
 › Puede acceder al Reporte de Susten-
tabilidad descargando el PDF de la 
publicación online desde nuestra página 
web www.koandina.com o escaneando 
el código QR que se incluye aquí y en la 
Memoria.

Relatório de
Sustentabilidade

2016



Relatório de
Sustentabilidade

2016



Nos interessa 
sua opinião

Nos importa contar com sua opinião para 
que possamos melhorar nossa gestão de 
sustentabilidade.

Convidamos você para expressar-nos suas 
sugestões, dúvidas ou qualquer comentário 
vinculado a este Relatório de Sustentabilida-
de ou nosso trabalho na Coca-Cola Andina 
através do e-mail: andina.ir@koandina.
com ou nos estabelecimentos de nossas 
operações.

Para maior informação sobre este Relatório 
ou para ver nossos relatórios anteriores 
ingresse em:

www.koandina.com
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Contexto macroeconômico da 
região
Para poder situar no contexto os resultados 
do ano, é importante revisar a situação 
macroeconômica dos países onde se 
localizam nossas operações.

Na Argentina vimos um forte ajuste após a 
mudança do governo. O ano 2016 foi com-
plexo em temas macroeconômicos, com 
uma inflação em torno de 40% interanual, 
enquanto que em termos de crescimento 
e consumo, o ano foi negativo, o que teve 
um forte impacto em nossos volumes. 
Adicionalmente, a desvalorização do 
tipo de câmbio afetou fortemente nossa 
estrutura de custos.

No Brasil se viveu a profundidade de uma 
crise macroeconômica e política. Em termos 
de crescimento, 2016 foi um ano negativo 
para a economia brasileira, o que se traduziu 
em uma queda do PIB de aproximadamente 
3,5%. O desemprego superou os 10%, o 
que impactou o consumo. A incerteza em 
términos políticos há afetado a todos os 
extratos da sociedade e há postergado a 
recuperação econômica.

No Chile, em termos macroeconômicos não 
se viveram os impactos que sim tiveram 
os outros países. Sem embargo, o país 
continua com baixas taxas de crescimento 
e aumento do desemprego. Os principais 
desafios vieram com a implantação da Lei 
de Etiquetado, conseguindo ser líderes 
na implementação das regulações gover-
namentais.

No Paraguai se mantiveram estáveis o PIB 
e o consumo, sem impactos negativos 
relevantes.

Desafios e resultados financeiros
Em 2016 se venderam 613 milhões de caixas 
unitárias de refrigerantes e 166 milhões de 
caixas unitárias de outros tipos de bebidas. 
Isso significou uma queda de 5,0% com 
relação ao ano anterior, atribuído à desa-
celeração das economias regionais, já que 
em torno dos 60% dos nossos volumes 
provém da Argentina e do Brasil, ambos 
países que sofreram queda no consumo. 
Ao mesmo tempo, se aprofundaram as ten-
dências para consumir categorias diferentes 
dos refrigerantes, as que incluem sucos, 
águas, isotônicos e bebidas energéticas. 
Tendo isso em conta, vemos uma grande 
oportunidade para que sigam crescendo 
esses segmentos. Junto com isso, temos 
o desafio de manter o crescimento nos 
refrigerantes, que continua sendo nossa 
principal categoria.

Em termos de EBITDA, tivemos um resultado 
de 311.004 milhões de pesos chilenos, que 
significou uma diminuição de 1,7% com 
relação ao ano anterior.

O resultado operacional foi de 213.670 
milhões de pesos chilenos. Sem embargo, 
melhorou a margem EBITDA em 65 pontos 
base e a margem operacional em 54 pontos 
base, o que reflete o excelente trabalho 
realizado na gestão de custos e preços. 
Apesar do forte impacto dos volumes, a 
utilidade neta alcançou 90.526 milhões 
de pesos chilenos, representando um 
crescimento de 3,0% em comparação 
com o ano anterior.

