ambientais, pontos críticos de 
controle dos processos, manuais de gestão 
de emergências e acompanhamento de 
ações corretivas e preventivas.

De acordo ao estabelecido na nova Polí-
tica Corporativa de Gestão e Controle de 
Riscos promulgada em dezembro de 2015, 
a Diretoria é a principal responsável por 
salvaguardar o valor da Companhia em 
perdas potenciais, potencializar a cultura 
de GCR na organização, conhecer e com-
preender os riscos relevantes que possam 
afetar a Companhia; aprovar a estratégia 
e alinhamentos gerais da GCR, monitorar 
o funcionamento contínuo dos processos 
de GCR reportados pelo Comitê de Riscos.

O Comitê de Riscos é formado pelo Vi-
ce-presidente Executivo, pelo Gerente 
Corporativo de Finanças, pelo Gerente 
Corporativo Legal, pelo Gerente Corpo-
rativo de Recursos Humanos e, atuando 

como secretário executivo, o Gerente de 
Riscos e Controladoria Corporativa, quem 
deve informar à Diretoria trimestralmente.

Sua gestão é orientada a mitigar os riscos 
que podem apresentar-se no desenvolvi-
mento das atividades da Companhia e que 
possam afetar os objetivos estabelecidos 
pela Diretoria, de:

 › Alcançar os objetivos estratégicos da 
Companhia. 

 › Proteger os resultados e a reputação da 
Companhia.

 › Defender os interesses de acionistas e 
dos diferentes grupos de interesse.

 › Garantir a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental.

Análise de Riscos do Negócio 
Um aspecto chave para a gestão de nosso negócio é a correta administração dos riscos 
econômicos, sociais, políticos, competitivos e ambientais vinculados a nossa atividade. É o que 
nos permite anteciparmos e estar preparados diante de qualquer mudança ou materialização 
dos mesmos.

> Saiba mais: 
www.koandina.com/

GRI:
G4-2

G4-45

G4-46

Para mais informações, você pode acessar o Formulário F20 2014 - Riscos Relativos a Nossa Sociedade (páginas 
10 a 28) (http://WWW.koandina.com/pagina.php?p=inversionistas).
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GRI:
G4-DMA

G4-24

G4-25

G4-26

G4-37

Participação e Diálogo com os Grupos de Interesse 

U ma das chaves de nossa gestão da 
sustentabilidade é a consciência 

sobre a abordagem não somente de 
temas que nos importam, mas também 
daqueles que influenciam e são importan-
tes para o sistema do qual somos parte.  
 
Estamos vinculados com todos os públicos 
com os quais nos inter-relacionamos. Os 
identificamos como parte do trabalho de 
sistematização de nossa Estratégia de 
Sustentabilidade e a revisamos anualmente 

aCIONIsTas Coca‑Cola GOVeRNO TRaBaLHaDORes FORNeCeDORes 
e CONTRaTaDOs clientes CONsUMIDORes e 

COMUNIDaDe

 › Definem visão, 
missão e 
estratégia.

 › Investidores e 
promotores do 
crescimento e da 
inovação.

 › Custódios do 
valor da empresa 
e sua criação 
de valor para a 
sociedade.

 › Franqueadoras
 › Fornecedor do 

concentrado e 
xaropes

 › Estándares 
Padrões de 
operação do 
Sistema Coca-
Cola (KORE)

 › Padrões para 
fornecedores de 
matérias primas.

 › Metas de 
Sustentabilidade 
2020.

 › Agricultura 
Sustentável

 › Regulador-
Promotor

 › Âmbito legal para 
operar

 › Um dos pilares 
básicos do 
negócio e fator de 
sucesso

 › Aportam 
matérias primas 
e serviços 
requeridos para 
o funcionamento 
e cumprimento 
de objetivos 
das diferentes 
operações no 
Brasil, Argentina, 
Paraguai e Chile

 › São parceiros 
estratégicos 
para a provisão 
e qualidade 
de produtos e 
embalagens 

 › Tem um grande 
impacto 
econômico 
indireto na 
economia local 
já que a maior 
porcentagem 
das aquisições é 
regional e local

 › Parceiros 
estratégicos no 
desenvolvimento 
de nosso negócio 
(atacadistas, 
supermercados, 
depósitos e 
pequenas lojas 
on-premise) 

 › Entre eles 
pequenos 
depósitos (66¨) 
formam um elo 
fundamental em 
nossa cadeia de 
valor, já que além 
do impacto social 
que geram no 
desenvolvimento 
das economias 
locais, são os 
responsáveis por 
uma importante 
proporção 
das vendas da 
companhia

 › Razão de ser 
nossa empresa 
e de seu 
crescimento 
sustentável 

 › Definem nossa 
oferta: mudanças 
de preferências 
do mercado 
(refrescar, nutrir, 
contribuir com a 
vida saudável), e 
a satisfação das 
necessidades 
presentes 
assegurando as 
das gerações 
futuras. Parceiros 
estratégicos 
para contribuir 
com o progresso 
e cuidado 
ambiental 
(pós-consumo: 
reciclagem e 
recuperação) das 
comunidades 
onde 
desenvolvemos 
nossas atividades 

CaNaIs De COMUNICaÇÃO

 › Comunicação 
regular/Canais 
Digitais.

 › Reuniões com 
Vice-presidente 

 › Executivo 
 › Assembleia de 

acionistas 
 › Andina Day 

(evento anual 
com visita às 
instalações)

 › Memória e 
Relatório Anual 

 › Comunicação 
regular/Canais 
Digitais

 › Reuniões
 › Participação 

em iniciativas 
conjuntas 

 › Relações diretas 
com áreas 
específicas 

 › Construção de 
planos conjuntos 

 › Auditorias

 › Comunicação 
regular/Canais 
Digitais 

 › Reuniões com 
diferentes níveis 
governamentais 

 › Memória e 
Relatório anual 

 › Comunicação 
regular/Canais 
Digitais

 › Pesquisas, 
análise de clima 
e satisfação no 
trabalho 

 › Avaliação de 
desempenho 

 › Revista interna 
 › Memória e 

Relatório Anual 

 › Comunicação 
regular/Canais 
Digitais 

 › Reuniões 
periódicas 

 › Pesquisas 
 › Encuestas 
 › Auditorías
 › Visitas a fábrica

 › Vias de 
comunicação 
regular (visitas de 
desenvolvedores) 
/Canais Digitais

 › Pesquisas e 
Análise de 
satisfação

 › Centros de 
serviço e 
desenvolvimento 
de clientes, call 
centers. 

 › Visitas a fábrica
 › Relatório anual

 › Canales digitales 
 › Actividades de 

relacionamiento
 › Participación en 

organizaciones
 › Encuestas y 

análisis de 
percepción y 
evaluación. 

 › Visitas a planta

para garantir sua representatividade e a 
atualização de suas expectativas. Os critérios 
que utilizamos para a sua inclusão e definir 
sua prioridade são a proximidade, o tipo de 
relação formal ou informal que se tem com 
cada um deles e o grau de influência que 
tem no alcance dos objetivos do negócio.

Os múltiplos canais de comunicação com 
os quais contamos nos permitem conhecer 
e atualizar anualmente as expectativas que 
tem sobre nossa operação e a prioridade 

atribuída aos temas que são relevantes 
para a gestão de sustentabilidade.

Imfábricamos canais de comunicação de 
via dupla, com clientes, fornecedores e 
consumidores e um canal de denúncias 
anônimas que pode ser utilizado por 
qualquer um dos públicos de interesse.

Análise e Gestão Sustentável do 
Ciclo de Vida de Nossos Produtos 
Trabalhamos em cada fase do ciclo de vida de nossos produtos.

ciclo de vida O QUe esTaMOs FaZeNDO paRa...? NesTe ReLaTÓRIO, VeR 
CapíTULO... página

Ingredientes 
Packaging

•	 Reduzir o consumo de água.
•	 Minimizar o impacto ambiental.

Guardiões da Água
Embalagem Sustentável

49
67

Manufatura

•	 Garantir a qualidade e 
inocuidade de nossos produtos.

•	 Utilizar tecnologia com os 
menor impacto no meio 
ambiente

Benefício de Bebidas
Gestão da Energia e  
Proteção do Clima

31
59

Distribuição •	 Diagnosticar a pegada de 
carbono. Gestão da Energia  

e Proteção do Clima

59

Vending 
Clientes

•	 Aportar o desenvolvimento 
de nossa rede de pequenos 
clientes.

      
 

Benefício de Bebidas.
Comunidade.

31
95

Consumidores
•	 Entregar melhores informações 

a nossos clientes e aportar com 
nossos produtos ao seu bem 
estar.

     

Benefício de Bebidas.
Vida Ativa e Saudável.

31
77

Aterro Sanitário
Reciclagem

•	 Utilizar garrafas retornáveis e 
ecoamigáveis.

Embalagem sustentável

67
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TeMas MaTeRIaIs 
pRIORITÁRIOs OBTIDOs 2015

Como monitoramos e 
informamos sobre desempenho

Neste Relatório 
informamos sobre:   

CapíTULO eM QUe  
se eNCONTRa a INFORMaÇÃO

Qualidade, excelência  
e bem estar dos produtos

 › Qualidade do Produto*
 › Companhia
 › Clientes
 › Comunidade
 › Fornecedores 

 › Benefício Bebidas

Desenvolvimento de clientes  › Satisfação do Cliente*  › Compañía
 › Clientes  › Benefício Bebidas

Desenvolvimento  
de fornecedores  › Relatório  › Companhia

 › Fornecedores
  › Comunidade

Desenvolvimento ec 
onômico e social das 
comunidades locais

 › Relatório

 › Companhia
 › Comunidade
 › Consumidores
 › Clientes
 › Fornecedores 

  › Comunidade 

Distribuição eficiente  
de nossos produtos  › Relatório  › Companhia

 › Clientes   › Comunidade  

Embalagens sustentáveis  
e gestão de resíduos

 › Reciclagem Resíduos Sólidos*  ›  Companhia  › Gestão de Energia e 
Proteção do Clima 

 › Qualidade da Embalagem*
 › Companhia
 › Clientes

 › Embalagem Sustentável/
Gestão da Energia e 
Proteção do Clima

Gestão da energia  › Eficiência no Consumo de 
Energia*

 › Companhia
 › Clientes

 › Gestão de Energia e 
Proteção do Clima

Gestão da água  › Eficiência no Consumo de 
Água *

 › Companhia
 › Comunidade  › Guardiões da Água  

Gestão do clima no trabalho 
interno, qualidade de vida e 
desenvolvimento das pessoas

 › Segurança no Trabalho*  › Companhia

 › Ambiente de Trabalho   › Rotatividade dos funcionários*  › Companhia  

 › Clima Interno Favorável*  › Companhia 

MKT Responsável  › Relatório  › Companhia  › Benefício de Bebidas   

Promoção de vida  
ativa saudável  › Relatório

 › Companhia
 › Comunidade  › Vida Ativa e Saudável 

Relação com públicos 
de interesse (Coca‑Cola, 
clientes, comunidade, etc.)

 › Relatório  ›  Companhia 
 › Governo Corporativo e 

Gestão Sustentável  › Memória  ›  Companhia

Transparência na gestão 
empresarial

 › Relatório
 › Memória
 › Relatórios Bolsa de Valores
 › Relatórios SEC F20

 › Companhia
 › Fornecedores

 › Governo Corporativo e 
Gestão Sustentável

*Indicadores Chave de Desempenho da sustentabilidade

GRI:
G4-19

G4-20

G4-21

G4-26

G4-27

G4-37

C onsideramos os temas que são prio-
ritários para nossos acionistas e para 

The Coca-Cola Company; os emergentes 
dos canais de comunicação com nossos 
principais públicos; os que são chave para 
a sustentabilidade das empresas do setor 
de bebidas e alimentos; os sugeridos por 
organizações internacionais com influência 
no setor; os surgidos da plataforma de 
Sustentabilidade “Viva Positivamente”; os 
resultantes 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 Relatório Global (em inglês 
Global Reporting Initiative - GRI) em sua 
versão G4 para a indústria da alimentação. 
 
A lista de temas que surgem das fontes 
anteriormente mencionadas, a cada dois 
anos os principais públicos de interesse 
são consultados. O propósito da consulta 
é verificar sua vigência e importância e 
também dar a oportunidade de somar 
novos temas que para a companhia ou 
para os públicos internos e externos 
deveriam ser levados em consideração. 
 
Além dos temas incluídos na matriz, surgiram 
como temas emergentes para os grupos de 
interesses os referidos a Direitos Humanos e 
Diversidade e Igualdade de Oportunidades, 
os quais até o momento são considerados 
como aspectos transversais dos Eixos de 
Sustentabilidade (especificamente em 
Ambiente de Trabalho; Comunidade; Be-
neficio de Bebidas e Vida Ativa e Saudável) 

Do diálogo aos Temas Relevantes  
Para a Gestão de Sustentabilidade 
No decorrer de 2015, a Gerência de Controle de Gestão e 
Sustentabilidade realizou esta consulta através de uma pesquisa de 
amostra que foi dirigida a Acionistas, Colaboradores (representantes 
de todos os níveis), Fornecedores e Clientes das operações dos 4 
países (Argentina, Brasil, Chile e Paraguai).

Temas materiais da gestão de sustentabilidade 
de acordo com a pesquisa 2015 
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importancia en la estrategia de la empresa

1.  Qualidade, excelência e bem estar dos produtos
2.  Desenvolvimento de clientes
3.  Desenvolvimento de fornecedores 
4.  Desenvolvimento econômico e social das comu-

nidades locais
5.  Distribuição eficiente de nossos produtos 
6.  Embalagens sustentáveis e gestão de resíduos
7.  Gestão da energia
8.  Gestão da água
9.  Gestão do clima de trabalho interno, qualidade 

de vida e desenvolvimento das pessoas
10. Marketing responsável
11.  Promoção de vida ativa e saudável
12.  Relação com público de interesse (Coca-Cola, 

clientes, comunidade, etc)
13.  Transparência na gestão empresária

definidos pela companhia. Em função dos 
dados obtidos pela consulta, avaliaremos 
um tratamento diferencial nos futuros 
relatórios.
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GRI:
G4-DMA

G4-26

G4-49
Indicadores de Desempenho  
Chave em Sustentabilidade

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

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2,14 2,03 2,02 1,76 1,76 1,73 3,06 2,70 2,61 2,17 2,14 2,19

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

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

0,30 0,34 0,33 0,30 0,33 0,38 0,29 0,28 0,28 0,55 0,59 0,60

Geração de resíduos sólidos 
Gramas de resíduos sólidos gerados por litro 
de bebida produzida

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

13,39 13,76 12,96 13,10 11,76 10,86 14,30 15,42 14,75 23,00 23,30 25,99

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

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

92,30 91,00 92,20 87,80 91,00 90,10 75,90 82,90 83,30 86,00 80,00 75,30

Segurança no trabalho
Gravidade em acidentes e quantidade de 
acidentes, indicador LTISR (tempo perdido, 
Injury Severity Rate))

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

213,46 215,01 202,10 6,48 7,30 6,94 76,97 62,58 52,99 7,21 4,08 3,84

Satisfação do cliente 
Medição bianual com alcance a todas as 
operações da Coca-Cola Andina

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

8,1% 85% 85% 8,1% 70,8% 70,8% 8,1% 61% 75,0% 8,1% 83,0% 83,0%

Qualidade do produto
Rating de qualidade do produto (BPQI), 
por sua sigla em inglês Beverage Product 
Quality Index)

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

91,7% 93,5% 91,6% 94,9% 96,8% 94,1% 91,6% 95,2% 96,2% 94,6% 94,6% 97,6%

Qualidade da embalagem
Rating da qualidade da embalagem (PCQI, 
por sua sigla em inglês Packaging Quality 
Index)

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

87,8% 90,0% 89,6% 91,3% 94,4% 86,1% 86,5% 87,6% 90,0% 80,0% 81,8% 79,7%

Rotatividade de funcionários

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

0,29 0,41 0,49 3,65 3,55 2,84 2,42 1,93 2,04 0,67 0,62 0,50

Clima interno favorável
Pesquisa bianual (dados 2013) territórios 
prévios a fusão com Coca-Cola Polar

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

63% 63%  64% 60% 60% 66% 59% 59% 60% N/A N/A  66%

Indicadores Chave do Desempenho  
da Sustentabilidade 
Monitoramos permanentemente indicadores chave no desempenho da sustentabilidade em 
temas que resultam relevantes para as empresas do setor, para Coca-Cola Company, para nossos 
acionistas e nossos principais públicos de interesse.

Eficiência no consumo de 
água: 
Água total consumida 
por cada litro de bebida 
produzida.
Eficiência no consumo de 
energia: 
Energia total utilizada 
por cada litro de bebida 
produzida.
Resíduos:
Porcentagem de resíduos 
sólidos reciclados do total 
de resíduos gerados, gramas 
por litro de resíduos sólidos 
gerados.
Segurança no trabalho: 
Gravidade em acidentes e 
quantidade de acidentes. 
É reportado mensalmente 
através do indicador LTISR 
(tempo perdido, Injury 
Severity Rate).
Satisfação do cliente:  
Medição periódica.
Qualidade do produto: 
É medida mensalmente 
através de indicadores 
de Rating de Qualidade 
do Produto e Rating de 
Qualidade da Embalagem.
Rotatividade dos 
funcionários:
Medição mensal.
Clima no trabalho:
Medição bianual.

A Além dos indicadores chave de des-
empenho próprios da companhia, 

realizamos medições com ferramentas 
de alcance internacional como a iniciativa 
de Relatório Global (GRI por sua sigla em 
inglês, Global Reporting Initiative), os 
indicadores de SER ETHOS-IARSE do Pro-
grama Latinoamericano de SER-PLARSE, 
somado a ferramentas de alcance nacional 
em cada país.

Também realizamos um acompanhamento 
dos indicadores de percepção, com o ob-
jetivo de monitorar a opinião dos grupos 
de interesse sobre nosso desempenho, 
incluindo pesquisas na comunidade local, 
mediação de Clima de Trabalho (bianual), 
e pesquisas de satisfação do cliente.

Os resultados de desempenho dos indica-
dores 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.

Mensalmente as operações de Coca-Cola 
Andina reportam o desempenho das 
variáveis chave de sustentabilidade ao 
Vice-presidente Executivo do Grupo
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Nos autodiagnosticamos na gestão 
responsável da sustentabilidade

 
Com o propósito de avaliar como estamos avançando 
no caminho para a sustentabilidade, realizamos um 
processo de autodiagnóstico participativo com base 
nos Indicadores de Gestão Sustentável propostos pelos 
Institutos ETHOS/IARSE, os quais estão alinhados aos 
indicadores de GRI e à ISO  26000 de Responsabilidade 
Social.

Para realizá-lo, foram formadas equipes de trabalho 
interdisciplinares em que participaram mais de 50 
colaboradores da Coca-Cola Andina Argentina, os 
quais, a partir de uma série de indicadores atribuídos, 
responderam perguntas, acordaram e indicaram um 
estado evolutivo e apresentaram os resultados obtidos no 
âmbito de uma sessão plenária, que teve como objetivo 
validar a qualificação que cada um dos grupos lhe 
concedeu às dimensões dos indicadores analisados frente 
aos níveis hierárquicos que participaram do processo. 
Foi uma instância de networking mais que valiosa, pois 
permitiu compartilhar informações, que muitas pessoas 
ficassem inteiradas sobre as ações realizadas pela 
companhia, sabendo que todas as áreas tem participação 
na gestão da sustentabilidade, uma vez que identificaram 
oportunidades de melhoria a imfábricar.

GRI:
G4-EC1

G4-DMA

G4-26
Desempenho Econômico 
Outro dos indicadores que informamos a partir do Relatório 
2014, é o que corresponde ao desempenho econômico da 
Coca-Cola Andina em função do que significa para a criação de 
valor para a sociedade. 

componente CONCeITO MMU$s

Valor econômico direto criado (VEC)

a) Receitas
Vendas líquidas mais receitas 
procedentes de investimentos 
financeiros e venda de ativos.

2.912 

Valor econômico distribuído (VED)

b) Custos operacionais
Pagamentos a fornecedores, 
royalties e outros pagamentos 
operacionais.

1.951

c) Salários e benefícios sociais  
para os funcionários

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

454

d) Pagamentos a fornecedores de capital
Todos os pagamentos financeiros 
aos fornecedores de capital da 
organização.

204

e) Pagamentos a governos Taxas e impostos brutos. 102

f) Investimentos na comunidade

Aportes voluntários e investimento 
de fundos na comunidade no 
sentido amplo da palavra (inclui 
doações)

1

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

Valor econômico)
Reservas. 200

> Saiba mais: 
www.koandina.com/

A tabela seguinte mostra o fluxo de capital 
entre nossos grupos de interesse e os prin-
cipais impactos econômicos na sociedade 
de nossa operação.

Para mais informações sobre nosso des-
empenho econômico, você pode acessar 
a Memória Anual 2015.

Nota: Os valores dos conceitos indicados, correspondem à receitas e despesas realizadas e devidas no exercício 2015.
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Estrutura de Governo*
GRI:
G4-34

G4-35

G4-36

G4-48

Um plano para cada 
realidade
A Sustentabilidade em Coca-
Cola Andina é gerenciada 
de maneira estratégica em 
nível Grupo, mas também 
oferecendo flexibilidade às 
operações para adaptar o 
Plano de Sustentabilidade às 
características particulares 
de cada contexto local e 
às necessidades de cada 
comunidade onde operamos.

> Saiba mais: 
www.koandina.com/

Vice-presidente 
Executivo

Miguel Ángel Peirano

Comitê de Diretores 

Comitê de Auditoria 

DIRETORIA

Gerente Geral 
Paraguai
— Francisco Sanfurgo 

Gerente Geral 
Chile
— José Luis Solorzano

Gerente Geral 
Argentina
— Fabián Castelli

Gerente Geral 
Brasil
— Renato Barbosa

Auditoria Interna

Comitê Executivo

Comitê de Ética

Gerente Corporativo 
de Administração 
e Finanças
— Andrés Wainer

Gerente Corporativo 
de Planejamento 
Estratégico
— Tomás Vedoya

Gerente Corporativo 
Legal
— Jaime Cohen

Gerente Corporativo 
de Processos e TI
— Germán Garib *

Gerente Corporativo 
de Recursos Humanos
— Gonzalo Muñoz

* Germán Garib renunciou a Companhia em 31 de janeiro de 2016, e em seu lugar no cargo de Gerente Corporativo 
de Processos e Tecnologias da Informação da Coca-Cola Andina assumiu Carlos Gálvez, a partir de 1 de fevereiro 
de 2016.

Nova política de sustentabilidade,  
nova estrutura de gestão

A partir da aprovação da 
nova Política Corporativa 
de Sustentabilidade, 
a estrutura de Governo 
Corporativo* foi ampliada com 
o objetivo de incorporar um 
Comitê de Sustentabilidade ao 
organograma funcional.

L A Política Corporativa de Sustentabilida-
de estabelece as responsabilidades, mo-

delo de administração e operação da gestão 
de desenvolvimento sustentável e se aplica à 
Coca-Cola Andina e suas divisões e filiais.** 
 

Para fortalecer o alinhamento estratégico, 
foi criado o Comitê Corporativo de Sus-
tentabilidade, que reporta à Diretoria. É 
formado pelo Vice-presidente Executivo e 
pelos Gerentes Corporativo de Finanças, 
de Recursos Humanos e de Controle de 
Gestão e Sustentabilidade Corporativa. 
 
As funções deste Comitê compreendem 
a definição de metas e objetivos a desen-
volver; a definição e revisão de métricas 
e indicadores de acompanhamento; a 
aprovação de membros, assinaturas, 
acordos com entidades e afiliações para 
a companhia em seu conjunto; a seleção e 
aprovação dos planos e projetos do Plano 
de negócios de cada país vinculados aos 
pilares e objetivos de sustentabilidade 
definidos e a revisão e aprovação do Rela-

tório de Sustentabilidade. Este Comitê se 
reúne trimestralmente para a avaliação e 
acompanhamento dos planos e objetivos 
aprovados e para informar a Diretoria. 
 
Em cada operação funciona um Comitê de 
Sustentabilidade de Operação, composto 
pelo Gerente Geral e pelos representantes 
das principais áreas que preparam e apresen-
tam os planos da operação, e depois de sua 
aprovação, tem sob sua responsabilidade a 
execução e medição dos resultados obtidos. 
 
Por sua vez, a Gerência de Controle de 
Gestão e Sustentabilidade, tem sob sua 
responsabilidade a elaboração de relató-
rios periódicos que serão revisados pela 
Diretoria, sobre os planos e objetivos, suas 
conquistas e comunicação de resultados.

* Você encontrará a Política Corporativa de Susten-
tabilidade em http://www.koandina.com/pagina.
php?p=gobierno-politicas

** Com o objetivo de conhecer mais sobre a estru-
tura de governo, suas atribuições e funções, ver a 
Memória 2015
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Prêmios e Reconhecimentos Recebidos 

CHILE

Coca-Cola Andina

 › Ganhador da categoria mel-
hor Marca Empregadora no 
setor de Alimentos e Bebidas 
na categoria consumo mas-
sivo. Estudo Marca Empre-
gadora: Trabalhando.com 
(segundo ano consecutivo).

 › 2° Lugar no Rancking “Em-
presas mais Admiradas no 
Chile” dado pelo PWC e 
Diário Financeiro. (segundo 
ano consecutivo).

 › Vencedor “Empresa líder 
em Governo Corporativo 
no Chile”, Prêmio Líderes 
Sustentáveis, Alas 20.

 › 2° Lugar Juan Claro, Diretor 
Empresa líder em Sustenta-
bilidade, Alas 20.

 › 3°. Lugar Jose Luis Solorza-
no, Gerente Geral Líder em 
Sustentabilidade, Alas 20.

 › 6° Lugar empresas desejáveis 
para trabalhar. Pesquisa 
Universium e 1° Empresa em 
Consumo Massivo.

 › Menção honrosa no concurso 
“Melhores iniciativas Susten-
táveis”, categoria eficiência 
energética, organizada Hub 
Sustentabilidade.

Coca-Cola Chile

 › Effie prata categoria mar-
keting social, Coca-Cola 
Canchas para Chile.

 › Effie Ouro, categoria re-lança-
mento Coca-Cola Zero.

 › Effie Prata, Categoria sucesso 
sustentável, Sprite.

 › Effie Prata, Categoria intera-
tivos, campanha tataravoê 
de Vitamin Water.

ARGENTINA

 › Prêmio Dia da Indústria à 
Ecoeficiência entregue pelo 
Governo da Província de 
Córdoba.

 › Maior Participação em ativi-
dades de Junior Achievement 
2015.

 › Compromisso com a Edu-
cação Junior Achievement.

 › South Latin Business Unit 
Bottlers Cup 2014 (Sud Amé-
rica Latina).

PARAGUAI

 › Prêmio Top of Mind: Co-
ca-Cola ganhou pelo quarto 
ano consecutivo no quesito 
gaseificado.

 › Iniciativa de Revista PLUS e 
do Diário 5dias, o estudo foi 
realizado este ano pela Con-
sultora Coin em nível país.

 › Grande Prêmio Ranking de 
Marcas: Vencedores nas 
categorias Sucos com a 
marca Frugos e categorias 
gaseificadas com Coca-Cola.
Organizado pela Câmara de 
Anunciantes do Paraguai.

BRASIL

 › Rancking de Qualidade CCIL 
(Fábrica Cariacica) - 1° lugar 
em Embalagens.

 › Prêmio 23° Recall de Marcas 
do Espírito Santo do Jornal 
A Gazeta (2015) - 1° Lugar 
para Coca-Cola, na categoria 
“Refrescos”.

 › Troféu e reconhecimento 
em Londres pelo 2° lugar em 
GSCC Award pelo Programa 
de Excelência Operacional.

 › Top of Mind Franca. 

 › Prêmio à Qualidade do Brasil 
Ciclo 2014/2015 - Menção 
pela evolução do resultado 
em relação ao ano anterior. 

 › Copa de Execução 2015 
CCIL - Melhor execução de 
Key Accounts

GRI:
G4-16

Participamos Ativamente  
das Seguintes Organizações

PARAGUAI

 › Fundação Clube Cerro Por-
tenho.

 › Fundação Franjeada.

 › Fundação Paraguaia.

 › Câmara de Anunciantes do 
Paraguai.

 › Câmara de Comércio Para-
guaio Americana.

 › Fundação Câmara de Co-
mércio.

 › Câmara Paraguaia de Super-
mercados.

 › Câmara de Comércio e In-
dústria.

 › Fundação Câmara de Co-
mércio.

 ›  Cámara Junior de Asunción.

 › Câmara Junior de Assunção.

 › Câmara Paraguaio - Mexicana 
de Indústria.

CHILE 

 › Câmara Nacional de Co-
mércio, Serviço e Turismo 
do Chile.

 › Sociedade de Fomento Fabril. 

 › Alimentos e Bebidas do 
Chile A.G.

 › Associação Gremial de Indús-
trias Fornecedoras Agip S.A.

 › Fundação Geração Empre-
sarial.

 › Câmara de Comércio San-
tiago A.G.

 › Associação Nacional de 
Avisadores Anda A.G.

 › União Social de Empresários 
Cristãos (USEC).

 › Centro de Estudos Públicos 
(CEP).

ARGENTINA

 › Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos da América 
AmCham.

 › Fundação Empresarial para 
a Qualidade e a Excelência 
(FUNDECE).

 › Instituto Argentino de Exe-
cutivos de Finanças (IAEF).

 › Câmara Argentina da Indús-
tria de Bebidas sem Álcool.

 › Câmara Empresarial do 
Auto-transporte de Cargas 
de Córdoba (CEDAC).

 › Instituto Argentino de Res-
ponsabilidade Social Em-
presarial (IARSE).

 › Associação de Fabricantes 
Argentinos da Coca-Cola 
(AFAC).

 › Fundação Mediterrânea.

 › Bolsa de Comércio de  
Córdoba.

 › Câmara  de  Comérc io  
Córdoba.

BRASIL 

 › Associação Fabricantes 
Brasileiros de Coca-Cola 
(AFBCC).

 › Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ).

 › Associação Comercial e 
Industrial de JPA (ACIJA).

 › Associação Brasileira de 
Indústrias de Refrigerantes 
(ABIR).

 › Espírito Santo em Ação.

 › Instituto Coca-Coletivo 

 › Centro de Indústria do Estado 
de São Paulo (CIESP).
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Benefício  
de bebidas

NOSSO FOCO 

Nossa aposta é oferecer opções para estar 
e sentir‑se bem, nas categorias de Energia, 
Hidratação, Nutrição e Relaxamento.