Em representação do Diretório que adminis-
tro, tenho o agrado de apresentar a vocês a 
Memória Anual, os Estados Financeiros da 
Coca-Cola Andina e as filiais e o Relatório 
de Sustentabilidade, correspondentes ao 
Exercício do ano 2016.

Na Coca-Cola Andina levamos à cabo 
um constante processo de crescimento 
e inovação em cada um dos nossos mer-
cados. Dentro do nosso grupo, isso se vê 
impulsionado pelo trabalho em equipe, 
perseverança e entrada a novas e inovadoras 
ideias. O ano 2016 esteve marcado por um 
permanente trabalho com nossos diversos 
sócios em um caminho constante para a 
rentabilidade e o crescimento sustentá-
vel. Esta forma de trabalho nos permite 
enfrentar contextos macroeconômicos e 
políticos adversos e ainda assim continuar 
entregando resultados positivos.

Este ano, Coca-Cola Andina fez 70 anos 
e comemoramos em grande estilo, con-
solidando nosso trabalho como uma das 
maiores engarrafadoras da região.

Houve muitas mudanças desde o princípio 
do século XX: as novas tendências de con-
sumo, o papel da tecnologia na sociedade, 
entre outros aspectos; mas o que não 
mudou, é que seguimos enfrentando cada 
desafio com entusiasmo e um sentimento 
de urgência, buscando a excelência em tudo 
o que desenvolvemos, conseguindo manter 
um desempenho positivo, capturando 
oportunidades, antecipando os entornos 
adversos e entregando valor aos nossos 
stakeholders. Estamos convencidos de que 
continuaremos fazendo assim ano após ano.

Este ano, Coca-Cola Andina fez 70 anos 
e comemoraremos em grande estilo, 
consolidando nosso papel como uma das 
maiores engarrafadoras da região.
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Principais conquistas das nossas 
operações
Na Argentina, se superaram as expectativas 
dos resultados graças ao grande trabalho 
realizado na otimização de custos e geren-
ciamento do rendimento. O incremento das 
margens reflete uma importante melhora 
operacional ante um cenário adverso. Se 
consolidou a nova linha de Hot Fill para 
continuar reforçando o crescimento das 
categorias de sucos e isotônicos. Ao mesmo 
tempo, inauguramos um novo depósito de 
matérias primas, que nos permite melhorar 
a logística e processos de aprovisionamento 
dos principais materiais.

No Brasil, seguimos nos consolidando e 
melhorando nossa eficiência. O projeto 
da nossa nova fábrica em Duque de Caxias 
avança com firmeza e busca mudar o 
paradigma da produção, modernizando 
o sistema produtivo e reduzindo nosso 
impacto no meio ambiente. Esta fábrica nos 
permitirá aumentar em forma importante 
nossa oferta de garrafas PET retornáveis, e 
assim poderemos estender este formato 
para toda nossa franquia, chegando a nos-
sos consumidores com pontos de preços 
mais atrativos.

No Chile, durante 2016 entrou em vigência 
a Lei de Etiquetado de Alimentos, o que nos 
faz ver como uma oportunidade a mais e 
não como um problema. Nesse sentido, 
reformulamos o portfólio em todas as 
categorias e capitalizamos o segmento 
light através de Masterbrand. Lideramos as 
mudanças como protagonistas, conquis-
tando um mix récord de vendas de 26,5% 
de bebidas com zero calorias na categoria 
de refrigerantes.

Também no Chile, renovamos uma parte 
importante da nossa frota de caminhões 
de distribuição, incorporando 151 unida-
des Euro V Bluetec 5, com tecnologia eco 
amigável, para minimizar os impactos 
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nas comunidades onde circulam nossos 
caminhões.

Paraguai conseguiu a melhor margem 
EBITDA das operações, o que demonstra 
o foco e excelência nos custos de trabalho, 
tendo um crescimento do EBITDA de 6,7% 
comparando ao ano anterior, medido em 
moeda local, e também realizou um processo 
de toma de clientes sob a gestão direta da 
nossa equipe de route to market. Isso nos 
permite melhorar os níveis de serviço em 
todas as nossas categorias, assim como 
também aumentar nossa participação 
no mercado.

Fortalecimento do governo 
corporativo
Grande parte da sustentabilidade dos 
nossos resultados é consequência do 
fortalecimento do nosso governo cor-
porativo, recebendo este ano prêmios 
importantes e reconhecimentos nesta 
matéria. Para começar, alcançamos um 
reconhecimento pela prática do código 
de ética dos fornecedores e terceiros, no 
estúdio SIPP de Pacto Global, capítulo Chile. 
Reconhecemos o valor dos nossos sócios 
e por isso colocamos um foco especial 
para desenvolver nossas relações com os 
fornecedores e trabalhadores terceirizados; 
entendemos que sem o desenvolvimento 
desses parceiros não poderíamos ser o que 

somos hoje e por isso, desde o Diretório 
damos um importância fundamental para 
construir vínculos de crescimento e sinergias 
com todo o nosso sistema de fornecedores.

Recebemos o segundo lugar no reconhe-
cimento ALAS20 na liderança do governo 
corporativo, o qual se toma em conta os 
princípios do governo corporativo que 
inclui o reconhecimento de acionistas, a 
consideração do interesse dos diversos 
stakeholders (comunidades, acionistas, 
trabalhadores, etc.) e o delineamento 
das responsabilidades do Diretório. Tudo 
isso, busca conjuntamente garantir um 
comportamento ético e transparente 
como empresa, uma das fortalezas que 
soubemos desenvolver no entorno com 
questionamentos importantes nesses 
aspectos.

Este ano foi muito especial, já que se 
incorporaram novos membros ao nosso 
Diretório, que conta com uma extensa 
e reconhecida experiência em temas de 
ética, desempenho social e atuações com 
a comunidade. Uma das nossas metas foi 
conseguir mais diversidade ao longo da 
trajetória da Companhia, um processo 
constante que estaremos consolidando no 
Diretório e cargos hierárquicos da empresa 
nos próximos anos.

Desafios e resultados comerciais
O aspecto comercial é uma das nossas 
atividades fundamentais. Tivemos a oportu-
nidade de pôr nossa operação a prova nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo 
parte, uma vez mais, de um dos eventos 
mais importantes do mundo, conseguindo 
exceder nossas expectativas. Os jogos foram 
um êxito, nossos colaboradores puderam 
levar a tocha e participaram de ações 
comerciais, demostrando mais uma vez 
que trabalhar na Coca-Cola Andina e no 
sistema Coca-Cola é um motivo de orgulho. 
Definitivamente, esses jogos olímpicos 
foram uma ocasião para deixar marcada 
nossa presença e fizemos com êxito.

Por outro lado, enfrentamos desafios 
importantes, o principal exposto é a Lei 
de Etiquetado no Chile. Como empresa 
adotamos as medidas do governo com 
responsabilidade e iniciativa, sendo líderes 
na implementação dos avisos estabelecidos; 
buscamos sempre ser proativos e demostrar 
nossa boa vontade com a comunidade e 
os que fazem a política, entendendo o 
objetivo do bem comum e bem estar dos 
nossos consumidores.

Durante o ano 2016, a Coca-Cola Company 
anunciou a compra de Ades, reforçando a 
tendência do crescimento de novas catego-
rias; esperamos começar a comercialização 

Una parte importante de la sostenibilidad de  
nuestros resultados es consecuencia del fortalecimiento 
de nuestro gobierno corporativo.
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desses produtos nas nossas quatro franquias 
durante 2017. Além disso, começamos a 
distribuir Monster com êxito no Chile e 
no Brasil, demostrando a capacidade de 
trabalho em conjunto. Reconhecemos 
que o trabalho em equipe não é um jogo 
de soma-zero, e desta maneira nos coor-
denamos de forma interna e com nossos 
sócios externos.