GRI:
G4-DMA
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GRI:
G4-DMA

G4-4

FP6
Um portfólio orientado às necessidades  
de nossos consumidores
49% dos nossos produtos são baixo ou zero calorias. 
Os objetivos foram incorporar bebidas sem açúcar, dar 
multiplicidade de opções e aumentar a disponibilidade.

A companhamos as mudanças nas pre-
ferências e pelas considerações sobre 

saúde e nutrição de nossos consumidores.

Como resultado de um processo de es-
cuta de nossos clientes e consumidores, 
buscamos interpretar suas necessidades e 
nos aproximar de seus gostos para poder 
oferecer os melhores produtos. 

Oferecemos uma ampla linha de bebidas 
zero e de baixas calorias: 

Coca-Cola Zero; Coca-Cola Light; Coca-Cola 
Life; Fanta Laranja Zero; Sprite Zero; Crush; 
Kuat Zero; Inca Kola Zero; Nordic Mist Zero; 
Quatro Pomelo; Light Del Valle; Kapo Light; 
Del Valle Mais Light; Frugos Light; Aquarius; 
Bonaqua; Kin; Crystal; Dasani; Powerade 
Light; Schweppes Light; KAPO; Andina Del 
Valle Light; Andrifrut Light; Nectar Andina 
Light; Uva e Kuat, e chás com a linha Leão 
Fuze (hot fill), Chá Verde e Fuze Tea Light. 
Coca-Cola Life evoluiu em seu perfil, adoçada 
naturalmente com Stevia e açúcar de cana, 
tem somente 36 calorias por copo, 57% 
menos que a Coca-Cola regular. 

Chile

53

46

25

38ARG

BRA

CHI

PAR

% de Marcas oferecidas em formato Retornável

ANDINA 32

Características do portfólio  
de bebidas

49%: ou Kal ou Light
28%: com vitaminas, 
minerais ou agregados 
nutricionais. 
32% são oferecidos em 
formato retornável.

Portfólio de bebidas

GASEIFICADAS

SUCOS

ÁGUAS

ENERGÉTICOSOUTROS

O packaging de 
100% dos produtos 
que oferecemos é 
reciclável (vidro, 
alumínio, latas, 

Pet, Refpet e 
tetra Pack), bem 
como 100% das 

embalagens 
secundárias.
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GRI:
FP7

FP5

G4-DMA

G4-PRI

Com a Mais Alta Qualidade
Coca‑Cola Andina Argentina é uma das 4 operações do Sistema 
Coca‑Cola em nível mundial em alcançar o nível de maturidade 
“Excellence Level” em função dos requisitos KORE, condição que 
mantemos desde 2010.

As melhores práticas 
internacionais guiam nossa 
gestão alcançando pessoas, 
processos e produtos.

100% de nossas fábricas 
produtivas e centros de 
distribuição nos 4 países em 
que operamos contam com 
certificações em:

- Qualidade: ISO 9001.
- Meio Ambiente: ISO 14001.
- Segurança e Saúde 
Ocupacional OHSAS 18001.
- Inocuidade dos alimentos 
FSSC 22000
- FSSC 22000 inclui ISO / 
TS 22002
- KORE: Requisitos 
corporativos de “The Coca-
Cola Company”.
- RP - Auditoria de SGP 
Resultado Verde 2015
(Brasil e Chile).

N osso Sistema Integrado De Gestão 
nos permite trabalhar conforme os 

padrões internacionais. 

A qualidade sempre foi um tema central 
para a Coca-Cola Andina e se reflete na 
adoção de padrões de classe mundial para 
nossas fábricas produtivas e centros de 
distribuição dos 4 países em que operamos 

A certificação de segurança alimentar 
FSSC 22000 garante a inocuidade de 
nossas bebidas.

Processos e instalações incorporam critérios 
de saúde e segurança ocupacional, ecoefi-
ciência no uso de recursos, minimização de 
resíduos e reciclagem. Ao mesmo tempo, 
desenvolvemos programas para monitorar 
a qualidade e segurança dos alimentos com 
o objetivo de preservar continuamente a 
saúde e segurança dos consumidores.

Realizamos auditorias ao processo de 
produção e produtos finais. Certificamos 
normas internacionais de segurança ali-
mentar; imfábricamos análise de perigos, 
avaliações de riscos físicos, químicos e 
biológicos que possam impactar na saúde 
dos consumidores. Realizamos melhorias 
de infraestrutura para aumentar o nível de 
inocuidade no recebimento de matérias 
primas, elaboração e armazenamento de 
produto final.

Coca-Cola Andina Argentina

É uma das 4 operações do Sistema Co-
ca-Cola em nível mundial em alcançar o 
nível de maturidade “Excellence Level” em 
função dos requisitos KORE, condição que 
mantemos desde 2010. KORE é um exigente 
programa desenvolvido por The Coca-Cola 
Company e projetado especificamente para 
nossa atividade que incorpora normas e 
requerimentos que vão além do alcance das 
certificações ISO, com base nas melhores 
práticas internacionais em Qualidade, Meio 
Ambiente e Segurança. É de aplicação 
obrigatória por toda operação própria ou 
franqueada de Coca-Cola no mundo.

Os procedimentos, instruções e anexos 
que compõem o Sistema Integrado de 
Sustentabilidade são revisados perante 
alterações nos requerimentos, e se mantém 
atualizada a metodologia e os registros. Se 
estes requisitos são cumpridos, também 
se cumpre o KORE, a legislação vigente, 
os padrões internacionais ISO e OHSAS 
aos que aderimos.

The Coca-Cola Company possui um orga-
nismo próprio de auditoria denominado 
GAO (Global Audit Organization, que desde 
2013 mantém um esquema de auditorias 
programadas e não programadas para 
verificar o cumprimento da norma.

InDICADoR ChAVE DE DESEmPEnho Em SuStEntAbILIDADE

Qualidade do produto
Rating de qualidade do produto BPQI (por 
sua sigla em inglês: Beverage Product 
Quality Index).

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

91,7% 93,5% 91,6% 94,9% 96,8% 94,1% 91,6% 95,2% 96,2% 94,6% 94,6% 97,6%

CHILE
 › Kapo 200 ml, substituindo 180 e 252, nova 
fórmula reduzida em açúcar.

 › Aquarius, nova fórmula reduzida em 
açúcar para todos os sabores.

 › Aquarius Papaia.
 › Nordic Mist Ginger Ale e Água tônica, 
passaram a fórmulas midcal.

 › Vitamin Water
 › Powerade Zero
 › Reformulação de Andina Del Valle de light 
a 0% sem açúcar agregada.

 › Quatro em seus 3 sabores, Framboesa, 
Pinha e Papaia.

 › Apresentação em embalagem de vidro 
retornável de 1,25 lkz. 

 › Apresentação em embalagem de vidro 
retornável de 1,25 lK.

 › Quatro Pomelo; Framboesa, Pinha, Papaia 
em embalagens de vidro retornável 1,25L 
e Refpet 2L.

 › Embalagens de vidro retornável de 1,25L
 › Pet 591cc Fanta Zero e Sprite Zero 

LANÇAMENTOS 2015

Sua nutrição também nos interessa
Mais de 30% do portfólio de marcas oferecidas contém  
aumento de ingredientes nutricionais e aporte de minerais.

O ferecemos bebidas com aumento em 
ingredientes nutricionais (vitaminas, 

sais minerais, sucos naturais), tais como 
suco pronto para tomar linha Nutri (Cepita/
Frugos/Del Valle/Andina), Vitamin Water, 
Powerade, Burn, Fanta Zero Con Vitamina 
C, Kapo, , Del Valle Kapo Y Del Valle Reserva 
Açaí+Banana; Fanta Naranja Zero; Cepita 
Del Valle; Frut Del Valle; Fruta&Nada; Del 
Valle; Kapo; Del Valle Mais; Del Valle Reserva; 
Bonaqua; Kapo; Frugos Nutri Defensas; 
Andina; Valle Nutri Defensas; Aquarius; 
Kin; Crystal; Vital; Dasani; Vitaminwater; 
Powerade; I9 Isotónico; Powerade Zero; 
Powerade Light; Burn; Guaraná.

BRASIL  
 › Fanta Maçã Verde
 › Fanta Maracujá.
 › Del Valle 100% Laranja. 
 › Del Valle 100% Uva.
 › Sucos Mais Laranja.
 › Sucos Mais Pêssego.
 › Sucos Mais Uva

ARGENTINA
 › Aquarius Sabor Limonada
 › Aquarius Sabor Pomelo Rosado em 
Andina Sul.

 › Aquarius Delight Pera e Laranja.
 › Aquarius Sabor Multifruta.
 › Aquarius Embalagen 2,25L
 › Aquarius Embalagem Lata (Pera, Pomelo 
e Multifruta)

 › Bonaqua 2.5L
 › Fanta Zero 2,25
 › Mini-lata Coca-Cola Zero

PARAGUAI
 › Relançamento Coca-Cola e Coca-Cola 
Zero 2,25L

 › Fanta Uva 2L e 500 ml.
 › Crush Guaraná 2L.
 › Powerade Green Punch 500 ml.
 › Frugos Laranja 1,5L
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GRI:
G4-DMA

G4-PR1

G4-PR3

FP5

Marketing responsável 
Não dirigimos publicidades nem promoções a crianças menores 
de 12 anos, para aqueles produtos com conteúdo classificado 
como “alto índice de açúcares”.

A s campanhas de marketing em ní-
vel nacional são desenvolvidas em 

conjunto com The Coca-Cola Company. 
Contamos com uma política de marketing 
responsável, que estipula que não se dirige 
publicidade a crianças menores de 12 anos 
para nenhum dos produtos da companhia. 
Não se pauta publicidade em meios cuja 
audiência de crianças menores de 12 anos 
é superior a 35%. Adicionalmente, não 
mostramos crianças menores de 12 anos 
bebendo nenhum dos produtos sem a 
presença de um adulto responsável.

Aplicamos os Guias Diários de 
Alimentação  (GDA)

Na Coca-Cola Andina, incluímos o conteú-
do de calorias e quantidade de açúcares, 
gorduras totais e sódio nos produtos do 
nosso portfólio.

Utilizamos os Guias Diários de Alimen-
tação (GDA), que são uma ferramenta de 
informação nutricional apresentada no 
formato de tabelas no rótulo dos produtos. 
Está baseada em evidência para ajudar 
os consumidores a selecionar dietas que 
satisfaçam as necessidades nutricionais e 
energéticas individuais.

Os GDA estão sendo aplicados na América do 
Sul por diferentes companhias de alimentos 
e bebidas de forma voluntária. De acordo 
com a política global da Coca-Cola, todos 
os rótulos (exceto vidro e água) devem 

Rótulo com informação nutricional 
Acreditamos na importância e no poder da escolha informada, 
em razão disso, proporcionamos informação nutricional objetiva, 
significativa e compreensível sobre todos os nossos produtos.

E ntendemos que o rótulo nutricional 
baseado na evidência, permite as 

nossos consumidores tomar decisões que 
satisfaçam seus requerimentos nutricionais 
e de energia individuais e os de suas famílias.

Não somente adotamos a normativa antes 
que estivesse vigente, como que voluntaria-
mente incluímos as informações necessárias 
para guiar nossos consumidores em suas 
decisões de consumo.

A Coca-Cola foi a primeira companhia de 
bebidas em nível mundial, que se com-
prometeu a colocar as calorias na frente 
de seus rótulos.

Calorias
84

Quantidade de calorias contidas 
em uma porção do produto

Porcentagem que representa o 
Valor Diário de Referência (VDR)

Valor diario de referencia

Energia 2000 Kcal

Proteína 50 g

Carboidratos totais 305 g

Gordura 67 g

Gordura saturadas 22 g

Sódio (sal) 2.400 mg 

 (máx.)

4%

Açúcares 
totais 
21,6 g

24%

Gorduras 
totais 
0,0 g

0%

Gorduras
 saturadas 

0,0 g

0%

Sódio
20 mg

0%

conter os GDA. Na América Latina, a Co-
ca-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 de seus produtos.

Na Coca-Cola Andina, incluímos o conteú-
do de calorias e quantidade de açúcares, 
gorduras totais e sódio nos produtos do 
nosso portfólio. Além disso, um painel 
de informação nutricional fornece dados 
adicionais sobre proteínas, carboidratos, 
fibra e, quando o produto contém, minerais 
e vitaminas. Também consta a porcentagem 
do valor diário recomendado dos nutrien-
tes mencionados em uma dieta de 2.000 
calorias diárias.
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O objetivo: chegar a 95% dos consumidores 
que preferem Coca-Cola original tenham 
experimentado ao menos uma opção baixa 
ou sem calorias em um prazo de 2 anos.

Esta campanha, que será conhecida no 
final de abril, considera mudanças na 
estratégia de canais de distribuição, nova 
estratégia publicitária e nova identidade 
gráfica, transformado em vermelho a cor 
simbólica da felicidade.

Este novo conceito que denominamos 
Masterband, ou estratégia de marca única, 
implica em passar de 4 marcas distintas 
a uma marca única com 4 opções com a 
mesmo ícone e atributos da Coca-Cola 
original para que o consumidor possa 
escolher em função de suas preferências.

Nosso principal desafio como engarrafadora 
é aumentar a disponibilidade de opções 
baixas e sem calorias no mercado ao longo 
de todo o Chile para que o consumidor tenha 
a opção de escolher - de acordo com seus 
gostos ou estilo de vida - qualquer que seja 

Chile
Estratégia Marca Única: a  
felicidade tem uma cor... vermelha

Com o objetivo de aumentar a visibilidade de suas variedades de 
baixas e sem calorias, a The Coca‑Cola Company escolheu o Chile 
como primeiro país da América Latina para imfábricar seu plano 
de “marca única” para a Coca‑Cola. 

o ponto de venda em que esteja: desde uma 
grande cadeia de supermercados, até um 
pequeno armazém de bairro.

O objetivo é chegar a 95% dos consumidores 
que preferem Coca-Cola original com ao 
menos uma opção baixa ou sem calorias em 
um prazo de 2 anos. O cenário a transformar 
apresentava grandes desafios, em 2014 
somente 34$ de quem preferia Coca-Cola 
original tinham experimentado Coca-Cola 
Light ou Zero e na média somente 79% dos 
consumidores sabia destas opções. A isso 
somou-se a necessidade de aumentar a 
disponibilidade destes produtos em seg-
mentos socioeconômicos baixos, e zonas 
rurais onde o consumo destas opções é 
muito pouco desenvolvido.

A campanha 2105 teve diferentes etapas 
que foram ajudando a potencializar as 
opções: começamos com teste Coca-Cola 
Zero em março; seguido pelo lançamento 
de Masterbrand com a Campanha “A 
felicidade tem uma Cor” em maio, onde 
foi apresentada a estratégia de marca 

casos em 
destaque GRI:

G4-26

G4-PR5

G4-DMA

FP4

O objetivo: chegar a 

95%
dos consumidores que preferem 

Coca-Cola original tenham 
experimentado ao menos uma 

opção baixa ou sem calorias em  
 um prazo de 2 anos.  

total de chamadas 

634.430

Benefício de Bebidas na Cadeia de Valor
A construção de um estreito vínculo de cooperação com nossos 
clientes é a chave para assegurar que nossas bebidas e a 
mensagem que queremos transmitir cheguem com os maiores 
padrões de qualidade nas mãos dos nossos consumidores. 

Geramos com nossos clientes uma relação 
de longo prazo. Contamos com diversos 
canais para oferecer informações sobre 
nossos produtos e conhecer suas opiniões 
e expectativas.

Cada operação conta com um Centro de 
Contatos que recebe as consultas e recla-

mações dos clientes através de diferentes 
canais: site, ligações telefônicas, e-mail, 
mensagem de texto por telefone celular.

Trabalhamos ativamente para conhecer 
seu grau de satisfação com nossos ser-
viços. Fazemos isso através do Serviço de 
Atendimento ao Cliente e das Pesquisas 
de Satisfação.

Consumidores

Nossa comunicação é feita através do 
Centro de Contato Telefônico, pelo site e 
pelas redes sociais.

O contato com os consumidores é reali-
zado através do canal da The Coca-Cola 
Company, que em seus procedimentos 
de gestão, tem determinados os casos 
em que é requerido que  a engarrafadora 
escale e resolva.

No caso em que os consumidores entrem 
em contato diretamente com nossas ope-
rações, o contato é registrado e transferido 
para The Coca-Cola Company para que 
tenha o mesmo tratamento.

Satisfação dos Clientes
País 2014‑2015

argentina 85%

brasil 70,8%

chile 75%

paraguai 83%

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

Argentina
Informação ao consumidor: 
0800 8888 888  
Telefone al 0810-7777-888
Mensagem de texto 3516212622

Brasil

Teléfono al 0800-0235338
www.coca-colabrasil.com.br
SAC 0800-0212121

Chile

Hola Coca-Cola 800 219 999

Paraguai
Teléfono al 0800-115555
*2622 de telefone celular
E-mail para  
a sacc@py.kopolar.com

281.000 clientes  
nos 4 países  

Reclamações

12,4%

Consultas

21,3%
Pedidos  (vendas)

47,1%

Solicitações (serviços, 
visitas, etc.) 

19,2%

Atendimento ao cliente 
através do Call Center

Avaliamos fatores, tais como vendedor, 
entrega, apoio comercial, faturamento, 
oferta de variedades de produto, qualidade, 
rentabilidade, atendimento telefônico e 
serviço técnico, entre outros.

Através da medição do desempenho da 
Coca-Cola e seus concorrentes nestes 
fatores, se determina a situação compe-
titiva que nos permite desenvolver planos 
de ação para todo o ano. A partir de 2011 
foram unificados os critérios de medição 
nas operações, conseguindo assim, com-
parabilidade de resultados.

Clientes 
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Os resultados de 2015 foram surpreendentes:
Coca‑Cola Zero está hoje em 80% dos clientes, Coca‑Cola Light em 
76% dos clientes e isso nos permitiu alcançar 8% com alguma opção 
baixa ou sem calorias graças ao grande esforço da equipe do canal 
tradicional que empurrou a cobertura durante todo ano de 2015.

casos em 
destaque

Mix Indústria Light 
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única e a volta ao vermelho em nossas 
embalagens; isso foi complementado com 
a Copa América onde pela primeira vez o 
futebol mostra opções; depois em agosto, 
passamos à etapa de “Escolha aproveitar”, 
onde são manifestadas as diferenças de 
cada uma; complementando por contour 
e Natal também com opções.

Para assegurar o sucesso do plano, trabal-
hou-se em um plano sincronizado entre 
Coca-Cola Company e as Engarrafadoras 
em toda a cadeia a partir da produção ao 
consumidor final. Com um forte inves-
timento em mídias massivas, um plano 
sampling que chegou a 1.0 MM de contatos, 
ativação de pontos, restaurantes e praças 
de alimentação com um investimento ma-
terial e espaços de $ 1.200 MM de pesos 
chilenos que nos permitiu dar visibilidade à 
cor vermelha com materiais permanentes 
(letreiros, toldos, sancas, máquinas vending, 
máquinas postmix, etc.), de comunicação 
com a campanha (cartazes e banners) e 
a exibição de opções no ponto de venda 
(ilhas, móveis, etc.), lançamento de formatos 
retornáveis no canal tradicional de regiões, 
descontos para clientes em opções light e 
zero, colocação de embalagens retornáveis 
e incentivos para força de vendas.

A estratégia de aumento de clientes foi 
focada na Coca-Cola Zero, por ser a opção 
com um autêntico sabor, mas sem calorias e 
o esforço foi concentrado em 4 embalagens, 
Vidro Retornável 237 cc, Plástico reciclável 
591 cc, Vidro Retornável 1,25l, Plástico 
Retornável 2,0l, embalagens orientadas a 
teste de produto e aumento de frequência 
de consumo. Em relação a apresentações 
e layouts, o foco é ter a disponibilidade de 
opções no ponto de venda todas visíveis 
de uma vez.

Além disso, a Coca-Cola Zero em volume 
cresceu 36,4% VS em 2014, e em partici-
pação de mercado chegou a 7,4%. Além 
disso, nos ajudou a acelerar o mix de 
crescimento de bebidas light.

Para 2016, o desafio continua e continuare-
mos aumentando a disponibilidade opções 
no ponto de venda.

7,4%
de participação  

no mercado

36,4%
de crescimento em volume 

 da Coca-Cola Zero versus 2014  
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Vida ativa  
e saudável

NOSSA ABORDAGEM 

Nosso compromisso é impulsionar uma vida ativa 
e saudável tanto entre nossos colaboradores como 
na comunidade.

Promovemos o bem estar integral das pessoas 
através de iniciativas que fomentam estilos de 
vida ativos, mantendo um balanço entre uma 
alimentação adequada e a prática regular de 
atividade física.

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

GRI:
G4-DMA
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Por um estilo  
de vida saudável 

Cuidar da 
saúde é uma 
responsabilidade 
de todos, mas 
a educação e 
prevenção começam 
em casa.

E ntendendo que a Coca-Cola Andina 
Argentina é uma grande família, re-

novamos diariamente o compromisso de 
melhorar a qualidade de vida de nossos 
trabalhadores. Assim, a Coca-Cola Andina 
Argentina incorporou o Serviço Médico 
Laboral a assessoria sobre nutrição. Hoje 
o serviço chega a Fábricas Montecristo, 
Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Trelew e 
Neuquén onde mais de 100 trabalhadores se 
uniram à proposta (plano de alimentação e 
acompanhamento nutricional), conscientes 
da importância de adotar hábitos para uma 
boa alimentação. 

Quadras para o Chile 

A iniciativa colocou o país novamente 
em movimento. Depois dos bons 

resultados do programa que durante 2014 
construiu uma quadra por região, em seto-
res especialmente vulneráveis, Coca-Cola 
e nossa companhia ampliaram o alcance 
de “Quadras para o Chile”, fazendo uma 
chamada às comunidades para trabalhar 
por conseguir este grande benefício. 
Foram quatro as comunidades finalistas, 
as quais conseguiram reunir e colocar 
em movimento milhares de pessoas, em 
bailes massivos, corridas e caminhadas. 
Chegamos a Coquimbo, Renca e Conchali.

Torneios intercolegiais 
Fanta 

Em 2015 
conseguimos 
mais de 50.000 
participantes. 

F oram realizados com os colégios mais 
importantes do Paraguai, o American 

School of Asunción (ASA), Colegio Las 
Teresas, Coletio SIL, Colegio Internacional, 
Colegio San José, entre outros. Seu pro-
pósito é promover em meninos, meninas e 
adolescentes a paixão pelo esporte.

Instituto de Bebidas 
para a Saúde e Bem 
Estar 

Este Instituto é parte do compromisso 
constante da The Coca-Cola Company 
pelo avanço do conhecimento científico 
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 ciên-
cia, segurança, benefícios das bebidas e 
ingredientes, bem como da importância 
da dieta, da nutrição e da atividade física 
para a saúde e bem estar.

O grande jogo 

Em 2015 chegamos 
com a iniciativa 
a mais de 7.600 
meninos e meninas 
no Paraguai.

I mfábricado com o objetivo de promover 
na comunidade educativa escolar, con-

dutas destinadas a conseguir uma melhor 
qualidade de vida e bem estar integral, 
chegamos a mais de 7600 meninos e 
meninas, trabalhando em conjunto com 
a Educação Física Infantil e a Educação 
Alimentar. O programa é realizado com o 
apoio da Coca-Cola Foudation Paraguai e 
Paresa e conta com o suporte do Instituto 
Superior de Educação.

Patrocínio Powerade 

Tivemos mais de 
12.000 participantes 
nas corridas 
Powerade de verão.

A s principais maratonas e eventos 
esportivos foram abordados com 

a marca Powerade. Contribuímos com a 
organização e patrocínio dos encontros 
que foram organizados em conjunto com o 
Paraguai Marathon Club (PMC), Município de 
Asunción, Cabildo de Asunción, Município 
de Encarnación e San Bernardino.

GRI:
FP4

> Saiba mais:
www.institutodebebidas.org

Sempre em Movimento

Copa Coca-Cola

Este torneio de futebol é a expressão 
esportiva intercolegial mais importante 
em nível regional, com a participação de 
jovens entre 13 e 15 anos de idade.

A Copa Coca-Cola resgata os valores es-
senciais do esporte: o companheirismo, o 
jogo limpo e um estilo de vida ativo.

Estamos convencidos que a união entre 
atividade física e diversão é o melhor 
caminho para transitar plenamente por 
todas as etapas da vida, por isso, a Copa 
Coca-Cola fomenta e promove:

 ›  Os benefícios de uma vida saudável e ativa.

 › A livre expressão dos jovens através do 
esporte, complementando sua formação 
intelectual.

 › O respeito, o jogo limpo, a concorrência 
saudável e o trabalho em equipe.

 › O sentido de pertencer e a interação 
entre os participantes.

Jovens 
inscritos 

Equipes 
inscritas

Cidades 
participantes 

Partidas 
jogadas 

Argentina
2014 12.032 752 28 1.175

2015
3.468 120

36
221

1.650 24 39

Chile

2014 6.000 248 M y 8 FF De Arica a 
Punta Arenas

2015
18.040 902

16
906

2.970 207 728

Nasceu há 15 anos no México e é jogado 
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Gua-
temala, 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 o programa se apoia 
na geração de parcerias com entidades 
sociais, esportivas e governamentais de 
todas as cidades onde acontece a Copa 
Coca-Cola, contribuindo para fortalecer 
o tecido social.
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P ara abraçar o sonho da vitória, nossa 
Coca-Cola em suas 4 variedades, com 

opções zero e baixas calorias, demonstrou 
que a felicidade tem uma só cor, o vermel-
ho, a mesma que uniu todos os chilenos, 
incentivando em cada partida a equipe de 
nossos amores.

A ampla visibilidade que teve a nossa be-
bida em via pública, televisão, internet e 
redes sociais nos permitiu transmitir esta 
nova etapa que vive a marca e aumentar 
a associação de nossa seleção de futebol 
com nosso refresco com mais história.

Todos nós tínhamos o mesmo, sonho e 
esperança... ver ganhar o vermelho em 
casa, há mais de 20 anos que não éramos 
sede da Copa. Tínhamos fé e no incons-
ciente coletivo acreditávamos que este 
vermelho era diferente, era possível ficar 
de igual para igual com qualquer equipe 
e ao ser os donos da casa, tínhamos tudo 
para ganhar, pois este era o momento.

Chile
Copa América

A Coca-Cola como marca patrocinadora 
da vermelha gerou um plano robusto 
em mídias, digital, dentro dos estádios e 
dos pontos de venda. Nosso objetivo foi 
dinamizar o volume de Coca-Cola TM, dar 
visibilidade ao lançamento de Masterbrand 
com opções zero e baixas calorias e associar 
a Coca-Cola com o esporte.

Também tivemos uma música oficial da ver-
melha chamada “Contigo” de Juan Magán ft 
D-Niss &Zaturno” que nos ensinou os passos 
típicos de cada jogador e nos convidou a 
movimentarmos no ritmo da música com 
sum batón em todas as cidades sede da 
Copa América desde fevereiro associado 
à campanha movimento da Coca-Cola.

Quando fomos campeões saímos rapida-
mente para comemorar com o ônibus da 
vermelha já gravado “obrigada campeões” 
chegando até Moneda para comemorar 
alcançando 4.6 MM de contatos. Em poucos 
dias foram veiculados 2 comerciais, um 
resumo do acontecido e um de agrade-
cimento à nossa vermelha pelo triunfo 
que conseguiu 3 MM de visitas mais vias 
públicas em Santiago.

casos em 
destaque GRI:

FP4

25.000
Likes

4.000
Compartilhamentos

35 milhões
de visitas no Youtube sendo o n° 9 

mais visto até hoje

Copa América teve sua 
repercussão em Coca-Cola 
Argentina. Um concurso 
interno, concretamente 
uma trivia institucional, 
mobilizou mais de 
1.000 Colaboradores 
para inscrição para 
a participação no 
campeonato. Cinco deles 
foram vencedores e 
tiveram a oportunidade de 
participar de alguns dos 
principais cenários do Chile 
onde foi comemorada a 
competição futebolística 
mais importante do ano.

A Copa América de futebol foi realizada em meados  
de junho e julho de 2015.A Coca-Cola sabe que os adolescentes 

são o futuro. E, exatamente por isso, 
ela vai onde eles estão: à escola.

O Festival de Escolas nasceu em 2010 no 
Paraná e São Paulo. Em 2014 foi organizado 
também em Santa Catarina e no Rio Grande 
do Sul e agora em todo o Brasil.

Consiste em premiar as melhores experiên-
cias relacionadas com o esporte, dança, 
atividades ao ar livre e movimentos de 
diversão, que são demonstrados pelos 

Brasil
Festival das Escolas

participantes através de textos, vídeos ou 
montagens com fotos e imagens.

O Festival Coca-Cola cria uma expectativa 
única dentro das escolas, envolve a partici-
pação de todos os públicos: alunos, atletas, 
estudiosos, artistas e geeks.

Dá prêmios para todos os públicos, alu-
nos, professores, diretores de escolas, 
comunidades e hoje é um dos nossos 
principais pilares de comunicação com 
os adolescentes.

Votantes nesta data: 

90.000
dos vídeos gerados  

pelas escolas.

140.000
alunos mobilizados

10
Cidades

> Saiba mais:
https://festivaldasescolas.cocacola.com.br/
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Guardiões  
da água

NOSSA ABORDAGEM 

A água é um recurso fundamental para a vida 
e conscientes disso, procuramos um uso 
responsável, desenvolvemos processos que 
permitam maior eficiência em seu consumo, e 
repondo este vital recurso à natureza.

GRI:
G4-DMA
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Consumo de água (em litros)*

2011 2012 2013 2014 2015

Argentina 1 1.694.360.700 1.873.029.865 2.061.169.755 2.661.571.787 2.692.832.790

brasil 2 1.909.754.000 1.815.232.000 1.884.794.000 1.906.945.242 2.422.473.000

Chile 3 1.391.200.000 2.823.436.707 2.887.571.404 2.570.378.697 2.454.498.180

Paraguai 4 962.887.000 819.494.770 765.562.370 768.418.161 772.119.270

Total operação 5.958.201.700 7.331.193.342 7.599.097.529 7.907.313.888 8.341.923.240

Descarga total de águas residuais (em litros) tratadas em estações de efluentes PRÓPRIAS

Argentina 1 630.895.000 695.480.000 754.808.465 973.027.890 949.811.532

brasil 2 530.650.000 368.085.000 415.232.000 582.413.226 678.639.000

Chile 3 415.239.000 421.979.000 680.307.658 1.122.048.901 531.720.000

Paraguai 4 373.478.000 329.006.540 320.489.110 290.687.081 409.630.540

Total operação 1.950.262.000 1.814.550.540 2.170.837.233 2.968.177.098 2.574.885.993

Descarga total de águas residuais (em litros) tratadas em estações de efluentes EXTERNAS

Argentina     407.062.085

* 100% Tratamento em estações de efluentes.
1 Corresponde à Fábrica de Córdoba, cuja fonte é 100% aquífero subterrâneo.
2 Água Subterrânea - Aquífero Guarani RP / Água Municipal mais poços Rio de Janeiro e Espírito Santo.
3 Corresponde à Estação de Renca. Inaugurada em 2012. A extração de água é realizada através de água subterrânea. Os aquíferos explorados correspondem ao 
setor Santiago Central, de acordo com denominação da Autoridade de Águas do Chile, DGA. Utiliza-se água de rede, como água potável para camarins, banheiros e 
cassinos. A totalidade das águas residuais é tratada externamente na estação Mapocho-Treba que pertence à empresa Águas Andinas. A descarga de águas residuais 
evidenciadas na tabela se refere àquelas com carga orgânica.
4 Abastecimento de água subterrânea proveniente do Aquífero Patriño, através de poços artesianos profundos de mais de 150 metros.

  

Recuperação de água 
de chuva

C ontamos com um sistema de captação 
da água de chuva e seu armazenamen-

to em cisternas e/ou lagoas, que depois é 
aplicada a serviços auxiliares, tais como a 
proteção do fogo e sanitários das fábricas. A 
captação da água de chuva tem a vantagem 
adicional de evitar sua potencial contami-
nação no curso natural, preservando-a 
para infiltração ou evaporação.

Iniciativas destacadas

Otimização de 
Processos de 
Saneamento CIP

T odas as linhas de produção contam 
com sistemas de CIP automáticos 

(Cleaning in Process), que é um processo 
de limpeza e saneamento dos dutos das 
linhas de mudança para sabores que nos 
permite economizar água e energia.

A água do último enxágue é armazenada 
em tanques condicionados para tal, e 
depois é reutilizada no primeiro enxágue 
do seguinte processo de limpeza.

GRI:
G4-DMA

G4-ENB

G4-EN10

G4-EN22

C omo engarrafadoras de bebidas 
Coca-Cola, o cuidado da água em 

nosso ciclo de produção é um dos nossos 
principais eixos estratégicos. Trabalhamos 
para resguardar dito recurso, não somente 
porque é vital para a vida humana e para 
as comunidades onde operamos, como 
também porque é importante para o 
nosso negócio.

Guardiões da Água

Importância da água
A água é um recurso precioso e fundamental 
para a vida. Sabemos que para fazer uma 
diferença significativa, devemos centralizar 
nossos esforços além dos limites de nossas 
próprias fábricas engarrafadoras.

Nosso objetivo é ser verdadeiros guardiões 
do recurso hídrico; administradores res-
ponsáveis pela água através da promoção 
de projetos que não somente melhorem a 
eficiência hídrica como também possam 
colaborar na conservação das fontes de 
dito recurso e colaborar no acesso à 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 pilar de trabalho, 
transformado em projeto, é o de Repor - 
Replenish em inglês - onde focamos muitos 
dos nossos esforços para devolver a água 
que utilizamos em nossas bebidas à natu-
reza. O mesmo tem um duplo objetivo: a 
conservação de bacias hidrográficas para 
a sustentabilidade e o acesso à água como 

REDUZIR
Significa colocar todos os esforços neces-
sários (recursos e tecnologia) para cada dia 
consumir em nossos processos menos água 
para produzir nossas bebidas. 

direito humano nas regiões onde operamos, 
obtendo resultados quantificáveis em três 
categorias:

 › Proteção de bacias hidrográficas.

 › Água para usos produtivos

 › Acesso à água potável em comunidades

Reciclar

RePOR

reduzir

InDICADoR ChAVE DE DESEmPEnho Em SuStEntAbILIDADE

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

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2,14 2,03 2,02 1,76 1,73 1,73 3,06 2,70 2,61 2,17 2,19 2,19

Nota: o nível de bebida produzida é afetado pelo tipo de produto fabricado por cada operação em cada país. Podemos fazer três grandes diferenças, entre bebidas 
gaseificadas, bebidas não gaseificadas e bebidas em embalagens retornáveis, cada uma delas possui um processo produtivo diferente os quais levam a distintos 
consumos de água para produzir um litro de bebida. A orientação a produtos ou embalagens retornáveis requer maior consumo de água, igualmente que os produtos 
não carbonatados devido ao seu processo de enchimento. Os níveis do quadro anexo estão afetados pelo aumento nos mix de fabricação de novas categorias (sucos, 
isotônicos, energéticos, etc.) e o crescente mix de embalagens retornáveis.

RECICLAR
Uma parte da água é incorporada na 
bebida e outra é utilizada nos processos 
produtivos. Esta última se conduz a uma 
estação de tratamento de efluentes que 
resulta em água apta para a vida animal 
e desta maneira é devolvida à natureza.

REPONER / REPLENISH 
Trata-se de devolver a água utilizada em 
nossas bebidas a partir de projetos de 
conservação que melhorem a infiltração 
natural da água, o cuidado dos aquíferos 
subterrâneos e acesso à água.
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R eduzir o consumo de água se tornou 
um importante objetivo para as com-

panhias de bebidas do Brasil.

São Paulo e Rio de Janeiro estão em nível 
crítico em relação à disponibilidade de 
água potável por causa de uma seca que 
atinge níveis históricos desde o início de 
2014. Sendo a água o principal ingrediente 
dos refrescos, por seu alto custo e pela 
necessidade de estar disponível para a vida 
humana, qualquer outro uso que damos 
deve ser cuidadosamente analisado.

Especificamente a utilização de embalagens 
retornáveis nos apresentava um grande 
desafio já que precisam de uma grande 
quantidade de água para sua lavagem, e 
o sistema de lavagem existente requeria 
450 ml para lavar a garrafa de vidro King 
Size de 290 ml.

Isso mudou radicalmente com a nova linha 
Liess de lavagem que instalamos, já que 
nos permite economizar 60% de água 
utilizando somente 180 ml por garrafa! 
Além disso, registra reduções no consumo 
energético, detergentes alcalinos e vapor, 
menor custo e tempo de manutenção, 
o que resulta em um excelente nível de 
custo benefício em logo prazo. Também, 
as inspeções das garrafas vazias (ASEBI) 
e os testes de laboratório mostram pouca 
rejeição , o que prova a alta qualidade do 
processo de lavagem e consequentemente 
a alta qualidade do produto final.

O grande trabalho realizado pelo “Liess 
Team” em conjunto com diferentes áreas 
da empresa fizeram um grande esforço 
para tornar isso possível:

O grupo de engenheiros foi responsável 
pelo planejamento do projeto, seu desenho 
e gestão. O grupo de manutenção partici-
pou no planejamento e execução além de 
ajudar no dia a dia durante sua instalação. 
Ninguém conhece melhor a linha de pro-
dução que o pessoal de manutenção. O 
grupo de produção e operação colocou em 
evidência as necessidades para operar e as 
necessidades requeridas pela nova linha. 
Sua assistência durante a desmontagem 
da linha antiga foi uma grande economia 
de tempo; sua assistência na montagem 
da nova permitiu identificar melhorias 
no novo equipamento. O grupo de logís-
tica armazenou os produtos estocados 
para permitir o tráfego de duas gruas e 
aproximadamente 10 caminhões em uma 
fábrica que não parou durante o processo 
de montagem. O grupo de reciclagem foi 
responsável por reciclar o material, vender 
e dispor o velho equipamento.

Como existe somente uma linha de enchi-
mento das garrafas recicláveis de vidro no 
Rio de janeiro, Produção, Planejamento e 
Controle (PPC) teve que realizar um enor-
me esforço para assegurar um alto nível 
de inventário para fornecer ao mercado 
durante os 30 dias sem produção.

casos em 
destaque GRI:

G4-DMA

G4-EN27

60%
Redução no consumo de água no 

processo de lavagem

Isso foi possível por conta do apoio de 
gerências da Coca-Cola Andina Brasil, que 
forneceu recursos humanos e financeiros 
para implantar o projeto e assumir os 
riscos junto ao grupo de engenheiros e 
dedicados profissionais de múltiplas áreas 
que estiveram focados em alcançar um 
mesmo objetivo.

 

•	 Cumprimento padrões de 
qualidade KORE.

•	 Alto rendimento e 
confiabilidade do 
equipamento.

•	 Melhoria da eficiência do 
processo.

•	 Diminuição da frequência 
de manutenção.

•	 Inexistência de riscos 
ambientais derivados de 
descarga incorreta de 
disposições de soluções 
químicas.

•	 Cumprimento padrões 
Brasileiros, especialmente 
os regulatórios NR10 e 
NR12.

Brasil
Redução de Água Para Usos na Produção
A linha 7 liess ecoline ‑ ecolavadora de embalagens. Tecnologia 
para o desenvolvimento sustentável, que nos permite economizar 
60% na lavagem das embalagens retornáveis.

foto
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destaque GRI:

G4-DMA

G4-EN27

G4-EC8

G4_EN9

Argentina 
Proteção de Bacias Hidrográficas
The Coca‑Cola Company se comprometeu para em 2020 devolver 
à natureza a água que utiliza em seus processos. De acordo com 
as últimas estimativas, através de diferentes projetos implantados 
ao redor do mundo com seu apoio, já se alcançou 94% da meta 
estabelecida.

O s projetos implantados na Argentina 
foram realizados em parceria com a 

Fundação Avina, organizações sem fins 
lucrativos dedicadas à proteção da natureza 
como a Fundação Vida Silvestre e organis-
mos públicos. Estão orientados à proteção 
das bacias hidrográficas, pela importância 
que tem em facilitar a infiltração da água 
e aumentar a capacidade de retenção dos 
reservatórios naturais.

Quantifying Replenish Benefits in Community Water Partnership. Março 2015
http://assets.coca-colacompany.com

Chile
Recuperação da Água  
na Produção 
Investimento em equipamentos para recuperação de água rejeitada 
e recuperação água flushing, mais redução de água de enxague da 
lavadora.

A mbas as iniciativas foram desenvol-
vidas durante 2015 e seguem a linha 

de diminuir a água que utilizamos, se bem 
que tiveram um impacto menor ao projeto 
igualmente merecem a pena destacar, já 
que mostram que estamos pensando em 
processos mais responsáveis integrando 
critérios de sustentabilidade em nossas 
operações.

Diminui 

5 %
o nível de água utilizada.

Diminui 

33 %
o consumo de água das lavadoras.

Reduzimos de 3 para 2 máquinas de enxaguar 
de água limpa nas lavadoras. Este sistema 
é feito através de um circuito de filtragem 
da água das 2 máquinas de enxaguar en-
viado esta água à 3a máquina de enxaguar 
o que reduz em 33% o consumo da água 
das lavadoras.

Paraguai
Gotas de Vida
Assegurar o acesso à 
água potável a mais de 
2.300 pessoas.

G otas de Vida é a continuidade de 
um programa iniciado em 2013, que 

consiste em fornecer água potável a cinco 
comunidades rurais do Departamento de 
Ñeembucu, Paraguai. O objetivo do projeto 
é contribuir para melhorar a qualidade de 
vida das populações das comunidades 
rurais do Paraguai, assegurando o acesso 
à água potável a mais de 2.300 pessoas.

Participam do programa The Coca-Cola 
Company, em parceria com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento, a Fundação 
Moisés Bertoni e o Serviço Nacional de 
Saneamento Ambiental.
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N este contexto, a Reserva Natural da 
La Defensa de La Calera, um espaço 

natural de quase 14 mil hectares ao oeste 
da Cidade de Córdoba, foi historicamente 
afetado por grandes incêndios que em 
algum momento chegaram a arrasar até 
1.500 hectares por ano.

Deve-se levar em conta que a Reserva é 
parte da última bacia com a qual conta a 
cidade de Córdoba e o Gran Córdoba para 
garantir o abastecimento de suas futuras 
gerações. Sua salvaguarda e primordial, 
pois constitui um importante patrimônio 
cultural, natural e histórico. Além disso, 
possui um grande reservatório vegetal e 
animal, e regula o microclima da região.

É por isso que em 2009 foi implantado 
o Projeto “O Manejo como Ferramenta 
de recuperação de bacia” realizado em 
La Calera no âmbito da iniciativa + Água, 
promovida pela Fundação Avina e apoiada 
pela Coca-Cola.

A iniciativa possibilitou a presença susten-
tada de El Cuenco - Equipe Ambiental no 
prédio da Reserva. Esta equipe facilitou 
a aplicação de técnicas de prevenção de 
incêndios florestais, bem como a capa-

Prevenção da erosão  
e degradação para 

13.500 ha

Reserva La Calera 
“O Manejo como Ferramenta  
de Recuperação de Bacia”
Os incêndios em Sierras Chicas é um dos principais problemas 
enfrentados pela província de Córdona todos os invernos, na 
época de escassez de chuvas. O fogo é também um dos principais 
fatores de deterioração das bacias hídricas.

citação do pessoal do Exército (parte do 
comitê de gestão local), e a coordenação 
e o fortalecimento da comunicação entre 
os diferentes atores vinculados à proble-
mática. Adicionalmente, o projeto permitiu 
materializar a compra e o desenvolvimento 
de equipamento para o manejo do fogo, 
não somente no prédio da Reserva, mas 
também na área de influência da mesma.

Os resultados são extraordinários. Após três 
anos de trabalhos sustentado na região, foi 
registrada uma forte diminuição do impacto 
de incêndios florestais na Reserva. Antes, 
a Reserva apresentava uma estatística de 
incêndios alta (de 1.000 a 1.500 hectares 
afetados por ano, aproximadamente). 
Mas, durante 2014 foi registrado somente 
um foco de incêndio em uma extensão 
de somente 2 hectares, o qual foi extinto 
em menos de 30 minutos, graças à rápida 
capacidade de resposta e à ação coorde-
nada de bombeiros, exército e técnicos de 
El Cuenco, evitando assim sua expansão a 
maior superfície dentro da Reserva.

Em 

2009
foi implantado o Projeto  

“O Manejo como Ferramenta de 
recuperação de bacia”

D Há mais de 50 anos, as Lagoas de Gua-
nacache vem sofrendo um processo 

de degradação a vários fatores ambientais 
e humanos, que alteraram a natureza do 
local e a atividade de seus povoadores. A 
preocupação por esta situação, que gerou 
seca na região, chegou a intervir o Sítio Ram-
sar Lagoas de Guanacache, Desaguadero e 
Bebedero, um espaço compartilhado pelas 
províncias de San Juan, San Luis, Mendoza 
e a Administração de Parques Nacionais. 
 
A ideia primordial foi restaurar os principais 
mangues que formam o complexo para 
recuperar seus serviços, aproveitando a 
água residual que chega dos Oasis. Para 
isso, foram convocados diferentes setores 
da comunidade que, através de reuniões 
e oficinas de planejamento, definiram 
prioridades. Foram escolhidos os locais 
para realizar as intervenções e decidi-
ram-se em conjunto as características 
de cada obra e dos materiais que seriam 
utilizados, que foram de baixo custo. 
 
A restauração, antes do trabalho de 
campo, projeto e estudos de hidrologia e 
agrimensura, foi realizada com a partici-
pação da sociedade local dos distritos de 
San Miguel e El Retamo, Departamento 
de Lavalle, no noroeste da província de 
Mendoza. Consistia em levantar aterros 
em barrancos, para deter a erosão e 
elevar o nível de água do banhado. Estes 
aterros, por sua vez, eram revestidos com 
membrana geotextil para evitar o desgaste 

Restauração de mangues 

1.000 ha

Conservação e Restauração do Sítio Ramsar 
Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero

da água. Sem estes aterros, a água segue 
pelo leito do barranco até perder-se no 
rio Desaguadero. Uma vez finalizados e 
testados, foram também realizados estudos 
de impacto e monitoramento para advertir 
problemáticas que pudessem surgir da 
nova geografia, e realizar ajustes e modi-
ficações em função da resposta frente às 
primeiras chuvas de verão e aos problemas 
identificados pelos mesmos povoadores. 
 
 
 
 

O resultado: três obras de restauração 
em locais estratégicos do Banhado de 
San Miguel que recuperam os reserva-
tórios de água doce, gerando serviços 
valiosos para os habitantes do Sítio. 
 
Este projeto recebeu o apoio do “Concur-
so de Projetos de Água - Quarta edição”, 
organizado por Coca-Cola da Argentina e 
Fundação Vida Silvestre Argentina, com o 
apoio da Secretaria de Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Nação.
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Gestão da 
energia e 
proteção 
do clima

NOSSA ABORDAGEM 

Estamos comprometidos a um crescimento de 
nossas atividades industriais e comerciais em 
harmonia com o meio ambiente sendo proativos  
e inovadores.

GRI:
G4-DMA
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Em todas as operações

Melhores práticas de energia

Implantação de ferramentas denominadas 
“Melhores Práticas de Energia”, promo-
vidas por The Coca-Cola Company. Isso 
inclui ações de controle e reparação de 
vazamentos de ar comprimido e de vapor; 
limpeza de filtros de equipamentos de 
calefação, ventilação e ar condicionado; 
programas de capacitação e participação 
dos funcionários; sistemas de controle 
programados para reduzir quantidade 
de energia, sistemas de iluminação com 
sensores de movimento, entre outros.

Utilização de gás refrigerante 
ecológico

Implantado em todos os equipamentos de 
frio atuais e como requisito de aquisição 
em futuras compras. Além disso, foram 
realizadas alterações de equipamentos de 
frio, os quais utilizam gases refrigerantes 
mais eficientes e amigáveis ao ambiente. 
Também foram substituídos os tubos fluo-
rescentes por luzes led com a consequente 
redução de recurso energético e geração 
de resíduos.

PARAGUAI 

Painéis solares na fábrica

Instalados em 2012, como um projeto piloto 
na fábrica do Paraguai, para aproveitar 
a energia da radiação solar e reduzir o 
consumo elétrico no setor de vestuários 
continuam em funcionamento com exce-
lentes resultados.

Caldeira com economizador de 
energia

Em 2012 no Paraguai, foi adquirida uma 
terceira caldeira, preparada para operar 
automaticamente modulando a tiragem 
nas chaminés e nas bombas, otimizando 
o uso de energia. Esta caldeira conta com 
um economizador, que aproveita o calor 
dos gases emitidos para aquecer a água 
de alimentação e o combustível utilizado 
para sua alimentação é a biomassa reno-
vável (semente de coco, chip de madeira 
ou briquetes).

Iniciativas Para a Melhoria da Eficiência Energética

BRASIL 

Cogeração de energia

É uma Central de Cogeração de Energia 
e Estação de Produção de CO2 e N2, e 
garante o fornecimento de energia elétrica 
à operação.

A Central de “Cogeração” no Rio de Janeiro 
refrescos, em Jacarepaguá permite o 
aproveitamento de mais de 70% da energia 
térmica proveniente dos combustíveis que 
utilizamos no processo de produção.

ARGENTINA

Estação de recuperação de Biogás 
em Montecristo 

Durante 2014 foi ampliada a estação de 
tratamento de efluentes, melhorando a 
tecnologia do tratamento, aumentando a 
geração de biogás, o qual é utilizado para 
a própria calefação do processo e para a 
substituição do gás natural. Além disso, o 
efluente tratado é apto para a vida aquática 
e cumpre com os parâmetros exigidos por 
Coca-Cola com base em requisitos da 
Organização Mundial para Saúde (OMS) e 
com as exigências legais vigentes.

GRI:
G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN7

3.560.600 MJ
Gerados em 2015

Aproveitamento de mais de 

70 %
de energia térmica.

A meta na Coca-Cola Andina em relação 
ao consumo de energia se resume no 

conceito “Cresce o negócio, não o carbo-
no”. Para 2020 nos propusemos chegar a 
satisfazer as necessidades do consumidor, 
utilizando a mesma energia, em valor ab-
soluto, que em 2010. Fazemos com uma 
estratégia que tem eixo em:

 › Desenvolver uma grande variedade de 
iniciativas destinadas a aumentar a efi-
ciência energética de nossas operações.

 › Começar a medir nossa pegada de carbo-
no, como uma primeira etapa para definir 
a linha base para as operações, e depois 
avançar para a redução e compensação 
das emissões.

Do total da energia renovável consumida, 
52% da utilização é de Biomassa e 43,69% 
hidroelétrica, enquanto que a geração de 
biogás chega a 4,28%.

Isso foi possível em função dos investimentos 
que estão sendo realizados pela compan-
hia para contar com um mix de energias 
renováveis que fosse aumentando de forma 
sustentável. Em 2011 começamos a utilizar 
um sistema de captação de biogás gerado 
na Estação de Tratamento de Efluentes 
Líquidos de Fábrica de Montecristo. Em 
2013, inauguramos o projeto “Cogeração” 
de energia no Brasil que permite o apro-
veitamento de mais de 70% da energia 
térmica dos combustíveis que utilizamos 
em nossos processos.

 

Gestão da Energia e Proteção do Clima
15% da energia consumida pela Coca‑Cola Andina é  
proveniente de fontes renováveis.

Consumo de combustíveis de fontes renováveis

2015
MJ

Biomassa 153.580.443

Hidroelétrica 128.975.580

Solar 1.059

Biogás 12.636.824

Total Andina 295.193.907

45%
40%

15%

Não RenovávelElétrica

Renovável

Uso de energia Andina Distribuição da energia renovável 
consumida por origem

52,03%

43,69%

4,28%

Biomassa

Hidroelétrica

Solar

Biogás

MMUS$ 28,8
Investimento em renovação de 

equipamentos nos últimos anos.

A partir de 2014 começamos a substituir 
os equipamentos de frio em clientes para 
otimizar o consumo de energia e as emissões.

Já estão instalados mais de 15.500 equi-
pamentos dos quais aproximadamente 

Equipamentos de frio instalados e investimento 

2014 2015
Quantidade MUS$ Quantidade MUS$

Argentina 5.654 5.962 4.867 5.129

brasil 7.868 5.016 4.636 2.756

Chile 5.400 5.587 4.660 4.207

Paraguai 1.450 1.500 1.400  1.275

60% conta com nova tecnologia gerando 
economias nos comércios de nossos clientes.

Aqueles equipamentos que possuem Contro-
lador Eletrônico, LED e CO2 chegam a uma 
economia de 39% do consumo de energia.

Substituição de equipamentos de frio instalados 
em clientes
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Medições emissões 
Gases Efeito Estufa
 

Emissões totais da Companhia  
30,89 gr CO2/litro de produto*
*Alcance 1 sem frota

A partir de 2010 começamos a medir 
nossas emissões de GEE, o que nos 

permite complementar as informações 
energéticas da companhia e nosso com-
promisso com o meio ambiente.

O comunicá-lo também contribui para 
empoderar os consumidores na hora de 
tomar uma decisão de compra escolhendo 
entre as companhias que mostram seus 
resultados.

Seguindo os procedimentos e recomen-
dações do Padrão Corporativo de Contabi-
lidade e o Relatório do Protocolo de Gases 
Efeito Estufa (Green House Gases Protocols) 
em 2010 realizamos uma primeira medição 
dos GEE emitidos durante o ano produto 
das atividades produtivas, comerciais e 
logísticas internas.

As emissões de Alcance 1 (emissões diretas 
produtos de consumo de combustíveis em 
processos produtivos e/ou em equipamentos 
de propriedade ou controle da compan-
hia) e emissões de Alcance 2 (emissões 
indiretas produto do consumo de energia 
elétrica em processos, atividades comer-
ciais e de logística ou por equipamentos 
de propriedade ou controle da companhia) 
começaram a ser registradas.

Em 2015 demos mais um passo, medimos 
as emissões totais da companhia incluindo 
a frota própria e a frota de terceiros, o que 
mostra um avanço no caminho de consolidar 
a medição das emissões Alcance 3 (outras 
emissões indiretas de gases efeito estufa).

Investimentos e gastos 
ambientais 2015

Coca-Cola Andina Investimentos 
e gastos ambientais 2015 

49%
4%

2%

45% 87%

13%

20
MMUS$ 

40
MMUS$ 

Detalhamento de Investimentos 
e Gastos Ambientais

Equipamentos, tratamentos e
eliminação de resíduos

e emissões, seguros e limpeza

Prevenção, Educação, I+D,
Serviços Consultoria

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

2014
2015

Equipamentos, tratamentos e eliminação 
de resíduos e emissões, seguros e limpeza

Prevenção, Educação, I+D, serviços 
Consultoria

GRI:
G4-DMA 

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN15

G4-EN18

G4-EN31

Prevenção, educação e 
serviços ambientais: 

mmuS$4,7

Gastos e equipamentos: 

mmuS$31,5

I gualmente ao mencionado para os 
níveis de água utilizada/litro de bebida, 

na medida em que se amplia a oferta de 
produtos sensíveis, novas categorias e 
maior mix de embalagens retornáveis, os 
processos requerem um maior consumo 
deste recurso. O desafio constante é de 
reduzir os níveis de consumo, ainda au-
mentando a oferta de novas categorias 
de bebidas e embalagens.

A média nos últimos 5 anos do nível de 
consumo energético da Coca-Cola Andina 
se manteve constante. Aumentando sua 
produção, mas não o seu uso de energia.

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

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

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

0,30 0,34 0,33 0,30 0,33 0,38 0,29 0,28 0,28 0,55 0,59 0,60

Energia utilizada por cada litro de bebida produzida - mjoules / litro de bebida produzida

OpeRaÇÕes 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Argentina 0,33 0,34 0,30 0,33 0,28 0,30

brasil 0,38 0,33 0,30 0,34 0,36 0,41

Chile 0,28 0,28 0,29 0,31 0,24 0,31

Paraguay 0,60 0,59 0,55 0,54 0,56 0,56

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

OpeRaÇÕes 2015 2014 2013

Argentina 436.258.050,81 445.780.496,38 381.459.583,50

brasil 532.914.687,48 357.552.232,95 322.477.904,40

Chile 263.317.812,46 266.557.790,80 280.560.991,84

Paraguai 210.805.200,22 211.853.605,13 194.232.996,10

Total Coca‑Cola Andina 1.443.295.750,97 1.281.744.125,26 1.178.731.475,84

Nota: os valores de anos anteriores a 2012 não levam em conta as fábricas que se incorporaram pelas fusões da Coca-Cola Polar e Companhia de bebidas Ipiranga.
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destaque GRI:

G4-EN27

G4-EC7

G4-EC8

A iniciativa tem um impacto significativo em 
nossos clientes do canal tradicional, dado 
que, de acordo com estudos da Carbon 
Trust*, mais de 50% da energia necessária 
para o funcionamento do local é utilizada 
para refrigerar os produtos.

A economia dada por nossos equipamentos 
de frio chega a 39%, reduzindo os custos que 
os locatários pagam mês a mês às diferentes 
empresas de serviços e melhorando com 
isso sua margem de utilidade do negócio.

Esta modernização de equipamentos não 
tem nenhum custo para todos os comer-
ciantes de canais de venda varejista, que 
representam 45% dos clientes do total de 
clientes e lhes permite ser protagonistas 
e beneficiários desta maior eficiência 
energética.

39%
de economia de energia que 
introduzem os equipamentos

 US$ 29 
millones

de investimento

No Paraguai 

1.300
clientes habilitados receberam os 

novos equipamentos de frios

Os novos equipamentos de frio, mais 
por menos

A mudança exigiu um investimento durante 
os dois últimos anos (2014 e 2015) de 10,5 
milhões de dólares (somente no Chile) e de 
aproximadamente 29 milhões de dólares 
nas 4 operações da Coca-Cola Andina.

Em uma primeira etapa foi incluído um 
controlador SEM 55, o qual interpreta o 
comportamento do consumidor através 
do registro e análise estatística de horários 
de abertura e fechamento da porta do 
equipamento, otimizando os tempos de 
start-stop em prol da economia de energia. 
Depois, em uma segunda, foi incorporada 
a iluminação LED, gerando uma economia 
energética adicional e a consequente 
redução de resíduos especiais (lâmpadas 
fluorescentes) e seu custo de disposição 
final em células de segurança.

A iniciativa tem uma grande potencialidade, 
já que melhora o consumo de energia em 
toda a cadeia de valor e permite melhorar 
a margem do negócio de nossos clientes**.

Para a Engarrafadora Andina a sustentabi-
lidade é um pilar fundamental em toda sua 
cadeia de valor, entendendo que isso engloba 
sua própria operação como a logística de 
seus clientes e que os esforços realizados 
são parte da busca de um caminho que 
equilibra os aspectos ambientais, sociais e 
econômicos, combinados com um melhor 
nível de satisfação de consumidores. Nesta 
linha, gerar melhoras em nível de clientes 
é fundamental para o funcionamento e o 
crescimento de todo o ciclo produtivo e 
estes esforços são realizados para pequenos 
e grandes comércios.

Transferindo a eficiência energética  
aos nossos clientes 
Trocamos os equipamentos de frio de nossos clientes por 
equipamentos de última tecnologia que reduzem 39% o consumo 
de energia utilizada mensalmente para expor e refrigerar os 
produtos.

N o âmbito do compromisso de promover 
o uso responsável da energia, a partir 

de 2010 a companhia tomou a decisão 
estratégica de atualizar a tecnologia do 
parque de equipamentos de frio instalados 
no mercado.

O desafio era conseguir diminuir o gasto em 
energia dos equipamentos de frio utilizados 
por nossos clientes do canal tradicional: 
locais comerciais, bazares e armazéns de 
bairro. Isso buscava um duplo resultado:

a. contribuir com o meio ambiente através 
da economia de energia e da redução de 
emissões GEE, e

b. ajudar a melhorar o nível de receitas dos 
armazéns e locatários que comercializam os 
produtos da marca Coca-Cola, entregando 
um valor que vai além do transacional e 
que fomenta a relação como parceiros 
com nossos clientes.

Assim, melhoramos e atualizamos a tecno-
logia de todo o parque de equipamentos 
de frio (geladeiras utilizadas para manter 
as bebidas frias nos locais comerciais de 
nossos clientes) que estão instalados no 
mercado.

No Paraguai 1.300 clientes habilitados 
receberam os novos equipamentos de frio 
que usam CO2 como gás refrigerante já 
que tem um impacto na camada de ozônio 
nulo (ODP=o) e no efeito estufa (GWP=1).

** Fue reconocida y premiada por el Ministerio de  
Industria de la provincia de Córdoba, Argentina, con el 
Premio Anual a la Ecoefciencia, edición 2015

* www.carbontrust.com
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Embalagens 
sustentáveis

GRI:
G4-DMA

NOSSA ABORDAGEM

Nuestros empaques están enfocados 
en reducir, reciclar y reutilizar los 
materiales, con el fin de conservar los 
recursos naturales.
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InDICADoR ChAVE DE DESEmPEnho Em SuStEntAbILIDADE

Qualidade da embalagem
Nível PCQI (Packaging Quality Index).