Aprofundar nossa cobertura e meta de 
recipientes retornáveis é um desafio que 
mantemos em todos nossos territórios, 
dado que nos possibilita alcançar diversos 
setores da sociedade e continuar redu-
zindo o impacto sobre o meio ambiente 
e permitindo ao mesmo tempo reduzir o 
custo dos nossos insumos. Durante 2016 
incrementamos a penetração no mercado 
dos recipientes retornáveis na Argentina. 
Com o aprendizado obtido, capitalizamos 
e traduzimos em iniciativas em todos os 
países, sendo uma excelente plataforma 
para antecipar-nos e gerenciar de forma 
proativa o marco da Lei de Responsabi-
lidade Estendida do Produtor no Chile 
(Lei REP). Continuamos concentrando o 
foco no desenvolvimento dos recipientes 
retornáveis, implementamos planos para 
melhorar a cobertura e crescimento de tais 
embalagens, assim como também pôr em 
marcha iniciativas de otimização do desenho 
das embalagens e assim reduzindo o uso 
de materiais.

No marco do desenvolvimento de capacida-
des e processo de gestão do conhecimento, 
planificamos e conseguimos coordenar 
o trabalho das nossas quatro operações 
de uma maneira organizada e sinérgica. 
Com o desenvolvimento das equipes de 
trabalho em múltiplas operações, com 
foco nos processos comerciais, industriais 
e supply chain, realizamos implementações 
simultaneamente baseadas na contribuição 
inestimável dos nossos trabalhadores em 
cada operação. Desta maneira, os países 
com maiores especialistas em certos 
temas apoiam e compartilham estes co-
nhecimentos com o resto da organização, 
padronizando as práticas de excelência 
em todos os territórios que a Coca-Cola 
Andina opera.

Desafios e resultados de susten-
tabilidade

O mundo tem mudado dramaticamente 
nos últimos anos em términos sociopolí-
ticos e não é o mesmo cenário de 10 anos 
atrás. Os mercados também mudaram 
drasticamente e se reforçaram as ten-
dências que dão relevância aos aspectos 
de sustentabilidade. Como empresa não 
queremos gerar somente bons resultados 
financeiros, mas também ter um impacto 
social positivo e realizar ações que melho-
rem o mundo. Isso nos levou para começar 
a implementar uma revisão trimestral do 
desempenho em términos de sustenta-

bilidade por cada operação. Nosso maior 
foco em sustentabilidade se viu refletido 
no que ingressamos ao índice de Dow 
Jones Sustainability Chile e a “Emerging 
70 Ranking” de Vigeo Eiris. Este último é 
um indicador líder e fomos selecionados 
entre 842 empresas a nível mundial para 
integrá-lo. Foi medido os critérios dos 
direitos humanos, práticas de emprego 
decente, proteção do meio ambiente, 
governo corporativo, ética empresarial 
e contribuição para o desenvolvimento 
social e econômico. Estamos orgulhosos 
de ser uma das cinco empresas chilenas 
que foram incluídas neste índice.

Outro resultado positivo foi que Coca-Cola 
Andina foi diferenciada como a Empresa 
ALAS20 2016 no Chile. Esta é a categoria 
mais importante que se pode aspirar uma 
companhia em ALAS20 a nível nacional, já 
que somente uma empresa por país obtém 
esta distinção. O reconhecimento ALAS20 
se entrega àquelas firmas que demostram 
liderança, consistência e excelência na 
divulgação pública de informação sobre 
suas práticas de relações com investidores, 
desenvolvimento sustentável e governo 
corporativo.

É importante ressaltar que estes resultados 
se atribuem a um alinhamento estratégico 
acompanhado de desenho de processos 
integrais que foram executados por cada um 
dos nossos colaboradores que trabalharam 

Coca-Cola Andina foi diferenciada como a Empresa ALAS20 2016 
no Chile. Esta é a categoria mais importante que uma companhia 
pode aspirar em ALAS20 a nível nacional, somente uma empresa 
por país obtém esta distinção.

Juan Claro González
Presidente do Diretório

para conseguir as melhoras e cumprir com 
os nossos objetivos, em torno de todos as 
nossas fábricas.

Como empresa temos traçado uma agenda 
estratégica que tenta atrair, desenvolver e 
reter o melhor talento para poder responder 
os desafios do negócio. Foram desenvol-
vidas diversas iniciativas de avaliação de 
desempenho, desenvolvimento de líderes a 
todo nível, programa de sucessão e planos 
de profissão, planos de desenvolvimento, 
otimização de clima organizacional, de-
senho de estruturas melhores e flexíveis, 
estratégia de compensações competitivas 
e relacionadas com o desempenho. Nossa 
agenda de gestão de ambiente de trabalho 
e desenvolvimento de capital humano invo-
lucra uma oferta equilibrada de bem-estar 
no trabalho, o que consideramos importante 
para garantir-nos que os melhores profis-
sionais queiram desenvolver sua profissão 
na Coca-Cola Andina.

Nos desafios para os próximos anos busca-
mos continuar ampliando a incorporação 
de pessoas com algum tipo de deficiência. 
Como agente de mudanças, reconhece-
mos que é importante dar oportunidades 
realizando contratações inclusivas, ofe-
recendo condições para que possam ser 
produtivos profissionalmente, e formando 
parte desta grande equipe valiosa e com 
mais diversidade.

Contemplando um ano com numerosas 
mudanças e contexto adverso em nosso 
entorno, podemos afirmar que os resulta-
dos foram muito positivos. Não somente 
navegamos nas águas turbulentas do 
entorno macroeconômico e político da 
América Latina do ano 2016, mas também 
estamos em uma inultrapassável posição 
para aumentar nossa rentabilidade uma 
vez que a região retome o crescimento 
econômico.

Nos próximos anos tenho a certeza de que 
vamos enfrentar muitos outros desafios. 
Tendo isso em conta, trabalhamos para 
desenvolver nossas capacidades para seguir 
melhorando. Sob a visão 2020 continuamos 
com uma gestão de excelência, mantendo 
alinhamentos claros na realização dos re-
sultados, trabalho ético e responsabilidade 
social. As projeções de crescimento são 
positivas e nossas equipes são capazes 
de atravessar todos os terrenos, por isso 
esperamos conceder cada vez mais melho-
res resultados com uma visão integradora 
do papel da Coca-Cola Andina dentro das 
nossas comunidades, gerando um impacto 
positivo para os mais de 250.000 clientes, 
consumidores, acionistas, fornecedores e 
trabalhadores.

Esperamos que o conteúdo da Memória e 
Relatório de Sustentabilidade seja de seu 
agrado. Nestas páginas poderão encontrar 
mais detalhes, e assim, entender como nossa 
Companhia está enfrentando os desafios 
com a fortaleza da marca Coca-Cola, um 
foco na inovação e um grupo de trabalha-
dores comprometidos em ajudar a crescer 
de uma maneira responsável. Agradeço a 
confiança dos nossos acionistas, dos mais 
de 16.000 funcionários e de todas as pes-
soas involucradas neste grande grupo de 
gente ao que chamamos Coca-Cola Andina. 
confianza de nuestros accionistas, de los 
más de 16.000 empleados y de todas las 
personas involucradas en este gran grupo de 
gente al que llamamos Coca-Cola Andina.

As projeções de crescimento são 
positivas e nossas equipes são capazes 
de atravessar todos os terrenos, por 
isso esperamos conceder cada vez mais 
melhores resultados com uma visão 
integradora do papel da Coca-Cola 
Andina dentro das nossas comunidades, 
gerando um impacto positivo para os 
mais de 250.000 clientes, consumidores, 
acionistas, fornecedores e trabalhadores.
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Uma Companhia, uma só equipe

PET para envasado de refrigerantes e REF 
PET1 nos seus distintos formatos para nossas 
operações e venda a outros engarrafadores.