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

87,8% 90,0% 89,6% 91,3% 94,4% 86,1% 86,5% 87,6% 90,0% 80,0% 81,8% 79,7%

ARG

BRA

CHI

PAR

Vendas por formato de gaseificadas 2015 (%)

46,4

44,0

Não retornável 
familiar 

7,3

1,4

0,9

Retornável 
familiar 

Não retornável 
individual 

Retornável 
individual 

Post Mix 

Não retornável 
familiar 

Retornável 
familiar 

Não retornável 
individual 

Retornável 
individual 

Post Mix 

Não retornável 
familiar 

Retornável 
familiar 

Não retornável 
individual 

Retornável 
individual 

Post Mix 

Não retornável 
familiar 

Retornável 
familiar 

Não retornável 
individual 

Retornável 
individual 

Post Mix 

63,9

15,3

15,8

2,6

2,4

32,0

48,4

12,1

3,9

3,6

39,1

43,6

10,9

5,6

0,9

Em todas as operações de Andina avançou-
se na redução do peso das embalagens, 
buscamos que 100% das embalagens 
tenham dito conceito.

A garrafa ECOFLEX foi desenvolvida para 
utilizar a menor quantidade de resina PET 
em sua elaboração; impactando, também, 
significativamente na energia aplicada para 
sua formação no processo de injeção e 
durante o soprado.

Esta embalagem também busca que 
os consumidores se comprometam na 
compactação das embalagens PET para 
otimizar o transporte para sua posterior 
reciclagem.

EMBALAGENS RETORNÁVEIS

Além disso, contamos com embalagens 
retornáveis, na qual realizamos um inves-
timento em tecnologia que permite dar 
oportunidade aos nossos consumidores 
de escolher um produto mais amigável 
com o meio ambiente e acessível a toda 
sociedade.

Durante 2014 foram desenvolvidos projetos 
importantes para expandir a oferta de em-
balagens retornáveis no Brasil, crescendo o 
mix de ditas embalagens em 66% em relação 
à 2013, o que implicou em investimentos 
em garrafas e caixas.

No final de 2015, as vendas do formato 
retornável familiar de gaseificadas alcança-
ram 44% do total na Argentina, 15,3% no 
Brasil (13,9% em 2014); 48,4% no Chile e 
43,6% no Paraguai.

GRI:
G4-DMA

G4-EN2

G4-EN27

G4-EN28

Packaging Sustentável

LW-Design 
ótimo de 

embalagens 
57% de redução

Bottle to Bottle 
25% de PET 
reciclado

Embalagens 
retornáveis

Ações de  
Pós-consumo 

Eventos/Parcerias

Mercado
Limpio y Joven

Embalagens sustentáveis

Iniciativas destacadas

O timizamos as embalagens (primárias 
e secundárias) que contém nossos 

produtos como um dos eixos centrais de 
nossa gestão meio ambiental.

Isto se aplica tanto no desenho das emba-
lagens, como na recuperação das mesmas 
para sua reciclagem ou sua reutilização.

Design 

A linhados à estratégia mundial da 
Coca-Cola de reduzir o peso das 

embalagens e minimizar seu impacto no 
meio ambiente, reduzimos o Pet de nossas 
garrafas, utilizamos pré-formas com roscas 
menores com tampas que acompanham 
dita redução, denominadas “Short-Finish”.

Embalagens mais 
sustentáveis

BOTTLE TO BOTTLE

Contém até 25% de PET reciclado. Pode ser 
identificado nas embalagens que dizem “PET 
PCR” (Pós Consumo Reciclado).

Está presente em mais de 80% das emba-
lagens PET das nossas operações.

É um dos últimos avanços na Coca-Cola 
em relação ao design de embalagens. É 
formado por até 25% de PET reciclado.

É identificável nas garrafas através das pa-
lavras “PET PCR (Pós Consumo Reciclado)” 
agregadas ao código padrão dos produtos

EMBALAGENS ECOFLEX  
(PET-LIGHTWEIGHTING) 

A garrafa ECOFLEX representa uma eco-
nomia de 57% do PET necessário para sua 
fabricação em relação às garrafas anteriores. 
Implica também uma significativa redução 
na pegada de carbono.

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

37,5% do Mix de Gaseificadas é retornável.
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Gestão de resíduos: 
Trabalhamos para reduzir os resíduos gerados e aumentar a 
factibilidade de reciclagem dos mesmos.

T rabalhamos para reduzir os resíduos 
gerados e aumentar a factibilidade 

de reciclagem dos mesmos, buscando 
uma saída válida para cada um, gerando 
benefícios para empreendimentos ou 
organizações externas.

Na Argentina e no Brasil se colabora com 
cooperativas de recicladores, em parcerias 
estratégicas com outras organizações que 
buscam fortalecer sua capacidade de 
gestão e seu ingresso no mercado formal 
da reciclagem.

Sistema de Gestão de Resíduos

Contamos com um Sistema de Gestão de 
Resíduos que engloba todas as operações 
da companhia, com foco em minimizar a 
geração de resíduos sólidos e sua correta 
segregação, utilizando o princípio dos 4R: 
Reduzir, Reutilizar, Renovar e Reciclar.

Incentivamos a minimização na geração, 
bem como também se promove a correta 
classificação para sua posterior recicla-
gem. Com isso, diminuímos o impacto 
ambiental da transferência de lixeira até o 
aterro, e colaboramos com a comunidade 
em relação à problemática do manejo de 
resíduos sólidos. Além disso, aumentamos 
as receitas, devido à venda de materiais 
recicláveis a empresas dedicadas ao tra-
balho com os mesmos.

Para aumentar a porcentagem de reciclagem 
de todos os resíduos sólidos gerados para 
dar um destino final correto e amigável 
com o meio ambiente, a ilha ecológica de 
cada operação recebe os resíduos que 

foram segregados na origem, razão pela 
qual se da muita importância em relação à 
coleta seletiva de todos os colaboradores, 
fornecedores e visitantes. Além disso, a área 
produtiva conta com serviço de moagem 
de plásticos e derrame de produto não 
conforme, realizando desta forma, uma 
gestão integral de resíduos sólidos.

Campanhas internas 

Realizamos campanhas internas através de 
programas desenvolvidos para aumentar 
o índice de material reciclado no total de 
resíduos gerados. Isso inclui a eliminação 
de impressoras individuais que foram subs-
tituídas por impressoras de uso coletivo; a 
utilização de tonner recarregável; a utilização 
de papel reciclado para impressão de do-
cumentos; campanhas internas de retorno 
do PET próprio consumido; entre outras. 
Tudo é comunicado através de cartazes 
e mensagens por e-mail, garantindo que 
chegue a todo o território e operações. 

Ilha Ecológica: 
Todas as nossas 
operações contam 
com uma ilha 
ecológica, onde 
se reúne 100% dos 
resíduos sólidos, 
que são submetidos 
a um processo de 
adequação para 
otimizar seu destino 
final.

GRI:
G4-DMA

Recuperação de 
embalagens 

A recuperação das 
embalagens (primárias e 
secundárias) de nossos 
produtos é um dos maiores 
desafios em relação à gestão 
de resíduos e seu impacto na 
comunidade.

N este ponto é chave a conscientização 
e a participação dos consumidores 

para o qual desenvolvemos programas em 
parcerias com outros atores, entidades pú-
blicas, instituições, clientes e fornecedores.

Todas as fábricas engarrafadoras e centros 
de distribuição da companhia segregam e 
reciclam os resíduos gerados, além disso, 
convidamos os colaboradores e visitantes 
para que ajudem as fábricas a trazer seus 
resíduos de Pet, os quais contêm as siglas 
ecológicas de cada operação para serem 
reciclados.

Reciclagem 
Recuperação de embalagens - gestão de resíduos - campanhas 
internas - ações pós consumo com clientes e recicladores

Reciclagem do vidro

As garrafas de vidro 
retornáveis são reutilizadas 
em todas as operações.

C ontamos com o compromisso dos con-
sumidores de devolver as embalagens 

utilizadas para seu posterior processamento, 
lavagem e entrada na produção.

As garrafas são selecionadas e aquelas des-
cartadas são enviadas para a ilha ecológica 
de cada fábrica para serem acondicionadas 
e enviadas aos recicladores.
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Geração de Resíduos Sólidos

Tipo / Tn argentina brasil chile paraguay
Papel/Cartolina 931 1.732 511 534

Vidrio: 4.564 1.816 6.333 4.711

Tampas: 252 247 493 34

Metais* 127 776 79 132

Resíduos Perigosos 465 127 403 36

Alumínio 6 97 4 -

Pet: 720  1.033 1252 368

Plástico* 3.305 1.164 1821 418

Madeira 1.703 4.915 1656 835

Outros 5.111 2.596 7 -

Metais: todos exceto alumínio
Plásticos: Todos exceto PET e PP de tampas

Matérias primas utilizadas em toneladas ano 2015

Plástico 
Pet* Vidrio* Plástico 

PP* Azúcar Fructosa Co2 Concentrado

Argentina 44.794 95.096 2.214 74.076 65.662 10.595 670.326

brasil 22.127 595.518 543.480 134.464 0 11.445 703.666

Chile 12.944 12.660 1.611 101.255 0 8.157 471.862

Paraguay 5.495 3.688 719 34.471 0 2.919 177.071

* Dados em Toneladas anuais.
Plástico PES: são pré-formas consumidas, garrafas, etc.
Vidro: garrafas
Plásticos PP: tampas

GRI:
G4-EN1

G4-EN2

G4-EN23

G4-EN27

100% dos resíduos perigosos são transportados para ser 
tratados por terceiros habilitados pelas regulações dos países 

nos quais operamos.

Chile

A fábrica Renca do Chile conta com a mel-
hor tecnologia para ser eficiente na gestão 
de resíduos sólidos e realiza campanhas 
internas para gerar maior consciência 
sobre o tema.

O PET coletado é processado no moinho da 
estação, transformando em Scrap e depois 
entregue a uma empresa especializada.

Em 2015 foram realizadas melhorias na 
fábrica, no Centro de Manejo de Resíduos 
(CMR) e tratamento de resíduos (efluentes).

Argentina

Andina Embalagens Argentina (EAE) fabrica 
caixas plásticas de alta densidade com 
plástico reciclável.

Primeiro foram as pré-formas e garrafas, 
depois as tampas e mais tarde as caixas. No 
final de 2014 foi anunciada a inauguração 
da primeira linha de fabricação de caixas 
plásticas de alta densidade e hoje podemos 
dizer com orgulho que ARA produz suas 
próprias caixas.

A implantação começou em março e em 
11 de maio começaram a fabricar caixas 
de 2x8 (para garrafas de 2 lts Refpet e 1,25 
lts de vidro), operando primeiro em um 
turno de trabalho e depois por 24 horas, 
o que resulta em uma média de quase 
2.000 unidades por dia e mais de 42 mil 
em dois meses. A instalação da linha se 
traduz também na geração de fontes de 
trabalho e a possibilidade de assumir novos 
desafios para quem já desempenhava em 
outros setores.

As caixas descartadas são reutilizadas, 
tornando sustentável a empresa a partir 
da perspectiva meio ambiental. Otimiza os 
custos logísticos, de espaço, utilização de 
insumos e recursos. Potencializa o portfólio 
dos produtos retornáveis da companhia. 
Permite capturar a rentabilidade dos for-
necedores. Satisfazer as necessidades de 
consumo, oferecendo bebidas de qualidade 
e minimizando os custos de produção. 
Garante o abastecimento dos insumos 
básicos. E, também são substituídas im-
portações, que antes representavam 70% 
de compra anual.

Brasil

Alto rendimento da Linha 11: Retornável 
Individual e Retornável Familiar.

Em outubro de 2012 foi colocada em funcio-
namento esta linha que nos oferece maior 
produtividade com embalagens retorná-
veis de 2 l de vidro e Refpet (embalagens 
eco-amigáveis).

Maior capacidade produtiva em retornáveis 
18.000 embalagens h/RefPet e 45.000 
embalagens h/vidro.

A linha, além disso, consome menos água 
no processo e já conta com uma lavadora 
de última geração que reduz a quantidade 
de água requerida na lavagem das emba-
lagens retornáveis.

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

Geração de resíduos sólidos
Gramas de resíduos sólidos gerados por litro 
de bebida produzida

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

13,39 13,76 12,96 13,10 11,76 10,86 14,30 15,42 14,75 23,00 23,30 25,99

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

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

92,30 91,00 92,20 87,80 91,00 90,10 75,90 82,90 83,30 86,00 80,00 75,30

O processo permite utilizar 30% da moagem de plástico reciclado, 
podendo chegar até 50% em função da disponibilidade.
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destaque

Toncreaton, 
criatividade em 
cartolina

Fernando Rabellini é o criador de Toncreaton, 
marca que oferece uma linha de jogos de 
cartolina que busca resignificar a maneira 
de jogar de nossas crianças, oferecendo 
um produto didático, ecológico, educativo 
e de baixo custo.

“Desde criança tenho um perfil artista e 
empreendedor. Inquieto para criar coisas, 
inventar, surpreender”, confessa Fernando. 
Na típica “garagem empreendedora”, em 
2013 surge Toncreaton, e em 2015 lança 
uma linha de Jogos Ecológicos JugueTO-
Nes, que fomenta a criatividade à tenra 
idade, o desenvolvimento da imaginação 
e a volta ao emprego de materiais básicos. 

“Através da cartolina 
buscamos fazer nossa 
contribuição para 
que gerações atuais e 
futuras abram seus olhos 
para os caminhos da 
sustentabilidade e respeito 
pelo meio ambiente”
Fernando Rabellini, criados de Toncreaton

“Através da cartolina buscamos fazer nossa 
contribuição para que gerações atuais e 
futuras abram seus olhos para os caminhos 
da sustentabilidade e respeito pelo meio 
ambiente”, explica.

Emprede inndustria aparece justamente 
no momento indicado para fazer deste 
empreendimento uma grande empresa. 
“2015 foi o ano de estabilizar e validar pro-
dutos, processos, mercados, fornecedores 
e planejar as grandes oportunidades e 
estratégias para que em 2016 consigamos 
alcançar uma expansão do negócio em 
200%. Tudo isso requeria um importante 
investimento pela Toncreaton que não 
seria possível sem o aporte do programa”.

E co-Harri é uma máquina criada para 
compactar embalagens Pet e latas 

de alumínio para uma maior sustenta-
bilidade. Toncreaton, é uma empresa 
que projeta, fabrica e comercializa ob-
jetos e jogos de papel como ferramen-
tas para criar experiências formativas 
 
Ambos os projetos, foram qualificados 
para participar do Programa Empreende 
INNdustria, impulsionado pelo Governo da 
Província de Córdoba, que tem como objetivo 
fomentar a criação de empreendimentos 
industriais inovadores e sustentáveis. A 
Coca-Cola Andina Argentina é uma das 
empresas interessadas no programa e 
participa como empresa madrinha, dando 
apoio aos empreendedores de Córdoba que 
se destacaram por sua cota de criatividade 
e contribuição ao meio ambiente.

Eco-Harri para 
compactar embalagens 
PET e latas de alumínio

A função principal do equipamento é a 
compactação dupla de garrafas PET e 
latas de alumínio, emitindo um ticket 
com o número total de garrafas e latas 
entregues pelo usuário à recicladora. Este 
ticket possui um código de barras que 
o mesmo processador do equipamento 
gera para que não possa ser falsificado e 
permita a entrega do mesmo à unidade de 
venda onde se encontra o equipamento 
ou outro lugar habilitado, trocando estes 
pontos por descontos em suas compras, 
entre tantas funções possíveis.

Argentina
Apoiando empreendedores no âmbito de 
parcerias público-privadas.
Eco Harri e Toncreaton crescem com o apoio  
da Coca‑Cola Andina Argentina.

Gastón Harriage, o empreendedor, é 
responsável pela construção da máquina 
compactadora Eco-Harri, e pelo software 
necessário para controlar seus seis sensores 
de funcionamento e demais funções, entre 
elas a possibilidade de projetar mensagens 
em um monitor do equipamento.

Estão sendo fabricadas as primeiras unida-
des que serão comercializadas, e espera-se 
que logo estejam funcionando em lugares 
estratégicos do país.
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Ambiente  
de trabalho

NOSSA ABORDAGEM 

Promovemos um ambiente de trabalho seguro e 
acolhedor. Acreditamos que as pessoas motivadas 
constituem a base da sustentabilidade empresarial. 
Nosso compromisso é impulsionar uma vida ativa 
e saudável tanto aos nossos colaboradores como à 
comunidade.

GRI:
G4-DMA
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GRI:
G4-10

Colaboradores Coca-Cola Andina de acordo com gênero e categoria

executivos profissionais  
e técnicos

outros 
trabalhadores periódicos total 2015

argentina 
Mulheres  12  147  88  38  285 9%

Homens  94  565  1.962  463  3.084 

brasil
Mulheres  8  387  397  -  792 11%

Homens  55  5.318  1.874  -  7.247 

chile
Mulheres  10  211  233  29  482 17%

Homens  54  991  1.472  324  2.841 

paraguai 
Mulheres  11  77  33  -  121 13%

Homens  22  173  593  167  955 

TOTAL ANDINA 
% colaboradores 
mulheres por 
categoria

15% 10% 11% 7% 11%

trabalhadores por gênero e idade
inferior a 

18 anos
entre 18 e 
29 anos

entre 30 y 
40 anos

entre 41 y 
50 anos

entre 51 y 
60 anos

entre 61 y 
70 anos

más de 70 
anos

argentina 
Total 0  819  1.715  656  150  30  

Mulheres 0  64  160  52  9 0 0

brasil
Total 50* 2945 3030 1438 518 52 6

Mulheres 12 310 323 108 34 5 0

chile
Total 0 1033 998 820 400 70 3

Mulheres 0 190 159 93 38 2 0

paraguai 
Total 0 388 427 162 95 4  

Mulheres 0 31 59 23 7 1 0

TOTAL 
ANDINA 

Total 50 5185 6170 3076 1163 156 9

Mulheres 12  595  701  276  88  8  - 

*Conforme a Lei do Jovem Aprendiz N° 10.097/2000. Ampliada pelo Decreto Federal N° 5.598/2005.

Ambiente de trabalho
Na Coca-Cola Andina a importância das pessoas é um dos 
pilares básicos do negócio e fator de sucesso futuro. Para 
nós, respeitar as pessoas é oferecer uma perspectiva de 
desenvolvimento equilibrado em seus aspectos profissionais  
e pessoais.

Total colaboradores de acordo com a categoria

50%
Profissionais e 

técnicos

6%
Trabalhadores 

periódicos2%
Executivos

42%
Outros 

trabalhadores

15.808
Total de Colaboradores  

na região

Total colaboradores por gênero

11%
mulheres

89%
homens

15%
 Executivas

10%
Profissionais 
e técnicos

7%
Periódicas

11%
Outros
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Fomentamos a 
integração da vida no 
trabalho com a familiar 

C om o objetivo de aproximar o mundo 
laboral ao familiar e gerar vínculos de 

qualidade com nossos colaboradores e 
suas famílias, ao longo do ano cumprimos 
com um amplo cronograma do agasalho.

Celebramos os acontecimentos mais 
emblemáticos, bem como datas especiais.

 › Festejamos o dia das crianças 
 › Festa de Natal
 › Torneios esportivos
 › Reconhecimentos à trajetória de trabalho
 › visitas de familiares à Fábrica da Felicidade

Além disso, por exemplo, no Chile, ofere-
cemos conversas sobre a comunicação 
na família e atividades informativas sobre 
diferentes tópicos que fazem a segurança, 
saúde e bem estar do colaborador e sua 
família, tais como a Feira Habitacional; 
Encontros Matrimoniais; Conversas sobre 
Saúde, Assessoria Legal, etc.

Em todas as operações, as visitas à fábrica 
dos familiares dos empregados revestem 
um interesse especial e altamente emotivo. 
Em diferentes épocas do ano se oferece 
aos funcionários para que convidem seus 
familiares para conhecer onde trabalham 
e compartilhar uma jornada diferente. Esta 
visita consta de um percurso, um vídeo e 
uma conversa com um guia que os convi-
da a aproveitar da jornada e da magia da 
Fábrica da Felicidade.

60

63

66

64

67

64

Favorabilidade (%)
Pesquisa de Efetividade / 
Toda a Companhia

ARG

CORP

BRA

CHI

PAR

REGIONAL

Estamos no bom 
caminho

A ssim deixou bem claro a Pesquisa de 
Clima de Trabalho 2015, que envolveu 

11 mil trabalhadores ao longo das quatro 
operações.

Na Coca-Cola Andina, realizamos bianual-
mente a Pesquisa de Clima Organizacional, 
com o objetivo de conhecer a percepção 
sobre a empresa de cada um dos seus 
integrantes e assim, poder obter infor-
mações concretas sobre as fortalezas e 
oportunidades de melhoria que temos e 
para implantar planos de trabalhos espe-
cíficos e precisos da proposta, que oferece 
informações precisas em relação ao clima 
organizacional, participaram cerca de 11 mil 
trabalhadores na Argentina, Chile, Brasil e 

Paraguai, o que representa 88 por cento 
de todo o grupo, um valor que confirma o 
interesse em participar e ser protagonista 
da mudança.

A ferramenta permitiu identificar espaços 
para potencializar aspectos positivos e 
aproveitas, com a ajuda e esforço com-
partilhado, interessantes oportunidades 
de melhoria.

De acordo com o extraído do balanço, a 
satisfação no trabalho foi o fator melhor 
avaliado e os resultados gerais demonstram 
uma percepção positiva em relação ao 
nosso trabalho e ambiente de trabalho.

De fato, o índice de favorabilidade geral 
alcançou 64 por cento, quatro pontos 
acima dos 64 por cento obtidos em 2012 
e dois dos 62 por cento obtidos em 2013.

GRI:
G4-DMA

G4-SO4Qualidade de Vida e Clima de Trabalho
A qualidade de vida de todos os trabalhadores é um tema central e tarefa permanente  
nas operações. Desenvolvemos uma grande variedade de iniciativas para alcançar uma  
de nossas metas principais: ser um melhor local para trabalhar.

Construímos um estilo 
cultural único

Entre 2013 e 2014, a Coca-
Cola Andina reformulou sua 
Missão, Visão e Valores.

E les são para nós um guia para definir as 
prioridades de cada dia e as relações 

entre nós, nossos clientes e a comunidade.

Em 2015 lançamos a terceira fase da 
campanha para consolidarmos como uma 
só companhia, uma só equipe, pois os 
valores se vivem e se contagiam, através 
de atividades cotidianas que requerem o 
compromisso de todos e constroem nossa 
identidade.

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

Clima interno favorável
Pesquisa bianual (dados 2013) territórios 
prévios a fusão com Coca-Cola Polar

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

63% 63%  64% 60% 60% 66% 59% 59% 60% N/A N/A  66%

Adesão ao estudo
Pesquisa de Efetividade / Toda a Companhia

ARGCORP BRA CHIPAR

649

6.634

5.972

2.586

90%
87% 89%

68%

88%

Convidados Respondentes % Adesão

Porcentagem Adesão 
Regional 

Convidados Respondentes

12.555

10.989

961

1.983
2.292 2.313

82 72

88%
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Desenvolvimento das pessoas: 
capacitação e formação 
Continuamos apostando na excelência.

O ferecer aos nossos trabalhadores a 
possibilidade de desenvolver todas 

as suas potencialidades e habilidades tem 
importantes objetivos. Acreditamos na 
aprendizagem constante que lhes permitirá 
executar suas tarefas com responsabilida-
de, excelência e compromisso. Também, 
assegura o cumprimento das metas esta-
belecidas uma vez quer permite elevar sua 
própria empregabilidade.

Horas de capacitação anuais por categoria

Executivos Profissionais 
e técnicos

outros 
trabalhadores Periódicos totAL %

Argentina 3.576 26.226 21.046 1.781 52.629 22%

brasil 1.055 25.978 89.972 0 117.005 50%

Chile 8.860 30.220 7.827 8.791 55.698 24%

Paraguai 109 3.333 6.713 0 10.155 4%

total Andina 13.600 85.757 125.558 10.572 235.487 100%

6% 36% 53% 4% 100%

Horas de capacitación anuales por categoría y género  

Executivos Profissionais 
e técnicos

outros 
trabalhadores Periódicos total 2015

Argentina
Horas totais 3.576 26.226 21.046 1.781 52.629

Horas Mulheres 550 3.942 457 14 4.963

brasil 
Horas totais 1.055 25.978 89.972 0 117.005

Horas Mulheres 73 4.578 6.916 0 11.567

Chile
Horas totais 8.860 30.220 7.827 8.791 55.698

Horas Mulheres 1.532 3.997 1.175 701 7.405

Paraguay
Horas totais 109 3.333 6.713 0 10.155

Horas Mulheres 32 1.341 209 0 1.582

total Andina

Horas totais 13.600 85.757 125.558 10.572 235.487

% horas por 
categoria 6% 36% 53% 4% 100%

Horas Mulheres 
totais 2.187 13.858 8.757 715 25.517

2015 foi um ano em que estes princípios 
foram colocados em prática no âmbito 
da implantação do Sistema de Excelência 
Andina (SEA) na Coca-Cola Andina.

Em 2014 a média de horas de treinamento 
foi de 25 horas para as mulheres e 14 horas 
de formação para os homens, em 2015 a 
média foi a mesma para ambos os sexos: 
15 horas.

GRI:
G4-DMA

G4-11

G4-LA1

G4-LA9

G4-LA10

G4-EC5

 US$ 3,5 
millones

investidos em 

235.486
horas de capacitação

Relações trabalhistas 
Em Coca-Cola Andina respeitamos e apoiamos o direito à 
liberdade de associação em todos os países onde operamos. 
Mantemos reuniões com as organizações sindicais as quais 
pertencem nossos trabalhadores e lhes fornecemos as 
informações requeridas.

A s atualizações salariais são negociadas 
com os sindicatos nas datas especi-

ficadas através de categorias e todos os 
colaboradores, estejam ou não afiliados 
a um sindicato, estão cobertos pelos 
convênios coletivos do ramo de atividade 
ao qual pertencem.

Os salários são revisados por posição 
contra pesquisa de mercado. As pesquisas 
realizadas garantem a equidade externa da 
remuneração de nossos funcionários. E, não 
são registradas diferenças na companhia 
entre os salários de homens e mulheres que 
desempenham a mesma função.

Em todas as operações, o salário inicial de 
um funcionário que entra na companhia em 
tempo integral é muito acima do salário 
mínimo local.

Os índices de rotatividade de colaboradores 
por região continuam se mantendo baixos 
tanto para a própria companhia como em 
relação a outras indústrias do setor.

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

Rotatividade de funcionários

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

0,29 0,41 0,49 3,65 3,55 2,84 2,42 1,93 2,04 0,67 0,62 0,50

Calculado como a divisão entre a quantidade de funcionários permanentes que deixaram a empresa e o total de funcionários no fechamento de cada ano. 

% do pessoal sindicalizado por operações principais

Argentina

Embotelladora del Atlántico S.A. 69,0%

Andina Empaques Argentina S.A. 82,0%

Brasil  
Río de Janeiro Refrescos Ltda. 19,4%

RJ + ES 12,4%

RP 7,0%

Chile  
Embotelladora Andina S.A. 42,9%

Vital Jugos S.A. 51,5%

Vital Aguas S.A. 60,2%

Envases Central S.A. 27,7%

Paraguai  
Paraguay Refrescos S.A. 30,0%

Relação entre o salário inicial mínimo (salário básico sem adicionais) 
e o salário mínimo local legal e lugares onde desenvolvemos 
operações significativas

2014 2015

Argentina 215 % 297%

brasil 111% 112%

Chile 139% 100%

Paraguai 110% 100%
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Capacitação em sustentabilidade
Continuamos apostando no futuro 
construindo um presente mais consciente 
de seus desafios ambientais.

Avaliação de 
desempenho

C oca-Cola Andina está comprometida 
em oferecer uma gestão de desem-

penho integral de maneira a motivar seus 
funcionários no alcance de um melhor 
desenvolvimento e crescimento individual.

A avaliação de desempenho que aplica-
mos desde 204, compreende um modelo 

único de Objetivos e Competências, bem 
como um programa efetivo de avaliação 
de objetivos e de análise de habilidades, 
focados ambos a:

 › Promover igualdade de critérios para a 
designação e avaliação de objetivos de 
desempenho.

 › Motivar a geração de habilidades com 
foco em resultados, aspiração de cres-
cimento e pessoas.

 › Manter consistência e transitividade no 
estabelecimento de objetivos com ênfase 
no trabalho em equipe e na busca de 
excelência em nível global da Companhia.

 › Fomentar uma cultura que promove a 
aprendizagem dos sucessos e dos erros, 
e implantar um estilo de comunicação 
transversal que promove escutarmos.

 › Reconhecer a contribuição individual dos 
trabalhadores com melhor desempenho.

 › Entregar um modelo que contribua à 
identificação e seleção de potencial e 
talentos dentro da companhia.

 › Promover igualdade de oportunidades 
de desenvolvimento para posições que 
requerem iguais competências e res-
ponsabilidades.

 › Fornecer ferramentas que contribuam 
para um adequado planejamento do 
desenvolvimento das pessoas.

Foi desenvolvido como um sistema trans-
versal para a organização, sem diferenças 
em seu alcance para determinados seg-
mentos ou áreas.

Capacitação 2015 segundo temas 
abordados, total da companhia

49,73%

9,43%
0,21%

1,15%25,98% 13,49%

Desenvolvimento de competências 
e empregabilidade 

Segurança no trabalho 

Ética e Código 
de Conduta

Sustentabilidade

Desenvolvimento de habilidades 
para o trabalho 

Práticas e Políticas em Direitos 
Humanos, Diversidade e Inclusão

Executivos

Profissionais e técnicos

Periódicos

Outros trabalhadores

Distribuição de horas de capacitação 
por categorias, total companhia

36%
6%

4%

53%

C om diferentes estratégias e associados 
aos objetivos de sustentabilidade 

da companhia, preparamos nossos co-
laboradores de todos os países nos quais 
operamos, para assumir novos desafios ao 
interior da empresa e nas comunidades de 
onde provém.

Na Argentina, há seis anos realizamos a cam-
panha “Nossa Era, Nossos Compromissos”, 
uma campanha orientada a conscientizar 
sobre o desenvolvimento sustentável a 
todo nosso pessoal em temas de Energia, 
Resíduos, Água e Pessoas.

Nossa Revista Mundo Andino - presente 
nos 4 países - conta com uma seção inteira 
sobre temas relacionados a RSE e desen-
volvimento Sustentável, destacando ações 
realizadas por nosso pessoal, e promovendo 
a mudança de atitudes. São publicados 
artigos que promovem a reciclagem, o 
cuidado da água, e em outras instâncias 
como compartilhar o auto para reduzir a 
pegada ecológica individual. Também toda 
pessoa que entra na empresa, no processo 
de integração, recebe formação sobre como 
a visão 2020 da Coca-Cola está alinhada a 
todos os nossos processos da companhia 
ativando ações de RSE.