Operação no Brasil

Em linha com nossa estratégia de racio-
nalização no uso dos recursos, durante o 
segundo trimestre de 2016 fechamos nossa 
fábrica de Vitória no Brasil, reorganizando 
industrialmente nossa operação no país.

O racional detrás do fechamento da fábrica 
está dado porque o custo de produção 
nas nossas fábricas do Rio de Janeiro e de 
Ribeirão Preto era menor que o custo de 
produção em Vitória, e isso compensa os 
maiores fletes de transferência que tere-
mos que pagar produto da centralização 
da produção.

Este projeto de reorganização contemplou 
ademais a transferência da linha de PET que 
tínhamos em Vitória para Ribeirão Preto, 

Pelo alcance das operações, a qualidade dos produtos, o profissionalismo 
e a paixão do nosso povo, Coca-Cola Andina é uma enorme companhia que 
caminha para a meta de liderar o mercado de bebidas, sendo reconhecida pela 
gestão de excelência, pessoas e cultura acolhedora.

o que nos permitirá começar a produção 
de água mineral neste local.

Desta forma, se garante o abastecimento 
de água mineral da operação da Coca-Cola 
Andina Brasil, até que nossa nova fábrica em 
Duque de Caxias entre em funcionamento.

Adicionalmente, estamos abastecendo a 
zona de Espírito Santo desde Ribeirão Preto 
com garrafas retornáveis de 1 litro de vidro, 
o que nos permite atender o mercado da 
melhor forma, dividindo para os nossos 
clientes e oferecendo-lhes uma proposta 
de valor atrativa.

Olhando para o futuro, o estrito controle de 
custos e gastos nos permitirá manter-nos 
no caminho da criação de valor para os 
nossos clientes, consumidores, colabo-
radores e acionistas.

N a Coca-Cola Andina produzimos e 
distribuímos os produtos licenciados 

pela Coca-Cola Company na Argentina, no 
Brasil, no Chile e no Paraguai, em territó-
rios franquiados que atendem a quase 52 
milhões de habitantes.

Nos posicionamos como o 2° engarrafador 
da Coca-Cola na América do Sul e estamos 
entre os três maiores da América Latina.

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

Dentro das bebidas licenciadas pela 
Coca-Cola Company, produzimos e distri-
buímos refrigerantes, sucos de fruta, água 
mineral e purificada, águas com sabor, 
bebidas esportivas e energéticas.

Distribuímos cervejas no Brasil e no sul 
da Argentina, e licores no sul do Chile. Na 
Argentina e no Chile fabricamos garrafas 

 1 PET Recarregáveis: garrafa tereftalato de polietileno que admite a reutilização de forma segura, dado que o material possui densidade adequada para suportar 
processos de retorno e sanitização.
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Argentina Brasil Chile Paraguai

Engarrafadora do 
Atlântico S.A. / 

Andina Embalagens 
Argentina S.A.

Rio de Janeiro 
Refrescos Ltda.

Engarrafadora Andina 
S.A. ⁄ Vital Sucos S.A. ⁄  

Vital Águas S.A. ⁄ 
Recipientes Central S.A.

Paraguai 
Refrescos S.A.

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

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 9,5 9,5 6,9 6,9

Clientes (milhares) 66 64 97 79 65 63 53 53

Caixas unitárias - volume 
de vendas (total milhões) 234 219 291 266 234 232 61 62

Participação no mercado 
de refrigerantes 61,6% 61,6% 62,3% 63,4% 69,3% 68,2% 65,3% 67,7%

Participação no mercado 
de sucos e outros 30,5% 33,3% 38,2% 47,0% 34,8% 35,3% 38,2% 41,4%

Participação no 
mercado de águas 13,0% 14,5% 6,9% 8,2% 42,5% 42,9% 49,4% 44,5%

Trabalhadores 3.369 3.328 8.039 7.918 3.324 3.485 1.076 1.527

Fábricas engarrafadoras 3 3 3 2 4 4 1 1

Outras fábricas 1 1 4 0 0 0 0 0

Centros de distribuição 26 23 13 16 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 y oeste de la provincia 
de Buenos Aires.