GRI:
G4-DMA

G4-LA11

G4-SO4

P artimos de um levantamento das 
necessidades de treinamento e des-

envolvimento para definir o plano anual de 
treinamento, seu formato e seus conteúdos.

Em 2015 foi dada prioridade ao desenvol-
vimento de habilidades para o trabalho; 
o desenvolvimento de competências e a 
empregabilidade e à segurança no trabalho.

Também foi oferecida capacitação e for-
mação em sustentabilidade, práticas e 
políticas em direitos humanos, e a ética e 
formação em valores.

O processo de formação é realizado através 
da gestão de atividades de capacitação e 
treinamento, com o objetivo de ajustar 
aptidões, habilidades e conhecimentos 
às necessidades da posição que os cola-
boradores ocupam.

Universidade  
Coca-Cola Andina

A partir da Universidade Coca-Cola An-
dina e do Sistema de Excelência Andina, 
se trabalha para identificar necessidades 
de formação a partir das quais desenhar 
propostas de melhoria contínua.

Junto a Universidades e Instituições educa-
tivas, são realizados programas de formação 
executiva in company desenvolvidos de 
acordo com as necessidades de gerentes, 
operários e/ou administrativos.

Desenvolvimento 
de competências 
gerenciais líder Andina

Este programa está dirigido ao desenvolvi-
mento de competências de Comunicação 
Efetiva, Pensamento Analítico, Negociação 
e Liderança.

Do presencial ao 
virtual

Paraguai:  
Aula virtual, 227 pessoas 
capacitadas

Em 2015, no Paraguai, foi implantada a 
Classe Virtual, plataforma online para des-
envolver as habilidades da área comercial, 
com cursos desenvolvidos especialmente 
para o setor. O programa é dual, já que 
possui duas modalidades: uma virtual e 
outra presencial. 

Argentina:  
Campus Koandina nos une

Trata-se de uma nova plataforma virtual de 
capacitação que oferece a mesma infor-
mação de forma simultânea e padronizada 
a todos os trabalhadores das diferentes 
regiões, unificando de ponta a ponta o 
território Coca-Cola Andina Argentina.

% horas de capacitación
por género

Mulheres Homens

Executivos 9% 5%

Profissionais e 
Técnicos

54% 34%

Outros  
trabalhadores

34% 56%

Periódicos 3% 5%

Temáticas abordadas



relatório de sustentabilidade  2015    •     8786    •     coca-cola andina

Compensações e benefícios

C ontemplam o exigido pela legislação 
trabalhista em cada um dos países 

nos quais temos operações, mas vão mais 
além: benefícios para contemplar seguros 
saúde para o colaborador e sua família, 
para continuar e finalizar estudos e assim 
contribuir com a empregabilidade, para 
facilitar momentos especiais das vidas 
de nossos colaboradores e melhorar sua 
qualidade de vida.

atividades físicas em instalações próprias 
ou em convênio, para o cuidado integral 
da saúde e entretenimento.

 › Programas preventivos de vacinação de 
acordo com os riscos e condições de 
cada região.

 › Conferências, oficinas e conversas de 
interesse sobre a saúde para colabo-
radores e grupo familiar. 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 estudo e prêmios ao des-
empenho acadêmico para filhos dos 
trabalhadores para carreira universitária.

 › Descontos nos custos de matrícula de 
diferentes programas educativos para 
funcionários.

 › Licenças para exames.

Sociais
 › Licenças por matrimônio, falecimento de 

GRI:
G4-DMA

G4-LA3

G4-LA8

Estão orientados ao cuidado e prevenção da saúde; ao 
desenvolvimento de uma vida saudável e ao desenvolvimento 
e desfrute com a família.

familiar próximo, irmãos e avôs.
 › Creche (Chile).
 › Entradas para participar em eventos.

Econômicos

 › Desconto em compra de produtos da 
empresa e produtos sem encargos para 
eventos especiais.

 › Seguro de vida adicional ao obrigatório 
por lei.

 › Kit escolar, bonificação para filhos me-
nores de 18 anos.

 › Política habitacional que consiste na 
concessão de subsídio a 5 trabalhadores 
ao ano (Chile).

 › Adiantamento extraordinário de haveres.
 › Gratificação por aposentadoria
 › Serviço de refeitório e transporte para 
todo o pessoal.

 › Cesta de Natal e presentes por fatos 
marcantes familiares.

 › Entrega de uniformes ao pessoal de 
operação.

Saúde

 › Licença maternidade e paternidade.
 › Repouso por maternidade e tempo 
remunerado de amamentação por 6 
meses de redução para meia jornada 
de trabalho sem redução salarial para as 
mulheres reintegradas depois da licença 
maternidade.

 › Licença paternidade estendida. Um dia a 
mais do especificado por lei, na Argentina 
e Paraguai.

 › Assistência e seguro médico.
 › Seguro de Vida adicional ao obrigatório 
por lei.

 › Plano Odontológico no Brasil e Chile.
 › Seguro saúde ou plano de obra social, de 
acordo com o país, que inclui o funcionário 
e o grupo familiar, sendo a companhia 
quem absorve todas as diferenças que 
implique o valor do plano versus os be-
nefícios e contribuições pela lei.

 › Programas de reeducação alimentar, com 
o apoio de nutricionistas profissionais, 
para conseguir ajustar planos de nutrição 
de acordo com as atividades e condições 
de cada um dos colaboradores.

 › Ginástica laboral: acesso à planos de 

Licenças maternidade/paternidade e continuidade no trabalho

Quantidade de 
colaboradores que saíram 

de licença

Quantidade de colaboradores 
que continuam trabalhando 

depois da licença
Maternidade Paternidade Maternidade Paternidade

Argentina 23 126 23 126

brasil 37 206 34 181

Chile 110 0 93 3

Paraguai 9 51 8 49

total 179 383 158 359

88% das mães e 94% dos pais continuam na empresa depois de um ano da licença.

N o Brasil, desenvolvemos um Progra-
ma de Formação para Pessoas com 

Deficiência, de dois anos de duração, cujos 
participantes tem acesso a conhecimentos 
proporcionados por todas as áreas da 
empresa contando no final do processo 
com habilidades para melhorar suas pos-
sibilidades de incorporação na companhia 
como para outras empresas.

Pessoas com 
deficiência motora, 
intelectual ou visual

Brasil

Profissionais e Técnicos 97

Outros Trabalhadores 50

Total 147

Compromisso com a diversidade

100% dos colaboradores das quatro operações recebeu avaliação 
de desempenho (homens e mulheres). 
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Taxa de acidentes  (LTIR)

2015 2014 2013

Argentina 6,14 8,45 8,2

brasil 0,53 0,75 0,74

Chile 4,19 6,5 4,66

Paraguai 0,59 0,82 0,67

Taxa de dias de baixa por acidentes  (LTISR)

2015 2014 2013

Argentina 202,10 213,46 215,01

brasil 6,94 6,48 7,30

Chile 52,99 76,97 65,58

Paraguay 3,84 7,21 4,08

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

Taxa de ausência  %

argentina brasil chile paraguay
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2,76 3,09 3,21 1,54 1,9 2,27 3,15 3,39 3,19 1,89 1,78 1,57

GRI:
G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA8

Saúde e segurança
Trabalhamos de forma sustentável para gerar mudanças de 
conduta que conduzam a redução de acidentes, a prevenção de 
sinistros, o cumprimento legal e a ergonomia.

A dotamos medidas de saúde e segu-
rança para a prevenção de riscos, 

realizando checkups médicos aos nossos 
funcionários e promovendo a capacitação 
que previne acidentes e doenças.

Em cada operação, ativamos programas 
“Acidente Zero” e “Gestores de Trabalho 
Seguro” que buscam comprometer a todos 
os trabalhadores com o Sistema de Gestão 
de Segurança da Operação.

Em nossas operações não registramos 
acidentes fatais, devido em parte aos 
controles e políticas que aplicamos de 
maneira constante.

Em 2015 implantamos o programa de 
Segurança Baseada no Comportamento 
(SBC) em todas as operações para gerar 
a mudança cultural através das vivências 
e experiências diárias compartilhadas.

Esta iniciativa contempla um conjunto de 
ferramentas para identificar os pontos 
críticos e medidas de correão, para aplicar 
o desenvolvimento de um comportamento 
seguro junto com suas equipes, reduzindo 
assim o número de atos inseguros no local 
de trabalho.

Contamos com Comitês de Saúde e Segu-
rança que são representados 100% pelos 
colaboradores da Companhia. De cada 
um deles participam executivos, técnicos 
e operários, garantindo também a repre-

sentação das diferentes áreas (logística, 
industrial, comercial, administração, etc.).

Na Argentina, o Comitê de Prevenção de 
Acidentes é formado por operários, sindicato 
e líderes dos processos, que trabalham na 
análise e propostas de melhorias.

No Brasil, contamos com a Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes formada 
por membros titulares e suplentes que 
representam empregadores e todos os 
empregados, cobrindo diversas áreas da 
empresa e levando em conta a legislação 
brasileira*.

No Chile, foi criado o Comitê igualitário de 
Higiene e Segurança de Andina em Renca, 
do qual participam representantes 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.

Capacitação para a segurança no 
local de trabalho

 › Prevenção de sinistros orientados à ade-
quação e novas montagens de instalações.

 › Prevenção de incêndios tanto estruturais 
como de materiais de ilhas.

 › Simulados de acidentes para colocar em 
prática os planos de contingência para 
garantir a segurança das pessoas e das 
instalações contando com o equipamento 
específico para emergências. 

Manejo defensivo

Formamos o pessoal de vendas em con-
ceitos de manejo defensivo, contribuindo 
assim com a redução de acidentes e com a 
formação de operadores de auto elevadores 
através de organismos de certificação ex-
terna e com capacitações específicas para 
cada setor de acordo com os requisitos 
corporativos de segurança.

Também, nas negociações com sindicatos, 
são incluídos temas de saúde e segurança, 
tais como, seguro saúde complementar ao 
pago pelo trabalhador de maneira direta e 
o seguro do veículo.

* Ordenanza Reguladora 3.214/1978-Norma Regla-
mentaria N° 5
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“Nesta primeira etapa do 
programa de SBC, posso 
dizer que se trata de 
uma experiência que nos 
compromete a aprender e 
entender que diariamente 
nossas ações e práticas 
podem ter consequências 
sérias para a própria saúde 
e a dos que nos rodeiam 
se não as atendemos 
adequadamente. Em 
qualquer área ou posto 
de trabalho onde nos 
desenvolvemos, devemos 
assumir a responsabilidade 
de atender e observar 
aqueles atos que são 
considerados inseguros. 
Depois de quase 15 anos 
dentro da companhia, creio 
que este é o caminho que 
devemos escolher”.
Adrián García, Gerência Logística & 
Distribuição - Córdoba.

“Até o evento de lançamento 
de SBC a companhia 
se encarregou de nos 
capacitar, o que foi nova 
e grata a experiência de 
trocar de papel e passar 
a sermos os formadores 
de nossas equipes, o 
que significou uma 
responsabilidade e o 
compromisso de transmitir 
com seriedade as seis 
Regras de Ouro. Cumpri-
las é importante, pois 
implica em cuidar da saúde 
e da integridade física de 
todos os trabalhadores, 
gerando um ambiente 
de trabalho seguro que 
nos torna partícipes. Por 
isso, não considero ser um 
modelo a seguir, e sim um 
elo a mais nesta cadeia de 
consciência”. 
Gustavo Cagol, Gerência Logística & 
Distribuição - Córdoba. 

 ›  Regra 5: Quando trabalhamos em alturas 
superiores a dois metros, utilizamos arnês 
antiqueda e confeccionamos a licença de 
trabalho específica.

 › Regra 6: Respeitamos as boas práticas 
ergonômica (mantemos posturas sau-
dáveis e realizamos os movimentos de 
cargas de acordo com as boas práticas). 

Passo a passo 

Pensando como uma aposta em longo 
prazo, o programa SBC “é o resultado de 
um diagnóstico exaustivo realizado por 
especialistas em segurança que conta 
com três fases que serão desenvolvidas 
ao longo dos próximos anos”, explica 
Daniel Palacios, Gerente de Qualidade da 
Coca-Cola Andina Argentina.

Na primeira fase buscamos reforçar as con-
versas sobre segurança entre os supervisores 
e suas equipes de trabalho em função de um 
cronograma previamente planejado, onde 
são analisadas situações, compartilhadas 
percepções ou dúvidas e se aprende de 
forma conjunta.

Depois, em uma segunda fase, se estabelece 
uma rotina de observações pautadas de 
mãos de supervisores, chefes e gerentes 
em uma primeira etapa; e dos próprios 
trabalhadores na segunda e terceira; além 
de comitês de acompanhamento, um novo 
circuito de aprovação de projetos para que 
cada um conte com a revisão pertinente e 
a medição do desenvolvimento das ações 
preventivas dentro de cada equipe de tra-
balho, onde aqueles que o façam melhor 
serão reconhecidos. Por último, a terceira 
fase contempla expandir o programa além 
do âmbito de trabalho para nossas famílias. 

Lançado em meados de 2015, SBC está 
focado nas operações dos quatro países. 
De forma escalonada e crescente serão 
implantadas as três fases de programa para 
alcançar os objetivos propostos.

É o lema sob o qual lançamos em 2015 o 
programa de “Segurança Baseada no 

Comportamento” (SBC) que propõe instaurar 
uma verdadeira mudança cultural para uma 
companhia segura, sem acidentes em que 
todos e cada um sejamos protagonistas.

Segurança Baseada no Comportamento 
propõe instaurar uma verdadeira mudança 
cultural para uma companhia segura, sem 
acidentes em que todos e cada um sejamos 
protagonistas.

Trabalhar em um ambiente saudável e 
seguro é uma enorme responsabilidade 
que devemos assumir se queremos ser 
reconhecidos pela gestão do nosso pes-
soal, mas é, além disso, uma obrigação 
se o desejo é garantir a tranquilidade e o 
porvir de quem mais queremos.

Conscientes disso e olhando para o futuro, 
em setembro de 2015 lançamos na Co-
ca-Cola Andina o programa de “Segurança 
Baseada no Comportamento” (SBC), uma 
ferramenta chave para evitar acidentes 
de trabalho que requer a colaboração e 
o compromisso de todos que integram a 
companhia.

SBS parte de assumir que em temas de 
segurança é fundamental desenvolver uma 
cultura de prevenção. Isso é, estar atentos 
ao que nos rodeia; observar nosso entorno; 
identificar os perigos, tê-los presentes em 

nossa mente e prever o que pode acontecer 
para evitar para que não nos surpreenda; 
agir para nos proteger imediatamente e 
ainda, eliminá-los.

Seis premissas básicas: as Regras 
de Ouro

Para guiar a forma de trabalho dentro 
da companhia, criamos seis premissas 
básicas que alcançam todas as pessoas 
sem importar sua hierarquia, incluindo 
contratados e visitas, cujo cumprimento 
é obrigatório.

 › Regra 1: Utilizamos sempre os elementos de 
proteção individual (EPI) correspondentes 
para cada local ou tarefa, recorrendo àqueles 
oferecidos ou autorizados pela companhia.

Em segurança todos somos 
protagonistas
Es el lema bajo el cual lanzamos en 2015 el programa de 
“Seguridad Basada en el Comportamiento” (SBC),
que propone instaurar un verdadero cambio cultural hacia una 
Compañía segura, sin accidentes y en la que
todos y cada uno seamos protagonistas.

 › Regra 2: Nos deslocamos de forma se-
gura (sem correr, usando os corrimãos, 
atendendo aos sinais); e dirigimos res-
peitando as regras de trânsito (limites 
de velocidade, sinais, uso de cinto de 
segurança e proibição de uso de celular 
ou outros equipamentos eletrônicos, etc.).

 › Regra 3: Operamos as maquias com suas 
guardas e proteções. Mantemos todas as 
partes do nosso corpo fora do alcance 
dos elementos móveis. 

 › Regra 4: Sempre que realizamos trabalhos 
em espaços confinados ou com energias 
perigosas, utilizamos licenças de trabalho 
e sistemas de bloqueio.
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Sentir o sabor de Natal nas ruas.

Levar a magia da Coca-Cola para as ruas 
se tornou uma tradição nas comunidades 
de San Antonio e Cartagena, há 10 anos. 
Coca-Cola Andina em conjunto com 
empresários locais de distribuição e com 
a organização da cidade leva a magia do 
Natal durante três dias de percursos pelas 
diferentes ruas das cidades de San Antonio 
e Cartagena. 

Esse momento que gera um grande impacto 
transversal nas gerações, integrando os 
adultos e crianças, chegou a 25.000 famílias.

Nosso edifício se vestiu de Natal

Mais de 38 metros de altura, 600 metros 
de luzes LED e 2600 garrafas de PET reu-
tilizadas, que foram coletadas e pintadas 
por colaboradores de nossa companhia, 
deram vida a uma grande árvore de natal 
em frente ao nosso edifício corporativo, 
durante todo o mês de dezembro.

As garrafas foram coletadas durante meses 
em contêineres localizados em diferentes 
pontos nas instalações de nossa companhia. 
Esta campanha teve um objetivo duplo, de 
cumprir com uma meta para a construção da 
árvore de Natal, mas também de inspirar a 
vontade de contribuir com o meio ambiente, 
em nossos círculos mais próximos, gerando 
consciência sobre a responsabilidade que 
temos como consumidores e colaborado-
res, sobre os resíduos em nosso entorno.

De verde e vermelho Coca-Cola, as garrafas 
foram pintadas em uma jornada onde 150 
pessoas, entre colaboradores e suas famílias, 
contribuindo com cerca de 1.300 garrafas 
para a construção da árvore.

Uma equipe externa de arquitetos jovens, 
com formas de trabalho e ideias diferentes, 
junto com uma equipe interna, composta 
por 6 áreas distintas de nossa companhia, 
deram vida ao desenho e montagem de 
nossa grande árvore de Natal.

O projeto nasceu sob os conceitos de Cultura 
e Inovação, Proximidade com a comunidade 
e Reutilização de nossos resíduos, com o 
objetivo de reviver a magia do Natal, própria 
da Coca-Cola, reconectarmos com nossos 
vizinhos mais próximos e ser um símbolo 
dentro de nossa cultura como organização.

Esta grande árvore significou um ícone 
dentro de nossa organização, demonstran-
do que somos capazes de gerar grandes 
coisas, integrando novos modelos de 
trabalho colaborativo, conectando-nos e 
conhecendo-nos internamente entre áreas, 

N a Coca-Cola Andina, como Embaixa-
dores da Coca-Cola, decidimos em 

2015 colocar em valor o espírito de Natal 
entre todos que fazem parte desta grande 
companhia.

Uma equipe interdisciplinar composta por 
150 pessoas aproximadamente, espalha-
das por todo o território nacional realizou 
múltiplas iniciativas e no processo criaram 
momentos de otimismo e felicidade com 
nossos públicos de interesse.

Integramos-nos com o mesmo 
espírito

Como é tradição, a cada ano, celebramos 
o Natal com todos os trabalhadores e suas 
famílias, realizando 4 festas de Natal em 
nível nacional que reúnem mais de 8000 
pessoas.

Complementarmente, damos especial 
atenção às relações do dia a dia para nos 
preparar melhor par ao Natal em um am-
biente acolhedor de trabalho, implantando 
atividades especiais.

Em 2015 resolvemos que estas atividades 
tiveram eixo em promover o trabalho em 
equipe e o cuidado do meio ambiente.

Chile
Na Coca-Cola Andina Construímos 
Juntos o Espírito Natalino. 
O Natal é uma data muito especial para a Coca‑Cola, época 
especial para compartilhar e desfrutar de momentos mágicos com 
a família e amigos.

Foi organizado internamente um Concurso de 
Ornamentação em que organizaram duplas 
de competência, compostas por equipes 
localizadas em diferentes cidades, que 
tinham o propósito de decorar seus espaços 
de trabalho, caracterizando o Natal com 
materiais reutilizados de nossos produtos 
e/ou processos produtivos. No total foram 
organizadas 7 duplas compostas por 14 
equipes de 7 cidades da região central do 
Chile. Por sua vez, no restante das cidades 
do país foram desenvolvidas atividades com 
árvores e decorações confeccionadas com 
material reciclado.

Papai Noel, é um ícone da celebração nata-
lina para a Coca-Cola, e este ano em Renca 
chegou em um trenó confeccionado por 30 
pessoas de diferentes áreas da companhia, 
sobre uma grua com materiais reutilizados 
de nossos processos produtivos. Contava 
com renas construídas de garrafas PET e 
trenó revestido com cartolina e tampas 
plásticas. Este trenó foi construído com o 
propósito de ser um centro de reunião para 
as diferentes equipes, e que eles pudessem 
se reunir, tirar fotografias e desfrutar e um 
momento agradável.

Também, pelo segundo ano consecutivo, 
a saudação natalina interna foi um vídeo 
realizado com a participação de mais de 
300 colaboradores - de diferentes cidades 
do país - que enviaram suas gravações de 

canções natalinas favoritas para compar-
tilhar com seus colegas.  

Desfrutar de compartilhar com a 
comunidade

SSem dúvida o processo mais enrique-
cedor desta celebração para a equipe da 
Coca-Cola Andina consistiu em celebrar 
o Natal compartilhando momentos de 
felicidade com a comunidade. A partir de 
diferentes iniciativas dos trabalhadores de 
todas as regiões onde temos operações, 
foram desenvolvidas atividades para ce-
lebrar estas festas com crianças em risco 
social e/ou com capacidades diferentes 
nas cidades em que estamos inseridos.

Por todo o Chile, foram realizadas 11 ativi-
dades com diversas organizações, entre 
elas colégios, jardins de infância, berçários, 
lares de menores e residências femininas, 
nas cidades de San Antonio, Puente Alto, 
Carlos Valdovinos, Maipú, Renca e Ran-
cagua, na região central, bem como em 
Antofagasta, Punta Arenas e Coquimbo. 
Conseguindo impactar mais de 800 crianças 
em nível nacional. E, vinculado a mais de 
400 trabalhadores através de sistemas 
de apadrinhamentos de presentes para 
as crianças envolvidas.

compartilhando a alegria e magia no natal 
juntos, e nos desafiando diariamente na 
maneira que queremos fazer que as coisas 
aconteçam.
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Comunidade

NOSSA ABORDAGEM

Buscamos contribuir com o progresso das 
comunidades onde desenvolvemos nossas 
atividades, através de programas para fomentar as 
economias locais, gerar oportunidades e melhorar 
a qualidade de vida das pessoas.

GRI:
G4-DMA
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Nossos clientes

N ossa carteira de clientes cresceu em 
2015, contamos com 10.000 clientes 

novos em toda a região. 66% deles são 
lojistas e pequenos comerciantes.

São parceiros estratégicos no desenvol-
vimento de nosso negócio e, entre os 
pequenos lojistas formam um elo funda-
mental em nossa cadeia de valor, já que 
além do impacto social que geram no 
desenvolvimento das economias locais, 
são os responsáveis por uma importante 
proporção das vendas da companhia.

Anualmente e com alcance a todas as 
operações da Coca-Cola Andina, medimos 
o nível de satisfação de nossos clientes, 
como um de nossos indicadores chave 
de sustentabilidade. Contamos também 
com múltiplas ferramentas de apoio para 
aprofundar o vínculo entre a Companhia 
e cada um de seus clientes, contribuir 
com seu desenvolvimento e atender seus 
interesses*.

De 281.000 clientes, 38% são lojistas e pequenos comerciais, o 
que denominamos canal tradicional.

InDICADoR DE DESEmPEnho ChAVE nA SuStEntAbILIDADE

Satisfação do cliente 
Medição bianual com alcance a todas as 
operações da Coca-Cola Andina

argentina brasil chile paraguai
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

8,1% 85% 85% 8,1% 70,8% 70,8% 8,1% 61% 75,0% 8,1% 83,0% 83,0%

65
53

97

66

Quantidade de Clientes 2015 por país, 
em milhares de clientes

ARG BRA CHI PAR

Vendas por canal

Atacadistas

Supermercados

Tradicional

On-premise
38%

24%

23%

15%

Comunidade 
Em nossas Operações buscamos satisfazer simultaneamente a clientes, consumidores, 
acionistas, empregados, fornecedores e à comunidade em geral.
Nossa aspiração de gerar valor nas sociedades onde estamos presentes alcança não somente as 
comunidades locais em cada um dos países, como se estende também à nossa cadeira de valor 
formada por clientes e fornecedores comprometidos com a essência Coca-Cola.

Negócios com impacto social na cadeia de valor 

N osso desenvolvimento se baseia em 
condutas éticas que guiam nossa 

cadeia de valor.

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

UpsTReaM OpeRaÇÃO e LOGísTICa DONWsTReaM

The Coca‑Cola 
Company (TCCC)

Fornecedores de 
matérias primas 

e serviços

Coca‑Cola Andina
Engarrafado
Embalagem

Distribuição Clientes Consumidores
Reciclagem e 
recuperação

Fornecedor do 
concentrado e 
xaropes. Padrões 
de operação do 
Sistema Coca-Cola 
(KORE).
Padrões para 
fornecedores de 
matérias primas.
Metas de 
Sustentabilidade 
2020 - Agricultura 
Sustentável

Inclui fornecedores 
que fornecem 
matérias primas 
e serviços às 
diferentes operações 
no Brasil, Argentina, 
Paraguai e Chile. 
Implantação 
de embalagens 
sustentáveis

Engarrafamento, a 
embalagem e todas as 
tarefas administrativas e 
de logística. Destacando e 
minimizando os impactos

Inclui a distribuição 
(Centros Próprios 
de Distribuição). 
Otimização de rotas 
com o objetivo de 
chegar a todos

Inclui a ampla  rede 
de clientes, em sua 
maioria pequena 
lojas e depósitos. 
Refrigeração com 
novas tecnologias 
que reduzem o 
consumo de energia

Compreende 
as estratégias 
de reciclagem e 
recuperação em 
conjunto com 
a comunidade. 
Melhorias na 
logística inversa, 
acompanhamento 
a recicladores. 
Conscientização a 
consumidores

Eixos 
Sustentabilidade

Benefícios de bebidas Gestão de energia e proteção do clima

Embalagens sustentáveis  Vida ativa e saudável

Ambiente de trabalho  Embalagens sustentáveis

Gestão de energia e 
proteção do clima

 Comunidade
Guardiões da água

grandes e pequenos e com as comunidades 
onde operamos.

Temos definidos nossos Eixos de Susten-
tabilidade e a Visão 2020 que estamos 
empenhados em cumprir. Também sabemos 
como impactam em cada um dos elos de 
nossa cadeia de valor. Mas, para gerenciar 

cada uma destas prioridades, precisamos 
envolver nossa cadeia; fazendo com que 
cada um participe de maneira particular de 
acordo com seu impacto no processo produ-
tivo. O conhecimento das características de 
quem o compõe, a qualidade do vínculo que 
estabelecemos e seu desenvolvimento são 
de vital importância para nossas operações.
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Mais de 

585 días
de trabalho investidos em visitas a 
clientes do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Ribeirão Preto.

Empreenda Alto

6.180
Inscritos por todo o Chile

100 clientes de nossa operação do Brasil visitaram a Fábrica da 
Felicidade. Fazem parte de um projeto de motivação especial com 
foco nas olimpíadas 2016, por estar localizados no entorno das 
áreas das competições.

Programa de 
desenvolvimento da 
força de venda de 
distribuidores

O programa envolve os mais importantes 
distribuidores. Através da modalidade de 
curso com instrutores internos são ofe-
recidas ferramentas para o alcance dos 
objetivos e para alinhar suas capacidades 
às de nossa própria força de vendas.

“Fábrica da Felicidade”

Em 2014 foi inaugurada a “Fábrica da Fe-
licidade” em Córdoba, Argentina e hoje já 
alcança todas as operações.

Este projeto convida a realizar uma viagem 
mágica para desvendar o segredo da fór-
mula Coca-Cola.

Agregamos valor 
aos nossos clientes 
“Programa Empreenda 
Alto”

Esta iniciativa busca melhorar as oportuni-
dades de mais de centenas de milhares de 
pequenos e médios comerciantes, aumen-
tando a rentabilidade de seus negócios e 
impactando diretamente na qualidade de 
vida de seus donos, dependentes, famílias 
e a comunidade onde estão inseridos.

Empreenda Alto é um programa implantado 
pela ONG educacional ORT e surge como 
uma iniciativa de responsabilidade social 
da Fundação Coca-Cola do Chile.

Nesta data, Empreenda Alto conta com 
mais de 6.180 inscritos por todo o Chile 
dos quais, mais de mil elaboraram projetos 
para implantar melhorias em seus negócios.

GRI:
G4-12

Rota ao Mercado 
(RTM) continua se 
expandindo

O Projeto Rota ao Mercado (RTM) tem 
como objetivo atender nossos clientes de 
forma efetiva e rentável, proporcionando 
o serviço que esperam e precisam em 
termos de atendimento e investimento 
em seus negócios.

A implantação de RTM nos permite melhorar 
o nível de serviço aos nossos clientes, graças 
à adequação de modelos de atendimento 
excelentes. A gestão realizada pela área 
comercial, através dos diferentes canais 
de venda no mercado, vem evoluindo e 
sustentando nosso crescimento e posi-
cionamento marcando uma diferença com 
nossos concorrentes.

Capacitação em 
estratégias de venda 
ao canal tradicional 

Através do site Escola de Negócios Co-
ca-Cola (ENCC), ou com fichas temáticas 
colecionáveis capacitamos nossos clientes 
em temas referentes a marcas, portfólio de 
produtos, preço e processos comerciais e 
produtivos.

Investimos em programas  
de desenvolvimento orientados  
ao cliente

ARG

BRA

CHI

PAR

Vendas por Canal (%)

34,5

34,4

28,5

2,6

23,4

30,7

49,9

11,4

25,7

10,9

22,9

21,4

44,8

13,0

20,6

25,3

Tradicional

Atacadista

Supermercado

On-Premise

Tradicional

Atacadista

Supermercado

On-Premise

Tradicional

Atacadista

Supermercado

On-Premise

Tradicional

Atacadista

Supermercado

On-Premise

Concurso de vendas

Anualmente, são realizados concursos, 
premiando os clientes, como forma de 
reconhecimento de sua trajetória junto à 
companhia. Cada cliente pode seguir em 
um site específico o desenvolvimento dos 
concursos implantados ao longo do ano e 
informar-se sobre sua evolução. 

Visitas a fábricas

Este programa nos ajuda a fortalecer o 
vínculo com os clientes. Na visita contamos 
nossa história, ensinamos os processos pro-
dutivos, compartilhamos nossos programas 
de Sustentabilidade e o compromisso da 
empresa com o meio ambiente.

Mais de 

11 mil h
de capacitação na Coca-Cola Andina 

Argentina

3.916
visitantes

na Argentina

15.651
visitantes

no Brasil

• 634 participantes 
do programa de 
Fidelização de 
Clientes SOCIOITÉ, 
no Paraguai.  
• Mais de 11.000 
horas investidas 
em capacitação 
para clientes no 
canal tradicional na 
Argentina.
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Princípios orientadores 
para fornecedores 

Na Coca-Cola Andina estamos comprome-
tidos na defesa dos princípios fundamentais 
dos direitos humanos internacionais no 
ambiente de trabalho qualquer que seja 
o local onde operamos.

Acreditamos que a verdadeira medida de um 
negócio bem administrado não considera 
somente se este alcança o sucesso em nível 
econômico, e sim como o alcança. É por 
isso que buscamos desenvolver relações 
com fornecedores que compartilhem va-
lores similares e operem de maneira ética.

Nosso compromisso com os direitos huma-
nos se formaliza no respeito à Declaração 
de Direitos Humanos das Nações Unidas; 
a Declaração dos Princípios e dos Direitos 
Fundamentais no Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho e os princípios 
de Pacto global.

Reflete-se nos “Princípios Orientadores para 
Fornecedores”, cujas disposições envolvem 
os fornecedores associados e aos grupos 
de engarrafadoras independentes.

Estes Princípios comunicam nossos valores 
e expectativas a fornecedores e a grupos de 
engarrafadoras independentes, destacam 
a importância das práticas responsáveis 
no ambiente de trabalho que respeitem os 
direitos humanos e cumpram - no mínimo 
- as leis trabalhistas e do meio ambiente 
no âmbito local, bem como as convenções 
internacionais chave.

Como norma geral, o fornecedor deve 
cumprir com todas as leis vigentes locais 
e nacionais relacionadas a estes temas, 
exceto que a Organização Internacional do 
Trabalho estabeleça requisitos maiores, em 
cujo caso, deve aplicar estes últimos. Se 
um fornecedor não cumprir algum aspecto 
dos requisitos dos Princípios Orientadores, 
este deverá implantar ações corretivas. A 
companhia se reserva o direito a rescindir 
seu acordo com qualquer fornecedor que 
não possa demonstrar que os cumpre.

Para obter mais informações, visite o site: 
www.thecocacolacompany.com

GRI:
G4-EN32

G4-LA14

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR10

G4-SO9

G-DMA

G4-12

G4-EC9

Requisitos 
• Respeito à liberdade de 
associação e negociação 
coletiva.
• Proibição do trabalho 
infantil.
• Proibição do trabalho 
forçado e do abuso no 
trabalho.
• Eliminação da 
discriminação.
• Horas de trabalho e 
salários.
• Ambiente de trabalho 
seguro e saudável.
• Proteção do meio ambiente.
• Integridade Empresarial.
• Procedimentos de 
reclamação e solução.
• Sistemas de gestão 
adequados e efetivos.

Os principais 
fornecedores da 
Coca‑Cola Andina 
deve cumprir com os 
requisitos previstos 
no documento e 
depois submeter‑
se a avaliações 
periódicas 
realizadas por 
empresas de 
monitoramento 
credenciadas e 
independentes que 
se especializam 
em cumprimento 
social, em nome 
da The Coca‑Cola 
Company.

Novos fornecedores 
avaliados por The 
Coca-Cola Company 
2015 

Na Coca-Cola Andina mantemos com 
nossos fornecedores uma relação de Gan-
ha-Ganha, respaldando as atividades dos 
mesmos e gerando parcerias chave com 
aqueles que são críticos para a operação. 
Temos como política incentivar seu cresci-
mento, apostando sua melhoria contínua, 
e fazendo prevalecer na escolha àqueles 
que alcançam maior desenvolvimento 
em qualidade, responsabilidade social e 
cuidados com o meio ambiente.

Os fornecedores locais 
são nossa escolha

Procuramos realizar nossas aquisições e 
compras a fornecedores locais, radicados 
nas cidades onde temos as fábricas produ-
tivas e os principais centros de distribuição.

Esta decisão busca essencialmente promo-
ver o desenvolvimento local de empresas 
fornecedoras, gerar uma integração com 
a cadeia de fornecimento, reduzir o tempo 
de entrega, bem como também reduzir o 
risco de exposição a variações de taxas de 
moedas estrangeiras.

Nossos fornecedores 

Indicadores de 
fornecedores

argentina brasil chile paraguai

Porcentagem de fornecedores nacionais

2014 96,90% 99,10% 97,10% 86,30%

2015  97,11%  99,80% 95,56% 87% 

Porcentagem do gasto a fornecedores nacionais

2014 95,50% 98,60% 98,50% 64,80%

2015 98,85% 99,90% 97,52% 54,00%

10.598
fornecedores
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Comitês de Supply 
Chain

P articipamos nos Comitês de Supply 
Chain de engarrafadoras da Coca-Cola, 

onde se trabalha em iniciativas conjuntas 
para potencializar volumes de negócio e 
boas práticas comerciais.

São realizados acordos de desenvolvimento 
de fornecedores de insumos estratégicos e 
adequações aos nossos padrões de quali-
dade, por exemplo, com açúcar, tampas, 
pré-formas, etc.

Além disso, são desenvolvidas parcerias 
com outras companhias e instituições 
para trabalhar boas práticas na cadeia de 
valor, sob a organização de Consórcios 
de Compras.

Fornecedores críticos avaliados Categoria Conceitos avaliados 2015

  YTD

Fornecedores de ingredientes Cumprimento

SGP (Supplier Guiding Principles)

GFSI (Global Food Safety Initiative)  

SAA (Supplier Authorization Agreement)  

96%
85%
N/A

Fornecedores de embalagens Cumprimento

SGP (Supplier Guiding Principles)

GFSI (Global Food Safety Initiative)  

SAA (Packaging & Sales & Marketing Equipment)

93%
54%
98%

GRI:
G4-DMA

FP1

FP2
Ferramentas da gestão de fornecedores
Requisitos do Sistema de Gestão
A todos os fornecedores, contratados e terceirizados que prestam serviço em fábrica, são 
comunicados e controlados de forma permanente os requisitos do Sistema de Gestão: assegurar a 
qualidade de nossos produtos e que os mesmos sejam seguros para o consumo; mitigar os riscos à 
saúde e segurança das pessoas que participem das atividades da empresa; minimizar os impactos 
ambientais negativos; controlar os riscos à propriedade intelectual e material da empresa.

Classificação Desenvolvimento Requisitos sociais e 
ambientais avaliação

Para otimizar a gestão os 
fornecedores são classificados 
em grandes categorias de 
acordo com sua importância e 
criticidade.

Se bem, se mantém a mesma 
política de relação com 
todos eles, certos processos 
e procedimentos estão 
diferenciados de acordo com 
sua classificação.

Promovemos e colaboramos 
na melhoria do desempenho 
e no desenvolvimento através 
de controles, avaliações e 
retroalimentação.

Colaboramos com planos 
de melhoria; capacitações 
específicas; apoio econômico 
em circunstâncias críticas; 
avaliação e retroalimentação 
em relação a práticas 
de segurança e higiene, 
qualidade, proteção do meio 
ambiente e responsabilidade 
social empresarial.

Contamos com um 
procedimento específico que 
define as regras e requisitos 
aos quais os fornecedores 
devem ater-se, incluindo 
aspectos de saúde, segurança 
e meio ambiente.

Todos os contratos de serviço 
incluem o cumprimento da 
legislação local em relação 
à proibição do trabalho 
infantil, um registro correto e 
pagamento aos trabalhadores 
de terceiros, o cumprimento 
dos horários de trabalho e a 
proibição de trabalho escravo.

Semestralmente há 
uma avaliação que gera 
um relatório onde os 
trabalhadores da Coca-
Cola Andina, usuários dos 
produtos e serviços definem 
uma pontuação de avaliação 
de cumprimento. Para os 
insumos de produção, todos 
os fornecedores passam 
pelas análises do Controle 
de Qualidade. As auditorias 
são realizadas no caso dos 
fornecedores apresentarem 
resultados menores ao 
esperado.

Realizamos parcerias estratégicas e projetos conjuntos de melhoria e de aplicação de novas 
tecnologias, que resultam em maior capacidade do fornecedor e de nossa operação.
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Em parceria com a Fundação Junior 
Achievement para fomentar o 
empreendedorismo

A Fundação Junior Achievement é 
uma organização internacional sem 

fins lucrativos, cujo objetivo é fomentar 
e inspirar a atitude empreendedora em 
crianças e jovens da educação primária, 
secundária e superior, permitindo a valo-
rização de seus próprios objetivos e a luta 
para alcançá-los.

Compartilhando seu propósito, apoiamos e 
participamos dos programas implantados 
nos países nos quais possuímos operações. 
Nossos colaboradores são voluntários dos 
programas de capacitação da fundação com-
partilhando seu conhecimento, experiência 
profissional e espírito empreendedor. Os 
filhos de nossos colaboradores fazem parte 
das atividades de Junior que promovem o 
empreendedorismo, a educação ambiental 
e os valores de superação que implica em 
tomar uma atitude proativa na sociedade.

Chile 

N o Chile, a Fundação Educação Em-
presa se encarrega de administrá-lo, 

e nossa companhia, através da Fundação 
Coca-Cola - orientada a apoiar a educação-, 
somos parceiros estratégicos há vários 
anos. Mas, além do aporte econômico, 
este programa incentiva a participação dos 
trabalhadores das empresas na execução 
das classes, apoiados, claro, pelos monitores 
especializados. É assim que na Coca-Cola 
Andina, todos os anos nossos colegas se 
animam em participar, vivenciando uma 
experiência que todos qualificam como 
muito valiosa. “Ensinando os outros, é que 
se aprende mais”, é a melhor expressão 
que resume a experiência vivenciada pelos 
voluntários para participaram ativamente 
nos programas que no último ano foram 
dirigidos a “aprender fazendo”, através de 
uma metodologia participativa e interativa, 
com conteúdos vinculados a temas econô-
micos e de empreendimento. 

Educação e inclusão social
Possibilitamos oportunidades de integração e educação para 
pessoas e organizações, promovendo valores de espírito 
empreendedor e sustentabilidade, através da educação em escolas 
primárias e secundárias.

Coca-Cola Andina 
Argentina, disse 
presente no FIE 2015

N o âmbito de nossa política de relações 
com a comunidade. A Coca-Cola 

Andina Argentina se uniu ao Foro Inter-
nacional de Empreendedores (FIE), um 
evento educativo de alto impacto que todos 
os anos a Fundação Junior Achievement 
Córdoba organiza. O Foro está orientado 
a jovens entre 16 e 23 anos e baseado na 
formação de valores, atitudes e criação 
de ferramentas que lhes permitam des-
cobrir suas capacidades de ação e ser 
protagonistas na transformação de seus 
próprios espaços.

Em fevereiro e março convocamos os filhos 
de nossos trabalhadores para participar 
através do concurso denominado “Aprender, 
Embaixadores do Planeta”, que consistiu 
em apresentar para certificação, um ensaio 
onde abordaram temáticas vinculadas ao 
cuidado com o meio ambiente. Tivemos 
5 ganhadores que puderam participar do 
Foro representando a Coca-Cola Andina.

GRI:
G4-DMA

G4-EC8

G4-16

G4-SO1

Coca-Cola estendeu sua 
mão a Sierras Chicas

Após o devastador temporal 
na região de Sierras Chicas 
na província de Córdoba 
(Argentina) ocorrido em 
15 de fevereiro de 2015, 
enviamos 60 mil litros 
de água aos locais mais 
afetados pelas inundações 
para colaborar com milhares 
de habitantes que ficaram 
privados do fornecimento de 
água potável.

Nossa política de investimento social 
está baseada em pilares estratégicos: ser 
um bom vizinho, promover o esporte, a 
educação, a inclusão social e o cuidado 
ambiental fundamentalmente no que se 
refere à água e resíduos.

Ativamos iniciativas de vida ativa e saudável, 
de proteção do clima e do cuidado com o 
meio ambiente, e doações locais.

Contamos com ferramentas de diálogo e 
comunicação constante com a comunidade 
para conhecer suas necessidades. Desta 
forma focamos em programas e iniciativas 
aos interesses e preocupações das mesmas.

Mantemos reuniões periódicas com as 
municipalidades nas quais se encontram 

Investimento Social na Comunidade 
Buscamos melhorar a qualidade de vida e promover comunidades 
mais felizes, desenvolvidas e sustentáveis.

nossas operações com o objetivo de conhe-
cer melhor o contexto econômico e social 
no qual estamos imersos e colaborarmos 
rapidamente em situações de catástrofe.

Através do site da Coca-Cola, recebemos 
consulta e reclamações, que são derivados 
às regiões e engarrafadoras correspon-
dentes.

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

Fazemos alianças e assessorias com or-
ganizações especialistas nas temáticas 
abordadas, gerando sinergias e potencia-
lizando os resultados obtidos.

ARGENTINA
 › Fundação Banco de Alimentos.
 › Fundação Junior Achievement
 › Fundação Ambiente, cultura 
e desenvolvimento (ACUDE)

 › Fundação AVINA
 › Universidade Católica de 
Córdoba - ICDA

 › Universidade Nacional de 
Córdoba - UNC

 › Fundação Empresária para 
a Qualidade e Excelência. 
FUNDECE

 › Instituto Argentino de Execu-
tivos de Finanças - IAEF

 › Instituto Nacional Tecnológico 
Argentino - INTA

 › TECHO.
 › Associação Cristã de Em-
presas (ACDE) 

BRASIL 
 › Fundação Hospital Santa Lydia
 › Fundação Hemocentro Ri-
beirão Preto

 › Fundação Getúlio Vargas
 › Fundação Coppetec
 › Base Fundações e Infraes-
trutura Ltd

CHILE
 › Centro de Estudos Públicos - CEP
 › União Social de Empresários 
Cristãos - USEC

 › Universidade de lós Andes - ESSE
 › Fundação Chile 21
 › Fundação Liberdade e Des-
envolvimento

 › CIEPLAN
 › Lar de Cristo.
 › ORT-Chile (TAVEC).

PARAGUAI
 › Fundação Dequeni
 › Fundação Paraguaia
 › World Wildlife Fund (WWF)
 › Cruz Vermelha Paraguaia
 › ONG “A Todo Pulmão, Paraguai 
Respira”.

 › ONG GEAM
 › Fundação Coca-Cola
 › Fundação Educação 2020
 › Fundação Coanil
 › Fundação Franjeada
 › Fundação Clube Cerro Porteño 
 › Fundação Moisés Bertoni 
 › Fundação Paraguaia 
 › Fundação El Atelier
 › Fundação em Alianza 
 › Fundação Câmara de Co-
mércio

 › Fundação Kolping Paraguai.
 › Fundação Terra nossa

 › Fundação Pró Desenvolvimento
 › Fundação Jogueraha 
 › Fundação Corações pela 
Infância

 › Fundação Guarani
 › Fundação Cedoc
 › Fundação Operação Sorriso
 › Fundação Sanatório Inter-
nacional

 › Fundação Apaden Teleton
 › Fundação Desenvolvimento 
Humano

 › Fundação Kolping Paraguai 
(Fukolpa)

Organizações com as quais nos vinculamos
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destaque GRI:

G4-EC2

G4-EC8

D urante o mês de março de 2015, acon-
teceu o evento pluviométrico mais 

importante e devastador da história na III 
Região do Chile. Teve como consequência 
uma aluvião de grande magnitude que 
afetou 70% da população da região, na 
cidade de Copiapó, capital regional, e nas 
localidades de Chañaral, Diego de Almagro, 
Tierra Amarilla, Los Loros e San Antonio. 
O acontecimento causou inundações de 
grande magnitude em todo o setor com-
prometido e o colapso do sistema sanitário.

Diante deste fato, a equipe da Coca-Cola An-
dina se mobilizou respondendo rapidamente 
na emergência e também desenvolvendo 
um plano de reconstrução em longo prazo.

Como companhia, foram constituídas 
equipes multidisciplinares para abordar 
de forma integral a ajuda, com o objetivo 
de dar atenção às nossas equipes locais 
e suas famílias; aos nossos clientes e à 
comunidade. Também para ir - paralela-
mente - reestabelecendo nossa operação.

A ajuda à NOSSA EQUIPE consistiu na 
implantação de um plano de emergência 
e uma campanha interna desenvolvida em 
nível nacional denominada “mãos para 
ajudar”, a partir das quais foram geradas 
diversas iniciativas que tiveram grandes 
resultados:

A “Campanha 1+1” pela qual a companhia 
entregou uma doação equivalente ao 
doado pelos trabalhadores. A mobilização 
de “Voluntários” para colaborar. Um total 

de 18 trabalhadores de diferentes áreas 
e cidades da companhia se deslocaram 
para a cidade de Copiapó por 3 dias e 
trabalhando retirando barro das casas de 
nossos trabalhadores e suas famílias, de 
nossos clientes e comunidade de setores 
da região. Foram, também, os encarregados 
por levar para Copiapó as mensagens de 
força e de toda a Companhia. Cada trabal-
hador da região recebeu uma mensagem 
de outro trabalhador pertencente a outra 
região do país apoiando emocionalmente 
para seguir em frente. Assim, os esforços 
estiveram concentrados em alocar o total 
de nossos trabalhadores nas primeiras 48 
horas do evento para garantir a segurança 
e apoiá-los diante da emergência, para de-
pois enfrentar o processo de reconstrução.

A segunda frente abordada foi “NOSSOS 
CLIENTES”, aqui a prioridade foi identificar 
suas necessidades para “ajudá-los a ficarem 
firmes” e recuperar sua fonte de receitas.

A “COMUNIDADE” foi a terceira frente 
abordada e uma das mais críticas já que a 
principal necessidade era dispor de água 
potável e levantar rapidamente novos locais 
para morar, pois as moradias haviam sido 
destruídas pela aluvião.

Respondendo a isso, como companhia, 
realizamos uma doação de 324.000 litros 
de água engarrafada para a comunidade e 
uma contribuição a Teto para o Chile, para 
a construção de moradias de emergência 
nas regiões afetadas.

Chile
Reconstrução Copiapó
70% do total da população na III Região foram  
afetadas pelas consequências de uma aluvião.

Campanha  
“Mãos para ajudar”

Trabalhar unidos foi o 
grande ensinamento 
que aprendemos com 
esta emergência. 
Com generosidade e 
compromisso cada um de 
nós que trabalhamos na 
Coca-Cola Andina pudemos 
contribuir com um grãozinho 
de areia aos que mais 
necessitavam. Unimos-
nos como nunca e criamos 
a campanha “Mãos para 
ajudar”, com o objetivo 
de continuar contribuindo 
ao enorme esforço que já 
estava sendo realizado no 
norte.

29% dos clientes
sofreram algum 
tipo de dano que 
os impediu de 
operar.

Voluntários para 
Junior: 7 voluntários

C omo todos os anos, a empresa apoia 
a Fundação Junior Achievement na 

apresentação de programas educativos 
na cidade de Córdoba. Os “docentes” são 
colaboradores da empresa que voluntaria-
mente - e por diferentes motivos - decidem 
somar-se. A convocação de voluntários é 
realizada todos os anos, entre os meses de 
abril e maio. Cada pessoa pode escolher 
o programa para o qual inscrever-se, de 
acordo com suas preferências e disponi-
bilidade que esteja disposto a oferecer, 
já que existem com diferentes durações.

Sócios por um dia: 11 
voluntários

A Coca-Cola Andina uniu-se mais 
uma vez a este programa educativo, 

que oferece a possibilidade a centenas 
de adolescentes de reafirmar sua futura 
aspiração profissional. O destinatário do 
programa é um jovem estudante, que tem 
a possibilidade de participar de todas as 
atividades desenvolvidas por seu “sócio” 
- um colaborador da empresa - durante 
um dia habitual de trabalho, tais como 
entrevistas, almoços de trabalho e reuniões 
de diretoria; além de conhecer como é 
trabalhar em uma empresa.

Os selecionados são jovens que, por seu 
esforço e mérito acadêmico conseguiram 
se destacar e cuja motivação é descobrir 
mais sobre a vida diária profissional.

Aprender a 
Empreender no Meio 
Ambiente 

D esde 2007 “Aprender a Empreender 
no Meio Ambiente” (AEMA) é o pro-

grama conjunto da Coca-Cola e Junior 
Achievement, cujo objetivo é que as 
crianças em idade escolar de diferentes 
escolas aprendam e tenham consciên-
cia sobre o cuidado do meio ambiente. 
 
Aparceria com a Fundação Junior Achieve-
ment busca fomentar e inspirar nos jovens a 
atitude empreendedora para que valorizem 
seus objetivos e lutem para alcançá-los em 
um quadro de responsabilidade e liberdade.

Chile:  
Bolsas de estudo 
para estudantes com 
recursos escassos

E m 20 anos de presença no país, a 
Fundação Coca-Cola entregou cerca 

de duas mil bolsas de estudo, benefi-
ciando alunos de 8° básico de colégios 
municipalizados.

Graças à colaboração da Fundação Co-
ca-Cola Chile, foi realizada, pelo décimo 
ano consecutivo, a doação de bolsas de 
estudo a estudantes com recursos es-
cassos, que optam por um ensino médio 
técnico-profissional.

Argentina: Protegendo 
o futuro da mão de 
FONBEC. Bolsas 
de estudo para 50 
crianças e jovens 

A s crianças são o presente e a espe-
rança de futuro e merecem contar 

com as melhores oportunidades para 
seu crescimento e desenvolvimento. 
Convencidos disso, em 2015 renovamos 
o compromisso de continuar trabalhando 
junto ao Fundo de Bolsas para Estudantes 
(FONBEC) a fundação de Córdoba que desde 
1999 tem como missão premiar o esforço 
de estudantes com recursos escassos. 
Fazemos isso no âmbito de nossas ações 
de Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE), e com o valioso apoio do voluntariado 
corporativo. Com o aporte compartilhado 
entre a Coca-Cola Andina Argentina e 
os colaboradores podemos apadrinhar 
50 crianças dos dois primeiros níveis de 
escolaridade de Córdoba, Bahía Blanca, 
Mendoza e Rosario, com o propósito de 
contribuir a evitar a deserção escolar por 
questões econômicas.

Daniel Bejarano, funcionário do setor de 
Manutenção da Coca-Cola Andina nos 
conta sua experiência, “Estou ansioso, 
apadrinhar é uma responsabilidade enorme 
e mágica, e também uma oportunidade 
para compartilhar vivências e buscar 
objetivos comuns, guiando e acompan-
hando”, sustenta. E acrescenta: “Não é 
só ajudar, é contribuir a gerar mudanças 
mais profundas na sociedade, propician-
do momentos de felicidade, crescendo a 
partir desta aprendizagem e ajudando a 
concretizar um sonho”.

Doamos 3 milhões de litros de produto.
Superamos os 1,5 milhões de dólares apoiando instituições e 
organizações com fins sociais, ambientais e educativos.
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GRI:
G4-EC8

C oletivo Coca-Cola é um dos mais 
ambiciosos programas de valor com-

partilhado propostos pela iniciativa privada 
no Brasil, faz parte do Sistema Coca-Cola 
Brasil e promove a capacitação e a geração 
de renda. Desta forma, contribui para a 
valorização da autoestima de mais de 100 
mil pessoas em 500 comunidades de todo 
o país através de diferentes estratégias de 
capacitação e de vínculo com a área de 
vendas da companhia.

Em 2015 no território de atuação da 
Coca-Cola Andina Brasil, 3.450 jovens 
se formaram em cursos de capacitação 
oferecidos, e o mais importante é que 
alcançamos um índice de 40% de jovens 

Brasil
Coletivo Coca-Cola 
Este projeto vem sendo desenvolvido no 
Brasil com grande sucesso a partir de 2010. 
Mais de 15.000 jovens participaram de seus 
cursos de capacitação, 3.450 só em 2015.

empregados ao finalizar o programa (9 
pontos acima da média de programas 
similares em todo Brasil).

O programa funciona através de parcerias 
com ONG´s e organizações governamen-
tais dos diferentes municípios onde é 
implantado.

Em 2015 foi realizada uma revisão do mo-
delo, e depois de um processo de debate 
participativo com representantes de todos 
os atores que fazem parte da parceria, 
foi definida uma nova Visão e Missão da 
proposta para os próximos anos.

 

Visão

Ser o “HUB DE 
OPORTUNIDADES” para 
que os jovens consigam 
imaginar e tornar realidade 
um futuro melhor para 
eles, suas famílias e 
suas comunidades, 
gerando benefício social e 
condições favoráveis para o 
crescimento do negócio em 
comunidade de baixa renda. 

Missão 

Inspirar e empoderar jovens 
de baixa renda através 
da geração de renda 
e autoestima, abrindo 
oportunidades no sistema 
Coca-Cola e seus parceiros.

casos em 
destaque

“Ser parte desta companhia 
me enche de orgulho e 
agradecimento, me faltam 
palavras para descrever 
o quão enriquecedor foi 
o processo que vivemos 
realizando o voluntariado, 
desde a concepção, a 
organização da logística, 
realização e, sobretudo, a 
experiência vivida em campo 
que nos conectou com a dor 
e o desespero, como também 
a força, a união, alegria e 
esperança. Descobri e aprendi 
de pessoas maravilhosas e 
experientes a força e paixão de 
uma equipe com um propósito 
claro e compartilhado. Para 
mim há um antes de um depois 
na Coca-Cola Andina devido 
ao voluntariado e sem dúvida 
os que estivemos envolvidos 
não somos os mesmos e 
estamos convencidos que 
experiências como estas nos 
tornarão uma companhia 
melhor”.
Carmen Soler, Chefe de Comunicações, 
Cultura e RSE, Santiago. 

A Coca‑Cola Andina doou 25 MM de pesos chilenos. 324.000 
litros de água engarrafada. Uma contribuição a Teto para o 
Chile para a construção de moradias de emergência nas regiões 
afetadas.

A quarta frente foi “NOSSA OPERAÇÃO”. 
Um número significativo de pessoas de 
diferentes lugares e áreas trabalharam 
arduamente para repor o normal funcio-
namento de nossas instalações nas regiões 
afetadas. Em poucas semanas conseguimos 
recuperar, na Segunda Região, todas as 
linhas de engarrafamento e distribuição. 
Também, reconstruímos completamente 
nosso Centro de Distribuição de Copiapó 
para recomeçar a comercializar e distribuir 
a todos os nossos clientes da região.

“O que mais me marcou 
foi a força e a alegria de 
todo o grupo, a recepção 
das pessoas e o impacto 
que pudemos gerar. Essa 
conexão com as pessoas, 
a entrega e a energia que 
havia entre todos, poucas 
vezes conseguimos sentir na 
vida”.. 
Francisca Puentes, Chefe Desenvolvimento 
Organizacional, Santiago 



relatório de sustentabilidade  2015    •     111110    •     coca-cola andina



relatório de sustentabilidade  2015    •     113112    •     coca-cola andina

Comunidade

 › Buscamos gerar maiores oportunidades 
educativas e de acesso ao trabalho para 
os setores mais vulneráveis procurando o 
desenvolvimento sustentável das comuni-
dades com as quais estamos vinculados.

 › Ampliar os programas de capacitação a 
clientes e o aprofundamento dos modelos 
e Rota ao Mercado (RTM), para o desen-
volvimento dos pequenos comércios.

 › Continuar impulsionando o diálogo com 
os grupos de interesse para conhecer suas 
inquietudes e poder desenvolver planos 
de atividades baseadas nas mesmas.

 › Gerar vínculos estreitos e de colaboração 
com organizações reconhecidas pelo 
“saber fazer” nas comunidades onde 
estamos presentes.

Percepção Social

 › Realizar uma medição sobre o que a 
sociedade opina sobre nós em termos 
de geração de valor social, ambiental e 
econômico.

 › Desenvolver laços estreitos com nossos 
consumidores, conscientizando-os ao 
consumo responsável.

Ambiente de trabalho

 › Continuar garantindo que em todas as 
áreas e atividades de nossa Companhia 
sejam respeitados os regulamentos 
legais e os critérios estabelecidos em 
nossa Política de Direitos Humanos no 
ambiente de trabalho.

 › Manter um ambiente seguro e saudável 
para trabalhadores e visitantes. Os con-
ceitos de segurança serão incorporados 
à forma de agir das pessoas, gerando 
pautas de condutas seguras e desenhando 
processos e instalações cada vez menos 
perigosas.

 › Através de parcerias com reconhecidos 
estabelecimentos educacionais, locais e 
internacionais, ampliaremos os programas 
de desenvolvimento técnico, profissional 
e gerencial de nossos colaboradores. 
Além disso, Potencializaremos o desen-
volvimento de instrutores internos para a 
difusão do conhecimento e sua experiência 
onde seja necessário; com o objetivo de 
fortalecer nossos recursos humanos.
Además, potenciaremos el desarrollo de 
Instructores Internos para la difusión del 
conocimiento y su experiencia en donde 
sea necesario, con el fin de fortalecer 
nuestros recursos humanos.

 › Continuaremos aprofundando na difusão 
e reforço dos valores de nossa cultura.

 › Apoiaremos programas de voluntariado 
em iniciativas solidárias que contribuem 
ao desenvolvimento sustentável e onde 
nossos colaboradores sejam os nexos 
para a aproximação das necessidades.

 › Ampliar projetos para construir uma 
cultura mais inclusiva e equitativa.

GRI:
G4-2

Mercado 

 › Continuar refrescando as pessoas e 
ampliando o portfólio de produtos, incor-
porando novas categorias, fortalecendo 
os segmentos baixos em calorias e com 
agregados nutricionais para cada ocasião 
e estilo de vida. Expandindo diferentes 
embalagens, principalmente retornáveis.

 › Impulsionar iniciativas que apoiem a vida 
ativa e hábitos saudáveis, tais como Baila 
Fanta, Dale Juguemos, Copa Coca-Co-
la, Maratonas e Corridas de Bicicletas 
Powerade, etc.

 › Garantir sempre o abastecimento de 
produtos e serviços de alta qualidade 
no mercado, realizando constantes 
investimentos em tecnologia, equipa-
mentos e formação técnica específica 
de colaboradores.

Meio ambiente

 › Crescer com o negócio, tanto em ins-
talações e tecnologia, processos de 
integração e lançamento de categorias, 
mantendo o consumo estável de Energia. 

 › Realizar projetos que desenvolvem a efi-
ciência no uso da energia para a produção, 
equipamentos de refrigeração e sistemas de 
transporte envolvendo cada vez mais elos 
da cadeia de valor, para monitoramento e 
gestão de planos transversais.

 › Reduzir nossa pegada de carbono, passado 
de um abastecimento de energia limpa 
até condutas e bons hábitos de nossos 
funcionários.