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

Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Região 
Metropolitana, San Antonio, 
Cachapoal, Aysén e Magallanes.

Todo o território paraguaio

GRI:
G4-3

G4-6

G4-8

G4-9

G4-13

G4-DMA

Cobertura da operação
Nossas operações
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mercado
• 779 milhões de caixas unitárias 

(UC) vendidas.

• 2.862 Km2 extensão de franquia.

• Somos uma das maiores engarra-
fadoras da região.

• 10 fábricas engarrafadoras.

• Territórios franquiados com 52 
milhões de habitantes.

• Brindamos informação nutricio-
nal clara e precisa.

portfólio de 
bebidas
• Mais de 38 marcas.

• 36% portfólio de produtos com 
baixa ou zero calorias.

• 19 novos produtos.

• 38,5% vendas em formatos 
retornáveis.

• 6,7% das vendas são de produ-
tos com vitaminas, minerais ou 
agregados nutricionais.

ambiente de 
trabalho
• 39.033 horas de capacitação em 

segurança.

• 275.944 horas de capacitação 
investidas em 2016.

• MCH$ 210.546 pagamentos em 
salários e benefícios sociais para 
os funcionários.

• 173 pessoas com desvantagens 
sócio laboral são parte das nos-
sas equipes de colaboradores.

• 10% dos nossos colaboradores 
são mulheres.

Andina em números

Mais de

16.258
colaboradores estão 

integrados na nossa família.

Somos o

2º
engarrafador da 

Coca-Cola na América 
do Sul.

Temos presença em 

4 países, 
Argentina, Brasil,
Chile y Paraguai.
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comunidade
• MCH$ 322.286 pagamentos em 

impostos no último ano.

• 8.927 fornecedores, 97% locais.

• 66% dos clientes são peque-
nas e médias empresas (PME), 
quiosques, armazéns e autos-
serviços.

• Promovemos nossos produtos 
responsavelmente. Não dirigi-
mos publicidade para crianças 
menores de 12 anos.

meio ambiente
• 100% das embalagens dos 

produtos que oferecemos são 
recicláveis.

• Executamos programas de reci-
clagem inclusive na Argentina, 
no Brasil e no Chile.

• Recuperação de 2.431 toneladas 
de garrafas PET pós-consumo

• 2,63% da matéria-prima PET uti-
lizada para nossas embalagens 
são de origem reciclada.

• 5,34% da matéria-prima utiliza-
da para embalagens de vidro são 
de origem reciclada.

Entregamos mais de

4.400
milhões de litros de 

bebidas no ano de 2016.

Alcançamos a

258.807
clientes.

Obtivemos MMUSD

2.627
ingressos netos em 2016.

Contamos com

59
centros de distribuição.

• Redução de 197 toneladas de 
garrafas PET em 2016.

• 100% das aguas com resíduos 
das nossas fábricas são tratadas 
e resultam aptas para a vida 
humana.

• Reciclamos 82,9% dos resíduos 
sólidos que geramos em toda a 
companhia.

• 75% menos de emissões de 
partículas em 151 caminhões com 
tecnologia BlueTec 5®.

• 600.000 kwh/ano menos de 
consumo por Redução de Energia 
no Ar de Soprado.

GRI:
G4-8

G4-9

G4-12

G4-EC7

G4-EC8
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DISTRIBUIÇÃO
• Inclui a distribuição (centros 
próprios de Distribuição).

• Otimização de rotas com o 
objetivo de chegar a todos.

CLIENTES
• Inclui toda a rede de clientes, a 
maioria são pequenos quiosques e 
armazéns.

• Refrigeração com novas tecnologias 
que reduzem o consumo de energia.