Embalagens sustentáveis

Reduzir
 › Continuar desenvolvendo desenhos 
ideais de embalagens PET em todas as 
nossas embalagens, reduzindo o peso 
de nossas garrafas.

 › Oferecer embalagens de qualidade feitas 
pensando no meio ambiente e favorecendo 
sua reciclabilidade.

Reusar
 › Aumentar o uso de resina reciclada (Bottle 
to Bottle, B2B) em nossas garrafas PET.

 › Motivar o uso de nossos produtos re-
tornáveis para que cada garrafa volte 
a ser utilizada de forma controlada, 
aprofundando a expansão em no-
vos territórios de nossas operações. 

Renovar
 › Avançar no uso de resina de origem ve-
getal Plant Bottle em nossas garrafas PET.

Reciclar
 › Consolidar o modelo de nexo entre reci-
cladores, pontos de coleta e entidades 
públicas, através de acordos com Clientes, 
Instituições, Municípios e locais de alto 
consumo para aumentar a obtenção de 
Pet pós-consumo.

 › Trabalhar com ONGá e com a comunidade 
para fomentar bons hábitos de coleta e 
reciclagem de embalagens.

Água

Reduzir
 › Melhorar os processos e tecnologia conti-
nuamente para utilizar menos quantidade 
de água na elaboração de nossos produtos, 
com o desafio de manter a incorporação 
de novas categorias ao portfólio.

Reciclar
 › Tratar integralmente e devolver a água 
utilizada em nossas operações com uma 
qualidade que permita a vida animal.

Reponer
 › Apoiar e impulsionar projetos que impac-
tem na conservação de fontes de água e 
acessos de água potável às comunida-
des alcançadas por nossas operações. 
 
 

Desafios para os próximos anos
Nossos pilares de trabalho são o resultado da comunicação 
e interação com nossos grupos de interesse, colaboradores 
e comunidade, por isso, continuaremos construindo sobre os 
mesmos, definindo objetivos desafiadores.
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GRI:
G4-18

G4-26

G4-28

G4-32

Índice de conteúdo GRI-G4
 › O relatório de Sustentabilidade foi pre-
parado seguindo os requisitos da opção 
“em conformidade” exaustiva com o Guia 
G4 do Global Reporting Initiative GRI.

 › A resposta a cada indicador tem relação 
com as cláusulas da Norma Interna-
cional de Responsabilidade Social ISO 
26.000:2010.

Os indicadores relacionados com 
os Princípios do Pacto global das 
Nações Unidas estão identificados 
em azul.

Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

ESTRATÉGIA E ANÁLISE 4.7; 7.2

G4-1 Inclui uma declaração do responsável principal das decisões da 
organização (a pessoa que ocupa o cargo de diretor executivo, 
presidente ou similar) sobre a importância da sustentabilidade para 
a organização e a estratégia desta com vistas a abordá-la.

Páginas 2 a 5 6,2

G4-2 Descreva os principais efeitos, riscos e oportunidades Pág. 17; 112 y 113
Ver também:  
Documento de Prática de Governo Corporativo Fiscal 2014. Pág. 8
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Practicas%20de%20
Gobierno%20Corporativo_fiscalia2014.pdf
F20 Pág. 3 - 4 y 8.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

7.4.2

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 4.2; 4.3; 6.3.10

G4-3 Nome da organização. Pág. 6

G4-4 Marcas, produtos e serviços mais importantes. Pág. 32

G4-5 Local onde está a sede da organização. RUT: 91.144.000-8 Domicilio: Av. Miraflores 9153 / Renca / 
Santiago / Chile 

G4-6 Indique em quantos países a organização opera e nomeie aqueles 
países onde a organização realiza operações significativas ou 
que possuem uma relevância específica para os assuntos de 
sustentabilidade objeto da memória.

Pág. 7

G4-7 Descreva a natureza do regime de propriedade e sua forma jurídica Engarrafadora Andina é uma sociedade anônima aberta que foi 
constituída por escritura pública com data 7 de fevereiro de 1946, 
em Santiago, Chile. Para mais informações: 
Ver: Memória Anual 2015. Pág. 18 e 19; 26 e 27

G4-8 Indique quais mercados atende (com detalhamento geográfico, com 
setores e tipo de clientes e destinatários).

Páginas 7 a 9. 

G4-9 Determine a escala da organização, indicando: número de 
funcionários, número de operações, vendas líquidas (para as 
organizações do setor privado) ou receitas líquidas (para as 
organizações do setor público), capitalização, detalhada em termos 
de dívida e patrimônio (para as organizações do setor privado); e 
quantidade de produtos ou serviços oferecidos.

Páginas: 6 a 9.

GRI GUIA G4 - CONTEÚDOS BÁSICOS GERAIS

Características do Relatório 

O Relatório segue os alinhamentos desenvolvidos pela iniciativa de Relatório Global 
(Global Reporting Initiative - GRI), em sua última versão o Guia para Elaborar Relató-
rios de Sustentabilidade G4 para a indústria da Alimentação, em sua modalidade de 
“conformidade” exaustiva. O período coberto pelo Relatório compreende o período de 
1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. É o sétimo Relatório apresentado pela Coca-Cola 
Andina. Engloba as operações da Coca-Cola Andina na Argentina, Brasil, Chile e Para-
guai: Andina Chile; Andina Argentina; Andina Paraguai; Vital S.A. Chile e Andina Brasil.

Novamente, o relatório é apresentado em conjunto e articulado com a Memória 2015 
da Companhia.

Visto que a Coca-Cola Andina aderiu em 2015 ao Pacto global das Nações Unidas 
(UNGC) e ainda que não se tenha cumprido o prazo estabelecido para apresentar a 
primeira Comunicação para o Progresso (COP), está informando sobre os indicadores 
que comprovam que estamos realizando para cumprir os 10 Princípios que nos com-
prometemos a respeitar e promover.

O processo para sua elaboração foi liderado pela Gerência de Controle de Gestão Cor-
porativa e Sustentabilidade, que coordenou a coleta da informação que foi proporcio-
nada por representante de todas as áreas da empresa. Sua revisão e aprovação foram 
realizadas pelo Comitê Corporativo de Sustentabilidade, conforme o estabelecido na 
respectiva Política.

Para a definição dos conteúdos e assuntos materiais a informar foram seguidos os 
alinhamentos do Guia G4 (teste de materialidade) tendo sido efetuada a consulta aos 
principais grupos de interesse (acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes dos 
4 países em que operamos. Os indicadores incluídos para cada aspecto material que 
foi identificado - tanto os do Guia G4 como os indicadores Chave de Desempenho de 
Sustentabilidade do sistema Coca-Cola - tem alcance suficiente para informar - de forma 
clara, exaustiva e precisa - sobre nossa gestão, seus acertos e seus desafios futuros.

A cobertura dos temas materiais está detalhada na tabela incluída no Capítulo Governo 
e Gestão da Sustentabilidade.

As técnicas e bases para a mediação dos dados, bem como as mudanças significati-
vas relativas a períodos anteriores estão informadas ao longo do Relatório nos casos 
correspondentes.

A moeda utilizada, a menos que se especifique de outra forma, se refere a “US$” indica 
dólares dos Estados Unidos, quando indica pesos chilenos se utiliza “$”.
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Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-25 Indique em que está baseada a escolha dos grupos de interesse 
com os quais trabalhamos

Pág. 19

G4-26 Descreva a abordagem da organização sobre a participação dos 
grupos de interesse, incluída a frequência com que se colabora com 
diferentes tipos e grupos de partes interessadas, ou indique se a 
participação de um grupo foi realizada especificamente no processo 
da memória.

Páginas 19 y 20; 22; 26; 38; 114

G4-27 Indique quais questões e problemas chave surgiram da 
Participação dos grupos de interesse e descreva a avaliação feita 
pela organização, entre outros aspectos através de sua memória. 
Especifique quais grupos de interesses planejaram cada um dos 
temas e problemas chave.

Páginas 20 y 21

PERFIL DA MEMÓRIA 4.2; 4.3

G4-28 Período objeto da memória (por exemplo, ano fiscal ou ano 
calendário).

1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 (Pág. 114)

G4-29 Data da última memória (se necessário). Março de 2015

G4-30 Ciclo de apresentação de memórias (anual, bianual, etc.) Anual

G4-31 Facilite um ponto de contato para solucionar as dúvidas que 
possam surgir sobre o conteúdo da memória.

Pág. 130

G4-32 Indique que opção “em conformidade” com o Guia escolhido a 
organização. Facilite o Índice GRI da opção escolhida. Facilite 
a referência ao Relatório de Verificação Externa, se houver. GRI 
recomenda a verificação externa, ainda que não seja obrigatória para 
que a memória seja em “conformidade” com o Guia.

Pág. 114 

G4-33 Descreva a política e as práticas vigentes da organização em 
relação à verificação externa da memória. Não são mencionados 
no relatório de verificação anexo à memória de sustentabilidade, 
indique o alcance e o fundamento da verificação externa. Descreva 
a relação entre a organização e os fornecedores da verificação. 
Indique se o órgão superior de governo ou a alta diretoria foram 
partícipes da solicitação de verificação externa para a memória de 
sustentabilidade da organização

El Reporte no ha sido verificado externamente.

GOVERNO 6,2

G4-34 Descreva a estrutura de governo da organização, sem esquecer dos 
comitês do órgão superior de governo. Indique quais comitês são 
responsáveis pela tomada de decisões sobre questões econômicas, 
ambientais e sociais.

Pág. 26 e 27.
Ver também: Resposta ao indicador G4-42
Documento da JOA Junta Geral Ordinária de Acionistas 2015. 
Pág. 1-2-3. Anexo 1 Estrutura Organizacional F20 página 82 e 83 
- Diretores, Administração Superior e Funcionários.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf
Política Corporativa de Sustentabilidad e  Política Corporativa de
Gestão e Controle de Riscos.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-35 Descreva o processo através do qual o órgão superior de 
governo delega sua autoridade na alta direção e em determinados 
funcionários para questões de índole econômica, ambiental e 
social..

Pág. 26
Além disso, a companhia conta com diretrizes específicas para a 
delegação de autoridade formalizadas em um “Documento de
Política Corporativa de Delegação de Autoridade” e a Diretoria se 
reúne uma vês por mês para conhecer os resultados da empresa 
e todos os assuntos que são de sua competência. Para mais 
informações, ver:
F20 Pág. 82 e 83 - Diretores, Administração Superior e
Funcionários
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

G4-36 Indique se existem na organização cargos executivos ou com 
responsabilidade em questões econômicas, ambientais e sociais, 
e se seus titulares prestam contas diretamente diante do órgão 
superior do governo.

Páginas 26 e 27
Ver também:
Memória Anual 2015. Pág. 20 a 27
Política Corporativa de Sustentabilidade e Política Corporativa de
Gestão de Riscos
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-10 a. Número de funcionários por contrato de trabalho e sexo. b. 
Número de funcionários fixos por tipo de contrato e sexo. c. 
Tamanho da folha de pagamento por funcionários, trabalhadores 
externos e sexo. d. Tamanho da folha de pagamento por região 
e sexo. e. Indique se uma parte substancial do trabalho da 
organização é desempenhada por trabalhadores por conta 
própria reconhecidos juridicamente, ou por pessoas que não são 
funcionários nem trabalhadores externos, tais como os empregados 
e os trabalhadores subcontratados dos contratados. f. Comunique 
toda mudança significativa no número de trabalhadores (por 
exemplo, as contratações periódicas na temporada turística ou no 
setor agrícola). Ver também Memória Anual 2015, Pág. 20.

Págs. 78 y 79 

G4-11 Porcentagem de funcionários cobertos por convênios coletivos. Pág. 82

G4-12 Descreva a cadeia de fornecimento da organização. Páginas 9 y 10; 96; 100

G4-13 Comunique toda mudança significativa que tenha ocorrido durante 
o período objeto de análise no tamanho, estrutura, propriedade ou 
cadeia de fornecimento da organização.

Não são registradas mudanças significativas no tamanho ou 
estrutura da organização.

G4-14 Indique como a organização aborda, se necessário, o princípio de 
precaução.

Ver: Política Sustentabilidade Corporativa http://WWW.koandina.
com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-15 Elabore uma lista das cartas, dos princípios ou outras iniciativas 
externas de caráter econômico, ambiental e social que a organização 
firma ou tenha adotado.

princípios e iniciativas das quais participa Coca-Cola Company e 
o Sistema Coca-Cola. Entre eles o s princípios de Pacto Global e 
a Declaração de DDHH das Nações Unidas. Engarrafadora Andina 
S.A. firmou sua adesão ao Pacto Global das Nações Unidas no 
Chile durante 2015.

G4-16 Elabore uma lista com associações (por exemplo, as associações 
industriais) e as organizações de promoção nacional ou 
internacional a quais a organização pertence e as quais ostenta 
um cargo no órgão de governo, participa em projetos ou comitês; 
realiza um aporte de fundos notável, além das cotas de membro 
obrigatórias; considera que ser membro é uma decisão estratégica

Páginas 28 y 104

ASPECTOS MATERIAIS E COBERTURA 5,2

G4-17 Elabore uma lista das entidades que constam nos demonstrativos 
financeiros consolidados da organização e outros documentos 
equivalentes. Informe se alguma das entidades que constam nos 
demonstrativos financeiros consolidados da organização e outros 
documentos equivalentes não constam na memória.

O Relatório de Sustentabilidade e a Memória Anual 2015 
compreendem as mesmas entidades e se apresentam 
simultaneamente.

G4-18 Descreva o processo seguido para determinar o Conteúdo 
da Memória e a Cobertura de cada Aspecto. Explique como a 
organização aplicou os Princípios para a Elaboração de Memórias 
para determinar o conteúdo da memória.

Pág. 114

G4-19 Elabore uma lista dos Aspectos Materiais que foram identificados 
durante o processo de definição do conteúdo da Memória. 

Páginas 20 y 21

G4-20 Indique a Cobertura de cada Aspecto Material dentro da 
organização. Faça da seguinte forma: indique se o Aspecto é 
material dentro da organização: se o aspecto não é material para 
todas as entidades da organização (conforme descrito na seção 
G4-17), eleja um dos seguintes focos e facilite: uma lista das 
entidades ou grupos de entidades incluídas na seção G4-17 que 
são consideradas matéria do Aspecto em questão. Informe qualquer 
limitação concreta que afete a Cobertura de cada Aspecto dentro 
da organização.

Pág. 21

G4-21 Indique a Cobertura fora da organização de cada Aspecto material. 
Faça da seguinte forma: Indique se o Aspecto é material fora da 
organização. Se o Aspecto é material fora da organização indique 
quais entidades, grupos de entidades ou elementos o consideram 
assim. Descreva também os lugares onde o Aspecto em questão 
seja material para as entidades. Indique qualquer limitação concreta 
que afete a Cobertura de cada Aspecto fora da organização.

Pág. 21

G4-22 Descreva as consequências das reformulações da informação 
facilitada em memórias anteriores e suas causas.

A informação é consistente com a dos relatórios anteriores.

G4-23 Indique toda mudança significativa no Alcance e na Cobertura de 
cada Aspecto em relação a memórias anteriores.

Não são registradas alterações.

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSE 4.5; 5.3

G4-24 Elabore uma lista dos grupos de interesse vinculados à organização. Pág. 19
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Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-42 Descreva as funções do órgão superior de governo e da alta direção 
no desenvolvimento, a aprovação e a atualização do propósito, os 
valores ou as declarações de missão, as estratégias, as políticas e 
os objetivos relativos aos impactos econômico, ambiental e social 
da organização 

A Diretoria conta com um Comitê Executivo que tem como 
funções supervisionar e propor pautas para o andamento geral 
dos negócios sociais e o controle das operações de forma 
permanente através de sessões periódicas. Também e segundo 
o prescrito no artigo 50 bis da Lei 18.046 sobre Sociedades 
Anônimas, e em conformidade ao disposto na Circular N° 
1.956 e Ofício Circular N° 560 da Superintendência de Valores 
e Seguros a Diretoria existe um Comitê de Diretores cujas 
funções são: - Examinar os relatórios dos auditores externos, o 
balanço e demais demonstrativos financeiros apresentados pela 
administração da Sociedade aos acionistas, e pronunciar-se em 
relação a estes previamente a sua apresentação aos acionistas 
para sua aprovação. - Propor à Direção dos auditores externos e 
classificadores privados de risco, que são sugeridos à respectiva 
assembleia de acionistas. - Examinar os antecedentes relativos 
às operações a que se refere o Título XVI da Lei n° 18.046 e 
avaliar os respectivos relatórios. - Examinar os sistemas de 
remunerações e planos de compensação dos gerentes, executivos 
principais e trabalhadores da Sociedade. - Informar a Diretoria em 
relação a conveniência de contratar ou não a empresa de auditoria 
externa da Sociedade para a prestação de serviços que não fazem 
parte da auditoria externa, quando eles não estão proibidos, em 
conformidade ao estabelecido no artigo 242 da Lei n° 18.045 
do Mercado de Valores. - Revisar e aprovar o relatório 20-F da 
Companhia e verificar o cumprimento por parte da Administração 
da regra 404 da Lei Sarbanes Oxley (Sob a seção 404 da Lei de 
Sarbenes, a Administração deve realizar uma avaliação anual dos 
controles internos da Companhia). Tudo isso, sem prejuízo das 
demais funções realizadas, tais como analisar e dar seguimento 
a políticas corporativas, revisar a procedência e implantação de 
novos sistemas ou modelos de negócios.

Para mais informações, ver:
Estatuto Societário Reforma 25/06/2012 Art.10
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Estatutos%20
Societarios%20Reforma%2025-06-12.pdf
Práticas de Governo Corporativo Fiscal 2014 faz referência ao
funcionamento da Diretoria no ponto A.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Practicas%20de%20
Gobierno%20Corporativo_fiscalia2014.pdf
F20 Pág. 88. http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2014%2020F.pdf
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

G4-43 Destaque as medidas tomadas para desenvolver e melhorar o 
conhecimento coletivo do órgão superior de governo com relação 
aos assuntos econômicos, ambientais e sociais.

A companhia se ocupa em contribuir à sua maior especialização 
através da realização de conversas com especialistas, 
apresentações especializadas, a elaboração de relatórios 
específicos, etc. 

G4-44 Descreva os processos de avaliação do desempenho do órgão 
superior de governo em relação ao governo sobre os assuntos 
econômicos, ambientais e sociais. Indique se a avaliação é 
independente e com qual frequência é realizada. Indique caso se 
trate de uma autoavaliação. Descreva as medidas adotadas como 
consequência da avaliação do desempenho do órgão superior 
de governo em relação com a direção dos assuntos econômicos, 
ambientais e sociais; entre outros aspectos, indique no mínimo se 
houve mudanças nos membros ou nas práticas organizativas. 

Ainda que não exista um processo de avaliação formal, 
anualmente é realizado um relatório sobre o cumprimento 
das práticas adotadas, razão pela qual os diretores são muito 
rigorosos em dar seguimento e cumprimento às boas práticas 
corporativas comprometidas. Não foram registradas alterações na 
Diretoria no período informado. Ver também:
Práticas de Governo Corporativo Fiscal 2014 Pág. 3.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Practicas%20de%20
Gobierno%20Corporativo_fiscalia2014.pdf

G4-45 Descreva a função do órgão superior de governo na identificação 
e gestão dos impactos, os riscos e as oportunidades de caráter 
econômico, ambiental e social. Destaque também qual é o papel do 
órgão superior de governo na aplicação dos processos de diligência 
devida. Indique se foram realizadas consultas aos grupos de 
interesses para utilizar no trabalho do órgão superior de governo na 
identificação e gestão dos impactos, dos riscos e das oportunidades 
de caráter econômico, ambiental e social.

Pág. 17.
Existem políticas e procedimentos específicos para a 
administração dos diferentes riscos associados ao nosso 
funcionamento. A estes efeitos, a Companhia conta com um a 
Gerência de Risco cuja função é propor e implantar padrões e 
atividades de controle para a mitigação dos mesmos. Além disso, 
a Diretoria acordou reunir-se ao menos trimestralmente com a 
unidade de Gestão de Riscos da Sociedade com o objetivo de 
analisar o adequado funcionamento do processo de gestão de 
riscos, a matriz de riscos empregada por dita unidade (bem como 
as principais fontes de riscos e metodologias para a detecção de 
novos riscos e probabilidade e impacto de ocorrência daqueles 
que sejam mais relevantes), e as recomendações e melhorias que 
seriam pertinentes realizar com o objetivo de gerenciar melhor os 
riscos da entidade. Ver também:
Práticas de Governo Corporativo Fiscal 2014 Pág.. 8 - Ponto
4 A
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Practicas%20de%20
Gobierno%20Corporativo_fiscalia2014.pdf
Política Corporativa de Gestión y Control de Riesgos
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-37 Descreva os processos de consulta entre os grupos de interesse e 
o órgão superior de governo em relação a questões econômicas, 
ambientais e sociais. Se dita consulta for delegada, indique a quem 
e descreva os processos de troca de informação com o órgão 
superior de governo.

Pág. 19 e 21
Além disso, com motivo da promulgação da Norma de Caráter 
Geral N° 385*, a Diretoria fez um levantamento de todos os temas 
relativos ao cumprimento destas, as quais incluem sugestões 
específicas de práticas referentes a assuntos econômicos, de 
sustentabilidade, de gestão de riscos e sociais. Para realizar este 
levantamento, contou-se com assessoria externa especializada.
Deve-se destacar que a norma anteriormente citada busca 
fornecer ao mercado com informações em relação às práticas de 
governo corporativo com que contam as sociedades anônimas 
abertas; abordando com isso diferentes aspectos relacionados 
com o funcionamento da Diretoria; a relação entre a Sociedade, 
os acionistas e o público em geral; a gestão e controle de riscos 
aplicados na Sociedade; e a avaliação por parte de um terceiro da 
adoção destas práticas.
Ver também:
Memória Anual 2015. Pág. 21 e 22
 

G4-38 Descreve a composição do órgão superior de governo e seus 
comitês: executivos e não executivos. Independência, antiguidade 
no exercício no órgão de governo, número de outros postos 
e atividades significativas e natureza de tais atividades; sexo, 
membros de grupos sociais com representação insuficiente, 
competências relacionadas com os efeitos econômicos, ambientais 
e sociais, representação de grupos de interesse.

 Ver resposta neste Índice ao indicador G4-40
Sobre a independência, ver:
Doc. de Comparação de Padrões - Governo Corporativo
Chile - EUA.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/comparacion_
estandares_gob_corporativo%20CHile-EEUU.pdf
20F Pág.83 a 86: Composição do Diretoria e Principais Executivos
 (Sexo e Idade) e Competência e Experiência.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf
Memória Anual 2015. Pág. 25; 29, 32 e 33

G4-39 Indique se a pessoa que preside o órgão superior de governo 
ocupa também um posto executivo. Se sim, descreva suas funções 
executivas e as razões desta disposição.

Nem o Presidente nem os Diretores trabalham em postos 
executivos. Ver também:
20F EN Pág. 83 a 86
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

G4-40 Descreva os processos de nomeação e seleção do órgão superior de 
governo e seus comitês, bem como os critérios nos quais se baseia 
a nomeação e a seleção dos membros do primeiro, entre outros, se 
levar em conta a diversidade e de que maneira, se levar em conta 
a independência e de que forma; se levar em conta e de que forma; 
os conhecimentos especializados e a experiência nos âmbitos, 
econômico, ambiental e social; se estão envolvidos os grupos de 
interesse (entre eles os acionistas) e de que forma.

A eleição da Diretoria é realizada em conformidade com a Lei 
sobre Sociedades Anônimas do Chile (18.046). A Diretoria é o 
órgão através do qual se exerce a administração da empresa e se 
elege pela Assembleia Ordinária de Acionistas em cada período 
estatutário, em nosso caso a cada 3 anos. Votam os titulares 
das ações Série A que elegem 12 diretores e os da Série B que 
elegem 2 diretores. Os diretores podem ou não ser acionistas 
da Sociedade, seu mandato tem duração de 3 anos e podem ser 
reeleitos indefinidamente. Atualmente a Diretoria é composta 
por 9 diretores Chilenos e 5 estrangeiros, todos eles homens, 
que possuem conhecimentos especializados e experiência para 
desempenhar suas funções. Ainda que não seja requisito legal, 
os conhecimentos e experiência são levados em conta na hora 
de selecioná-los, e seus currículos acompanham sempre seus 
registros. A lei chilena exige que em certos casos as sociedades 
anônimas tenham diretores independentes. Estamos obrigados 
a isso e a independência destes diretores está garantida, já que 
devem cumprir com requisitos legais, tais como não manter certa 
relação de parentesco, nem relação como acionista, administrador 
ou executivo da Companhia. Estes diretores são propostos por 
acionistas que representem 1% ou mais das ações da sociedade e 
suas candidaturas são apresentadas 10 dias antes da Assembleia 
de Acionistas na qual a Diretoria é renovada. Os candidatos devem 
acompanhar dois dias antes da Assembleia uma declaração 
de independência em que cumpram com os requisitos legais e 
assumem o compromisso de manter-se independente durante 
todo seu período.
Para mais informação ver: Memória Anual 2015. Pág. 22 e 23 
Governo Corporativo. 20 F. Diretoria e Assembleia de Acionistas. 
Pág. 99
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

G4-41 Descreva os processos através dos quais o órgão superior de 
governo previne e gerencia possíveis conflitos de interesses. 
Indique se os conflitos de interesses são comunicados às 
partes interessadas. Indique, no mínimo: membro de diferentes 
assembleias, posse de ações e de fornecedores e outros grupos de 
interesses; existência de um acionista de controle, informação que 
revela sobre as partes relacionadas.

Ver: 
Práticas de Governo Corporativo Fiscalía 2014 - Ponto C.
Pág. 4. Título: Tratamento pela Diretoria dos potenciais conflitos 
de interesses que possam surgir no exercício o cargo Diretor. 
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
Practicas%20de%20Gobierno%20Corporativo_fiscalia2014.pdf
Código de Ética V1.0 punto 2. Pág. 2
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.
pdf
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Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-52 Descreva os processos através dos quais se determina a 
remuneração. Indique se é requerido a consultores para determinar 
a remuneração e se estes são independentes da direção. Destaque 
qualquer outro tipo de relação de ditos consultores em matéria de 
retribuição que possam ter com a organização. 

Ver:
20F - Ponto B. Remunerações - Pág. 84 e 85
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf
Na Ata JOA Documento 2015, Pág. 34 e 35. se detalha o 
procedimento através do qual é realizada a alocação de 
remunerações à Diretoria, membros do Comitê Executivo, 
membros do Comitê de Diretores e Comitê de Auditoria.
http://www.koandina.com/uploads/comunicados/2015%20
HE%20Acuerdos%20JOA.pdf

G4-53 Explique como é solicitada e levada em conta a opinião dos 
grupos de interesses no que diz respeito à retribuição, incluindo, 
se necessário, os resultados das votações sobre as políticas e 
propostas relacionadas a esta questão.

A Assembleia de Acionistas que se reúne uma vez por ano, é 
quem aprova ou não a proposta da Diretoria através da votação 
a favor ou contra, deixando registrado nas Atas de Diretoria. Ver 
também:
Documento 2015 Ata JOA
http://www.koandina.com/uploads/comunicados/2015%20
HE%20Acuerdos%20JOA.pdf

G4-54 Calcule a relação entre a retribuição total anual da pessoa melhor 
paga da organização em cada país onde são realizadas operações 
significativas com a retribuição total anual média de toda a 
folha de pagamento (sem contar à pessoa melhor paga) do país 
correspondente.

Esta informação é confidencial para resguardar a segurança 
pessoal de colaboradores e dos altos comandos de nossa 
organização.

G4-55 Calcule a relação entre o aumento percentual da retribuição total 
anual da pessoa melhor paga da organização em cada país que são 
realizadas operações significativas com o aumento percentual da 
retribuição total anual média de toda a folha de pagamento (sem 
contar a pessoa melhor paga) do país correspondente 

Idem resposta indicador G4-54

ÉTICA E INTEGRIDADE 4,4

G4-56 Descreva os valores, os princípios, os padrões e as normas da 
organização, tais como códigos de conduta ou códigos éticos

Páginas 11 e 12.
Ver também: 
Memória Anual 2015. Pág. 21 a 23
Código de Ética V1_0
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.
pdf
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros V1.0
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_
Proveedores%20y%20Terceros.pdfoveedores y Terceros V1.0

G4-57 Descreva os mecanismos internos e externos de assessoria em prol 
de uma conduta ética, lícita e para os assuntos relacionados com a 
integridade da organização, tais como linhas telefônicas de ajuda 
ou assessoria. 

Páginas 11 e 12.
Ver também:
Memória Anual 2015. Pág. 21 a 23.
Web Koandina - Seção Denúncias Anônimas

G4-58 Descreva os mecanismos internos e externos de denúncias 
de conduta pouco éticas ou ilícitas e de assuntos relativos à 
integridade da organização, tais como a notificação escalonada aos 
comandos diretivos, os mecanismos de denúncia e irregularidades 
ou as linhas telefônicas ou de ajuda.

PPág. 12.
Ver também: Memória Anual 2015. Pág. 21 a 23.
Código de Ética V1_0 - Conflitos de Interesses Pág. 2 e 3; Pág. 
9 e 10.
No caso em que uma Pessoa enfrente um Conflito de Interesse 
ou detecte um Potencial Conflito de Interesses, deverá informar 
oportunamente à Companhia, e abster-se de realizar ações que 
gerem ou possam gerar tal conflito, salvo autorização expressa e 
por escrito do Comitê de Ética da Companhia.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.
pdf

Aspectos 
Materiais

N° de Página/ 
Resposta

Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

G4-46 Descreva a função do órgão superior de governo na análise da 
eficácia dos processos de gestão do risco da organização no que diz 
respeito aos assuntos econômicos, ambientais e sociais.

Pág. 17
Estamos implantando um modelo de Gestão e Controle de 
Riscos (GCR). Neste modelo, a Diretoria cumpre um papel 
fundamental, contando-se entre suas principais responsabilidade 
o conhecer e compreender todos os riscos relevantes que a 
Companhia assume, aprovar a estratégia e alinhamentos gerais 
da GCR e monitorar o funcionamento contínuo dos processos de 
GCR reportados pelo Comitê de Riscos através das avaliações 
realizadas por Auditoria Interna (que depende da Diretoria).

G4-47 Indique com que frequência o órgão superior de governo analisa 
os impactos, os riscos e as oportunidades de caráter econômico, 
ambiental e social.

Em função do disposto na Política Corporativa de Gestão e 
Controle de Riscos que foi aprovada pela Diretoria no mês de 
dezembro passado, o Comitê informará trimestralmente à Diretoria 
sobre: 1. O adequado funcionamento do processo de gestão 
de riscos. 2. A matriz de riscos empregada pela Companhia, 
bem como as principais fontes de riscos e metodologias para 
a detecção de novos riscos e a probabilidade e impacto de 
ocorrência daqueles mais relevantes. 3. As recomendações e 
melhorias que na opinião do Comitê de Riscos será pertinente 
realizar para gerenciar da melhor maneira os riscos da 
Companhia. 4. Os planos de contingência desenhados para reagir 
frente à materialização de eventos críticos, incluída a continuidade 
da Diretoria em situações de crise.
Ver também:
F20 Pág. 87
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf

G4-48 Indique qual é o comitê ou o cargo de maior importância que 
revisa e aprova a memória de sustentabilidade da organização e se 
assegura de que todos os Aspectos materiais fiquem refletidos.

Pág. 26.
O CEO e a Diretoria aprovam a Memória e o Relatório de 
Sustentabilidade Anual.

G4-49 Descreva o processo para transmitir as preocupações importantes 
ao órgão superior de governo.

A Diretoria celebra sessões programadas ao menos uma vez 
por mês onde são tratados vários temas, entre os quais, estão 
as preocupações importantes transmitidas ao órgão superior de 
governo. A abordagem da tomada de decisões é descentralizada, 
outorgando às operações um nível de autonomia suficiente, o qual 
se enquadra em certos limites para manter o controle estratégico 
de seus negócios. (Documento Política Corporativa de Delegação 
de Autoridade). Ver também:
20F Pág. 86
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf.

G4-50 Destaque a natureza e o número de preocupações importantes que 
foram transmitidas ao órgão superior de governo; descreva também 
os mecanismos empregados para abordá-los e avaliá-los.

Os principais temas e preocupações transmitidos ao órgão 
superior de governo compreenderam a revisão de denúncias 
anônimas, a análise de relatórios de auditoria interna, a 
revisão e aprovação de políticas corporativas, tais como as de 
sustentabilidade corporativa e gestão de riscos, ou outras normas 
aplicáveis a governo corporativo ou a em presa, sistemas de 
controle internos, revisão e aprovação de novos negócios, revisão 
e aprovação de resultados, consolidados e por operação. Algumas 
destas matérias foram revisadas no Comitê Executivo e depois 
analisadas pela Diretoria, outra foram tratadas diretamente na 
Diretoria. De acordo com sua natureza, se vem de uma operação 
específica, da administração ou do Canal de Denúncias Anônimas, 
determina-se o mecanismo de solução. A Diretoria se reúne uma 
vez por mês para conhecer os resultados da empresa e todos os 
assuntos que são de sua competência.
Para mais informações, ver:
Memória Anual 2015. Pág. 22. Tarefas desenvolvidas pelo Comitê 
de Diretores segundo a Lei n° 180.46 (Art. 50 bis) de Sociedades 
Anônimas.

G4-51 Descreva as políticas de remuneração para o órgão superior de 
governo e à alta direção, de acordo com os seguintes tipos de 
retribuição. Retribuição fixa e variável, retribuição baseada no 
rendimento, retribuição em ações-prêmios; e ações de dividendo 
diferido ou ações transferidas; bônus ou incentivos à contratação; 
indenizações por demissão; reembolsos, pensões de aposentadoria, 
levando em conta a diferença entre os regimes de prestações e os 
tipos de retribuição do órgão superior de governo, a alta direção e 
todos os demais funcionários. Relacione os critérios relativos ao 
desempenho que afetam a política de retribuição com os objetivos 
econômicos, ambientais e sociais do órgão superior de governo e 
a alta direção.

Ver:
Memória Anual 2015. Pág. 88
20F - Ponto B. Remunerações - Páginas 84 e 85.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2014%20
20F.pdf
Documento de 2015 Ata JOA, página 30 e 31 pontos 4.1, 4.2
e 4.3.
http://www.koandina.com/uploads/comunicados/2015%20
HE%20Acuerdos%20JOA.pdf
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Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

Emissões

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15; 63. Ver: Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (Alcance 1) Pág. 63 6.5.5

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa ao gerar 
energia (Alcance 2)

Ainda não se tem 
a informação, 
estamos 
trabalhando 
para ter esta 
informação em 
2016

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(Alcance 3)

Informação ainda 
não disponível

G4-EN18 Intensidade das emissões de gases de efeito estufa Pág. 63 6.5.5

G4-EN19 Redução das emissões de gases de efeito estufa Não dispomos 
de comparações 
com anos 
anteriores. 
Em 2015 foi 
consolidada 
informação 
sobre emissões 
GEI Alcance 
1 de Fábricas 
Engarrafadoras 
que servirá 
de base para 
comparações 
posteriores

6.5-5

G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada 
de ozônio.

Não temos esta 
informação para 
este período.

G4-EN21 NOX, SOX e outras emissões atmosféricas 
significativas.

As emissões NOX são medidas em caldeiras e não são significativas 
já que seus valores estão abaixo do requisito legal.

Efluentes e 
resíduos

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 22; 71. Ver: Política Corporativa de Sustentabilidad. 
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN22 Águas residuais, de acordo com sua natureza e 
destino.

Pág. 51 6.5.3; 6.5.4

G4-EN23 Peso total de resíduos gerenciados, segundo o tipo e 
método de tratamento.

Págs. 72 y 73 6.5.3

G4-EN24 Número e volume totais dos vazamentos acidentais 
mais significativos

Não houve vazamentos significativos. Os ocorridos foram de produto 
acabado e concentrado e alcançam 0,12% da quantidade de litros 
produzidos

6.5.3

G4-EN25 Peso dos resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados que são considerados 
perigosos em virtude dos anexos I, II, II e VIII do 
Convênio de Basiléia e porcentagem de resíduos 
transportados internacionalmente.

No aplica. 

G4-EN26 Identificação, tamanho, estado de proteção e valor 
de biodiversidade das massas de agia e os habitat 
relacionados afetados significativamente por efluentes 
e escoamentos procedentes da organização.

100% dos efluentes da companhia são tratados, o que faz com que 
não tenham impactos significativos sobre os recursos hídricos. 6.5.3; 6.5.4; 6.5.6

Produtos e 
serviços

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15; 67 a 69. Ver: Política Corporativa de 
Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN27 Mitigação do impacto ambiental dos produtos e 
serviços

Págs. 51 a 57; 64 y 65; 68 a 70 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 
6.7.5

G4-EN28 Porcentagem de produtos vendidos e seus materiais 
de embalagem, que se regeneram ao final da sua vida 
útil, detalhado por categoria

Págs. 69 y 70 É informada 
parcialmente. 
Ainda não 
temos uma 
porcentagem 
global para toda 
a companhia 

6.5.3; 6.5.4; 6.7.5

Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

CATEGORIA: ECONOMIA 4.7; 7.2

Desempenho 
Econômico

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 6 y 7 

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído. Pág. 24 6.8.1; 6.8.2; 6.8.3; 
6.8,9

G4-EC2 Consequências econômicas e outros riscos e 
oportunidades para as atividades da organização 
derivadas da mudança climática

Pág. 106
6.5.5

G4-EC3 Cobertura das obrigações da organização derivadas de 
seu plano de prestações.

Pág. 24 6.8.7

G4-EC4 Ajudas econômicas outorgadas por entidades do 
governo

Não disponível 
para o período.

Presença no 
Mercado

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 6 y 7 

G4-EC5 Relação entre o salário inicial detalhado por sexo 
e o salário mínimo local em lugares onde são 
desenvolvidas operações significativas.

Pág. 82

G4-EC6 Porcentagem de altos diretivos procedentes da 
comunidade local em lugares onde são desenvolvidas 
operações significativas.

A maioria dos funcionários em cada país tem a nacionalidade do 
país onde trabalha. 64% dos diretores da companhia são chilenos 
(9) e o restante é formado por um norte-americano, um alemão, um 
brasileiro, um argentino e um peruano.

Consequências 
econômicas 
indiretas

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15. Ver: Política Corporativa de Sustentabilidade. http://
www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EC7 Desenvolvimento e impacto do investimento em 
infraestrutura e os tipos de serviços.

Páginas 8 e 9; 65 6.3.9; 6.8.1; 6.8.2; 
6.8.7; 6.8.9

G4-EC8 Impactos econômicos indiretos significativos e alcance 
dos mesmos

Páginas 8 e 9; 54 a 57; 65 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

Práticas de 
Aquisição

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 12; 101 a 103

G4-EC9 Porcentagem do gasto em lugares com operações 
significativas que corresponde a fornecedores locais..

Pág. 100 6.4.3; 6.6.6; 6.8.1; 
6.8.2; 6.8.7

CATEGORIA: MEIO AMBIENTE 4.7; 7.2

Materiais

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15 Ver: Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN1 Materiais por peso ou volume. Pág. 73 6.5.4

G4-EN2 Porcentagem dos materiais utilizados que são 
materiais reciclados.

Pág. 68 Embalagens Sustentáveis. Além disso, na operação da 
Argentina 50% do PP e 5% do Pet utilizado é material reciclado

Está previsto 
contar com a 
informação 
para toda a 
companhia em 
curto prazo.. 

6.5.4

Energia 

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 22; 59 y 60

G4-EN3 Consumo energético interno. Pág. 60 6.5.4

G4-EN4 Consumo energético externo. Pág. 60

G4-EN5 Intensidade energética Pág.62 6.5.4

G4-EN6 Redução do consumo energético.. Págs. 60 y 61

G4-EN7 Redução dos requisitos energéticos dos produtos e 
serviços

Págs. 60 y 61 6.5.4; 6.5.5

Água

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 23; 49 y 50. Ver: Política Corporativa de 
Sustentabilidade.  
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN8 Captação de água segundo a fonte Pág. 51 6.5.4

Fontes que foram afetadas significativamente pela 
captação de água

Seguindo a política da The Coca-Cola Company são realizadas ações 
para repor a água utilizada à natureza (replenish). As informações 
sobre este programa podem ser encontradas no capítulo Guardiões 
da Água

6.5.4

G4-EN10 Porcentagem e volume total de água reciclada e 
reutilizada 

Pág. 51. A água não é reutilizada nos processos. A água utilizada ou 
captada da chuva é tratada e entregue apta para a vida animal. 6.5.4

GRI GUIA G4 - CONTEÚDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
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Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

Saúde e 
segurança no 
trabalho

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 22 

G4-LA5 Porcentagem de trabalhadores que está representada 
em comitês formais de segurança e saúde conjuntos 
para direção e funcionários, estabelecidos para 
ajudar a controlar e assessorar sobre programas de 
segurança e saúde no trabalho.

Pág. 88

6.4.6

G4-LA6 Tipo e taxas de lesões, doenças profissionais, dias 
perdidos, absentismo e número de vitimas mortais 
relacionadas com o trabalho por região e por sexo.

Pág. 89
6.4.6; 6.8.8

G4-LA7 Trabalhadores cuja profissão tem uma incidência ou 
um risco elevado de doença.

Andina conta com uma análise detalhada por tipo de trabalhador 
e cargo desempenhado, referido aos riscos aos que podem ser 
submetidos (por exemplo, surdez profissional, possíveis doenças 
músculo esqueléticas, doenças respiratórias). Para cada tipo de 
risco se conta com medidas de mitigação específicas. Estas medidas 
compreendem adequações de equipamentos e instalações para 
cumprir com os padrões estabelecidos, a entrega de equipamentos 
de proteção individual (EPI) adequados a cada tipo de risco, 
capacitação em relação à importância de sua utilização e medidas de 
acompanhamento com o objetivo de verificar seu uso. Também são 
realizados controles médicos anuais ou periódicos com o objetivo de 
realizar acompanhamento e controle dos riscos identificados. 

G4-LA8 Assuntos de saúde e segurança cobertos em acordos 
formais com sindicatos

Pág. 87 6.4.6

Capacitação e 
educação

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 83

G4-LA9 Média de horas de capacitação anuais por funcionário, 
detalhado por sexo e por categoria de trabalho.

Pág. 83 6.4.7

G4-LA10 Programas de gestão de habilidades e formação 
contínua que fomentem a empregabilidade dos 
trabalhadores e lhes ajude a gerenciar o final de suas 
carreiras profissionais.

Páginas 84 y 85
6.4.7; 6.8.5

G4-LA11 Porcentagem de funcionários que recebem avaliações 
regulares de desempenho e de desenvolvimento 
profissional, detalhado por sexo e categoria 
profissional.

Pág. 86
6.4.7

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também: Código de Ética. http://www.koandina.com/
uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf. Código de Ética de 
Fornecedores e Terceiros. http://www.koandina.com/uploads/
Adjuntos/
Codigo_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.pdfoveedores y
Terceros V1.0

G4-LA12 Composição dos órgãos de governo e detalhamento da 
folha de pagamento por categoria profissional e sexo, 
idade, por pertencer a minorias e outros indicadores 
de diversidade.

Memória Anual 2015. Pág.25; 32 e 33. 20F Pág.83 a 86:
Composição da Diretoria e Principais Executivos (Sexo e Idade) e 
Competência e Experiência.
. http://www.koandina.com/uploads/
reportes_financieros/2014%2020F.pdf

6.2.3; 6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3

Igualdade de 
retribuição entre 
mulheres e 
homens

G4-DMA Abordagem de Gestão Ver: Código de Ética.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-LA13 Relação entre o salário dos homens em relação ao das 
mulheres, detalhado por categoria profissional e por 
localizações significativas de atividade.

Não são registradas diferenças no salário de mulheres e homens 
perante o desempenho de uma mesma atividade ou função. 6.3.7; 6.3.10; 6.4.3; 

6.4.4

Avaliação das 
práticas de 
trabalho dos 
fornecedores

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 101

G4-LA14 Porcentagem de novos fornecedores que foram 
examinados em função de critérios relativos às 
práticas de trabalho.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola, e dos princípios Orientadores para Fornecedores. 6.3.5; 6.4.3; 6.6.6; 

7.3.1

G4-LA15 Impactos significativos, reais e potenciais, das práticas 
de trabalho na cadeia de fornecimento e medidas a 
respeito.

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas que 
são realizadas pelo sistema Kore buscam minimizar os potenciais 
impactos que possam surgir pelo não cumprimento dos direitos 
fundamentais, tais como a liberdade de associação, o trabalho infantil 
ou o trabalho forçado.

6.3.5; 6.4.3; 6.6.6; 
7.3.1

Mecanismos 
de reclamação 
sobre as práticas 
de trabalho

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12 

G4-LA16 Número de reclamações sobre práticas de trabalho  
apresentado, abordado e resolvido através de 
mecanismos formais de reclamação

Informação confidencial.

Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

Cumprimento 
regulatório

G4-DMA Abordagem de Gestão Ver: Código de Ética. 
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf. Código de Ética de Fornecedores e Terceiros.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_
Proveedores%20y%20Terceros.pdfoveedores y Terceros V1.0

G4-EN29 Valor monetário das multas significativas e número 
de sanções não monetárias por descumprimento da 
legislação e normativa ambiental.

Não houve multas significativas nem sanções por descumprimento de 
legislação e/ou normativa ambiental.

4.6

Transporte

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15. Ver: Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN30 Impactos ambientais significativos do transporte de 
produtos e outros bens e materiais utilizados para as 
atividades da organização, bem como do transporte 
do pessoal

Não foram registrados vazamentos de substâncias perigosas. 
Somente 1,3 m3 de concentrado na Argentina no qual foi remediado 
conforme os padrões legais.s.

Não são 
informados 
os impactos 
ambientais do 
transporte de 
pessoal par ao 
período

6.5.4; 6.6.6

Geral

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 e 15. Ver: Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN31 Detalhamento das despesas e investimentos 
ambientais

Pág. 63

Avaliação 
ambiental dos 
fornecedores

G4-DMA Abordagem de Gestão  Pág.101

G4-EN32 Porcentagem de novos fornecedores que foram 
examinados em função de critérios ambientais.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola e dos princípios Orientadores para Fornecedores. 6.3.5; 6.6.6; 7.3.1

G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos, reais 
e potenciais, na cadeia de fornecimento e medidas 
a respeito.

Não há 
informação para 
este período.

Mecanismos 
de reclamação 
em matéria 
ambiental

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág.12

G4-EN34 Número de reclamações ambientais apresentado, 
abordado e resolvido através de mecanismos formais 
de reclamação.

Não houve reclamações ambientais no período.
6.3.6

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DIGNO

Emprego 

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 77

G4-LA1 Número total e taxa de contratações e rotatividade 
média de funcionários, detalhados por grupo etário, 
sexo e região.

Pág. 82
6.4.3

G4-LA2 Prestações sociais para os funcionários com jornada 
completa, que não são oferecidas aos funcionários 
temporários ou de meia jornada, detalhado por 
localizações significativas de atividade.

São concedidos os mesmos benefícios independente da extensão da 
jornada de trabalho, em todos os locais significativos da atividade. 6.4.8; 6.8.7

G4-LA3 Índices de reincorporação ao trabalho e de retenção 
após a licença maternidade ou paternidade, detalhados 
por sexo.

Pág. 87
6.4.4

Relações entre 
os trabalhadores 
e a direção

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 78

G4-LA4 Aviso prévio para mudanças operacionais e possível 
inclusão destes nos convênios coletivos.

Em todas as regiões. 6.4.4; 6.4.5
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Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

Avaliação dos 
fornecedores 
em matéria de 
direitos humanos

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 100 e 101

G4-HR10 Porcentagem de novos fornecedores que foram 
examinados em função de critérios relativos aos 
direitos humanos.

Todos os fornecedores devem cumprir com os requisitos e padrões do 
sistema Coca-Cola e dos Princípios Orientadores para Fornecedores. 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 

6.6.6

G4-HR11 Impactos negativos significativos em matéria de 
direitos humanos, reais e potenciais na cadeia de 
fornecimento e medidas adotadas.

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas 
realizadas pelo sistema KORE buscam minimizar os impactos 
potenciais que possam surgir pelo não respeito aos direitos 
fundamentais, tais como a liberdade de associação, o trabalho infantil 
ou trabalho forçado.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.6.6

Mecanismos 
de reclamação 
em matéria de 
direitos humanos

G4-DMA Abordagem de Gestão  Pág. 12

G4-HR12 Número de reclamações sobre direitos humanos 
apresentado, abordado e resolvido através de 
mecanismos formais de reclamação.

Não houve reclamações sobre direitos humanos no período
6.3.6

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

Comunidades 
locais

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 95 e 96; 104

G4-SO1 Porcentagem de operações onde foram implantados 
programas de desenvolvimento, avaliações de 
impactos e participação da comunidade local.

Pág. 104 6.3.9; 6.5.1; 6.5.2; 
6.5.3; 6.8 

G4-SO2 Centros de operações com efeitos negativos 
significativos, possíveis ou reais, sobre as 
comunidades locais.

Não foi determinado que existissem efeitos negativos significativos 
nas comunidades locais onde temos operações.

Luta contra a 
Corrupção

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também: Código de Ética http://www.koandina.com/
uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf. Código de Ética de 
Proveedores y Terceros. http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
Codigo_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.pdfoveedores y 
Terceros V1.0

G4-SO3 Número e porcentagem de centros nos quais foram 
avaliados os riscos relacionados com a corrupção e 
riscos significativos detectados.

Ver Memória Anual 2015. Páginas 20/21
6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

G4-SO4 Políticas e procedimentos de comunicação e 
capacitação sobre a luta contra a corrupção.

Páginas 80 y 85 . Ver também: Memória Anual 2015. Páginas 20/21 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 
6.6.6

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas adotadas Não houve casos de corrupção no período. 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

Política pública

G4-DMA Abordagem de Gestão Nosso Manual de Conduta estabelece que como regra geral, não 
serão utilizados fundos ou ativos incluindo objetivos de valor ou 
serviços dos funcionários da companhia para fazer contribuições 
políticas. As contribuições políticas somente são aceitas sempre 
e quando contem com aprovação expressa da Diretoria e em 
conformidade com a lei local. Cada contribuição será registrada nos 
Registros de Contabilidade como contribuição política.

G4-SO6 Valor das contribuições políticas, por país e 
destinatário.

Ver Memória Anual 2015. Pág. 24

Práticas de 
concorrência 
desleal

G4-DMA Abordagem de Gestão Ver Código de Ética. http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf

G4-SO7 Número de demandas legais por causas relacionadas 
com práticas monopolísticas e contra a livre 
concorrência e resultados das mesmas.

Não houve registro no período. 6.6.1; 6.6.2; 6.6.5; 
6.6.7

Cumprimento

G4-DMA Enfoque de Gestión Ver Código de Ética. 
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa

No se han registrado multas o sanciones significativas en el período 
reportado. 4.6

Avaliação da 
repercussão 
social dos 
fornecedores

G4-DMA Abordagem de Gestão Págs. 100 y 101

G4-SO9 Valor monetário das multas significativas e número 
de sanções não monetárias por descumprimento da 
legislação e da normativa.

Não houve registro de multas ou sanções significativas no período 
reportado. 

6.3.5; 6.6.1; 6.6.2; 
6.6.6; 6.8.1; 6.8.2; 
7.3.1

G4-SO10 Impactos sociais negativos significativos, reais e 
potenciais, na cadeia de fornecimento e medidas 
adotadas.

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas que 
são realizadas pelo sistema Kore buscam minimizar os impactos 
potenciais que possam surgir pelo não respeito de direitos 
fundamentais, tais como a liberdade de associação, o trabalho infantil 
ou trabalho forçado. 

Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: DIREITOS HUMANOS

Investimento

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também:
Código de Ética http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf.
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros. http://www.koandina.
com/
uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.
pdfoveedores y Terceros V1.0

G4-HR1 Número e porcentagem de contratos e acordos de 
investimento significativos que incluem cláusulas de 
direitos humanos ou que foram objeto de análise em 
matéria de direitos humanos.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola, e dos princípios Orientadores para Fornecedores. 6.3.3; 6.3.5; 6.6.6

G4-HR2 Horas de formação dos funcionários sobre políticas 
e procedimentos relacionados com aqueles aspectos 
dos direitos humanos relevantes para suas atividades, 
incluída a porcentagem de funcionários capacitados.

Pág. 85
6.3.5

Não 
discriminação

G4-DMA Abordagem de Gestão Ver: Código de Ética.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-HR3 Número de casos de discriminação e medidas 
corretivas adotadas

Não ocorreram casos de discriminação no período. 6.3.6; 6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3

Liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também:
Código de Ética http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf.
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros. http://www.koandina.
com/
uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.
pdfoveedores y Terceros V1.0

G4-HR4 Identificação de centros e fornecedores nos quais a 
liberdade de associação e o direito de se beneficiar 
de convênios coletivos podem ser infringidos ou 
estar ameaçados, e medidas adotadas para defender 
estes direitos.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
Sistema Coca-Cola e dos princípios Orientadores para Fornecedores. 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 

6.3.8; 6.3.10; 6.4.5; 
6.6.6

Trabalho infantil

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também:
Código de Ética http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf.
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros. http://www.koandina.
com/uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_Proveedores%20y%20
Terceros.pdfoveedores y Terceros V1.0

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

A proibição da contratação de menores de 18 anos está incorporada 
nas normas do regulamento interno de Ordem, Higiene e Segurança, 
bem como no regulamento dos contratados. Todos os fornecedores 
devem cumprir com os padrões e requisitos do Sistema Coca-Cola e 
dos princípios Orientadores para Fornecedores. 

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

Trabalho forçado

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver também:
Código de Ética http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
CodigodeEticav1_0.pdf.
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros. http://www.koandina.
com/uploads/Adjuntos/Codigo_Etica_Proveedores%20y%20
Terceros.pdfoveedores y Terceros V1.0

G4-HR6 Centros e fornecedores significativos com um risco 
significativo de ser origem de episódios de trabalho 
forçado, e medidas adotadas para contribuir para a 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
Sistema Coca-Cola e dos princípios Orientadores para Fornecedores 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 

6.3.10; 6.6.6

Medidas de 
segurança

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12. Ver tambéms:  Código de Ética http://www.koandina.com/
uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf. Código de Ética de 
Proveedores y Terceros. http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
Codigo_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.pdfoveedores y 
Terceros V1.0

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.

No disponible 
para el período.

Avaliação

G4-DMA Abordagem de Gestão Ver Política Corporativa de Gestão de Riscos. http://www.koandina.
com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-HR9 Número e porcentagem de centros que foram objeto 
de exames ou avaliações de impactos em matéria de 
direitos humanos.

Os direitos dos Colaboradores são contemplados nas políticas 
da Coca-Cola Company as quais aderimos. Estas são revisadas 
mensalmente através de foros de debate.



reporte de sustentabilidad 2015    •     129128    •     coca-cola andina

Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

INDICADORES SETORIAIS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA G4

Abastecimento

Abordagem de Gestão Pág. 12; 100 a 102

FP1 Porcentagem do volume adquirido a fornecedores que 
cumprem a política de contratação da empresa.

Pág. 103

FP2 Porcentagem do volume adquirido que se verifica 
cumprir com padrões confiáveis e internacionalmente 
reconhecidos de produção responsável, discriminado 
por padrão.. 

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
Sistema Coca-Caola e dos princípios Orientadores para Fornecedores. 

Os dados 
quantitativos 
referidos 
a padrões 
internacionais 
e sua 
discriminação 
serão informados 
nos próximos 
períodos. 

Práticas 
Trabalhistas e 
Trabalho Digno

Abordagem de Gestão  Páginas 12; 77

FP3 Porcentagem do tempo de trabalho perdido devido a 
conflitos trabalhistas, greves e/ou bloqueios patronais 
por país.

Não ocorreram perdas de tempo de trabalho significativas devidas a 
conflitos trabalhistas no período informado.

Alimentos 
saludables y 
accesibles 

Abordagem de Gestão  Páginas 31; 33; 34

FP4 Natureza, alcance e efetividade de programas e práticas 
que promovem o acesso aos estilos de vida saudáveis, 
a prevenção de doenças crônicas, o acesso a 
alimentos saudáveis, nutritivos e acessíveis, e melhora 
do bem estar das comunidades. 

Págs. 39; 43 a 47

Saúde e 
Segurança do 
Cliente

Abordagem de Gestão  Pág. 35

FP5 Porcentagem do volume da produção manufaturada 
em locais certificados por terceiros independentes, 
seguindo normas internacionais reconhecidas sobre 
sistemas de gestão de segurança alimentar.

Pág. 35

FP6 Porcentagem do volume total de vendas de produtos 
para o consumo que são baixos em gorduras 
saturadas, gorduras trans, sódio e açúcares agregados.

Pág. 33

FP7 Porcentagem do volume total de vendas de produtos 
para o consumo que contém ingredientes nutritivos 
como o aumento de fibras, vitaminas, minerais, 
fitoquímicos ou aditivos de alimentos funcionais.

Pág. 34

Rotulagem 
dos produtos e 
serviços

Políticas e práticas na comunicação aos consumidores 
sobre os ingredientes e a informação nutricional além 
dos requerimentos legais.

Págs. 36 y 37

Aspectos 
Materiais

Informações sobre a abordagem de gestão e 
indicadores

N° de Página / Resposta Omissões ISO 26.000 
Cláusulas 
vinculadas

Mecanismos de 
reclamação por 
impacto social

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 12

G4-SO11 Número de reclamações sobre impactos sociais  
apresentado, abordado e resolvido através de 
mecanismos formais de reclamação.

Não houve reclamações sobre impactos sociais no período. 6.3.5; 6.6.1; 6.6.2; 
6.6.6; 6.8.1; 6.8.2 

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS

Saúde e 
segurança dos 
clientes

G4-DMA Abordagem de Gestão Páginas 14 y 15; 22; 33 y 34

G4-PR1 Porcentagem de categorias de produtos e serviços 
significativos cujos impactos em matéria de saúde e 
segurança foram avaliados para promover melhorias.

Pág. 35 6.3.9; 6.5.1; 6.5.2; 
6.5.3; 6.8

G4-PR2 Número de incidentes derivados do descumprimento 
da normativa ou dos códigos voluntários relativos 
aos impactos dos produtos e serviços na saúde e 
segurança durante seu ciclo de vida, detalhados em 
função do tipo de resultado de ditos incidentes.

Não houve incidentes derivados do descumprimento da normativa 
ou dos códigos voluntários relativos aos impactos dos produtos e 
serviços na saúde e segurança no período. 6.3.9; 6.5.3; 6.8

Rotulagem 
dos produtos e 
serviços

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág.36

G4-PR3 Tipo de informação que requerem os procedimentos 
da organização relativos à informação e à rotulagem de 
seus produtos e serviços, e porcentagem de categorias 
de progutos e serviços significativos que estão sujeitas 
a tais requisitos.

Pág.36

6.7.1

G4-PR4 Número de descumprimentos da regulação e dos 
códigos voluntários relativos à informação e à 
rotulagem dos produtos e serviços, detalhados em 
função do tipo de resultado de ditos incidentes.

Não tivemos incidentes significativos relacionados a este tipo de 
descumprimento. 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 

6.6.6

G4-PR5 Resultados das pesquisas para medir a satisfação 
dos clientes

Pág. 38 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

Comunicações 
de 
Mercadotecnia

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 37

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio No aplica.

G4-PR7 Número de casos de descumprimento da normativa ou 
dos códigos voluntários relativos às comunicações de 
mercadotecnia, tais como a publicidade, a promoção 
e o patrocínio, detalhados em função do tipo de 
resultado.

Não ocorreram casos de descumprimento da normativa ou dos 
códigos voluntários relativos às comunicações de mercadotecnia 
no período. 4.6

Privacidade dos 
clientes

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 38

G4-PR8 Número de reclamações fundamentadas sobre a 
violação da privacidade e vazamento de dados dos 
clientes.

Não ocorreram reclamações fundamentadas sobre a violação da 
privacidade e vazamento de dados dos clientes no período. 6.7.1; 6.7.2; 6.7.7

Cumprimento 
regulatório

G4-DMA Abordagem de Gestão Pág. 35

G4-PR9 Valor monetário das multas significativas fruto 
do descumprimento da normativa em relação ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços.

Não tivemos incidentes significativos relacionados a este tipo de 
descumprimento. 4.6
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Sua opinião é importante para nós 

Para nós é importante contar com sua opinião para melhorar nossa gestão da sustentabilidade.
O convidamos a enviar suas sugestões, dúvidas ou qualquer comentário vinculado a este 
Relatório de Sustentabilidade ou nosso trabalho na Coca-Cola Andina ao e-mail: andina.ir@
koandina.com, como aos escritórios de nossas operações.

Para mais informações sobre este Relatório ou para ver nossos relatórios anteriores, acesse: 
www.koandina.com
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Chile 
Av. Miraflores 9153, Renca. Santiago de Chile 
(56 2) 2462 4286 

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

Identificação da Sociedade
Embotelladora Andina S.A. 
Sociedad Anónima Abierta 
RUT: 91.144.000-8 
Domicilio: Miraflores 9153, Comuna de Renca, Santiago de Chile.
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