CONSUMIDORES
RECICLAGENS E
RECUPERAÇÃO
• Compreende as estratégias de 
reciclagem e recuperação em união 
com a comunidade.

• Melhoras na logística oposta.
• Acompanhamento dos recicladores.
• Conscientização dos consumidores.

UPSTREAM

DOWNSTREAM

COCA-COLA ANDINA 
ENGARRAFAR E EMBALAR
• Engarrafado, embalagem e 
todas as tarefas e de logística. 
Relevando e minimizando os 
impactos.

OPERAÇÃO
E LOGÍSTICA

THE COCA-COLA COMPANY 
(TCCC)
• Fornecedor de concentrados e 
xaropes.

• Padrões de operação do 
Sistema Coca-Cola (KORE)

• Padrões para os fornecedores 
de matérias-primas.

• Metas de Sustentabilidade 
2020-Agricultura Sustentável.

FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRI-
MAS E SERVIÇOS 
• Inclui fornecedores que contribuem 
com matérias-primas e serviços para 
as diferentes operações no Brasil, na 
Argentina, no Paraguai e no Chile.

• Implantação de embalagens 
sustentáveis.

Nossa cadeia de valor
S omos parte do Sistema Coca-Cola 

e nos sentimos orgulhosos disso. 
Como engarrafadores operamos seguin-
do os princípios da classe mundial e nos 
relacionamos com uma extensa cadeia 
de valor regional, promovendo vínculos 
mutuamente benéficos que permitam criar 
valor compartilhado e operações cada vez 
mais sustentáveis.

Os riscos na cadeia de valor são geridos 
pelas gerências de abastecimento de cada 
país, sobre a base de políticas corpora-
tivas e o permanente relacionamento e 
intercâmbio com câmaras industriais. 
Se contemplam aspectos como fraude, 
práticas comerciais, direitos humanos e 
risco de sustentabilidade.

No caminho para a 
excelência, baseamos 
nossas atividades 
nos princípios da 
classe mundial que 
caracterizam o Sistema 
Coca-Cola, propiciando 
operações sustentáveis 
e a criação de valor 
compartilhado.

Na Coca-Cola Andina fomentamos as boas práticas e atuamos em base aos 
princípios e condutas éticas descritas nas políticas da nossa Companhia.

Código de Ética, uma 
guia para a ação

O Código de Ética é um conjunto de 
princípios e condutas que guiam o 

comportamento de todos os trabalhadores, 
contratantes, consultores e membros do 
Diretório no exercício das funções.

Se sustenta na manutenção e internalização 
de políticas corporativas que respondem 
aos aspectos tais como o cumprimento da 
normativa legal e regulatória; conflitos de 
interesse; transparência e veracidade da 
informação contável; fraude, corrupção e 
lavado de dinheiro; tratos com os funcio-
nários públicos, clientes e fornecedores; 
contribuições políticas e humanitárias.

Neste marco é que em 2016 lançamos o 
“Programa de Políticas Coca-Cola Andina”, 
uma iniciativa integrada por um conjunto 
de cursos e experiências online interativas 
que através das plataformas instaladas nos 
quatro países permitirão aos colaboradores 
conhecer em detalhe o conteúdo das políti-
cas da nossa Companhia para praticá-las no 
trabalho cotidiano. Um compromisso com 
a Integridade como pilar fundamental para 
seguir avançando no caminho da transpa-
rência.Resume los principios de conducta 
mínimos en los que deben enmarcarse las 
actuaciones de los proveedores, contratistas 
y subcontratistas de Coca-Cola Andina y 
cada una de sus filiales, así como también 
de sus respectivos empleados, agentes e 
intermediarios.

GRI:
G4-2

G4-12

G4-56

G4-57
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Resume os princípios de conduta mínimos 
nos que devem enquadrar-se as atuações 
dos fornecedores, contratantes e subcon-
tratantes da Coca-Cola Andina e cada uma 
das suas filiais, assim como também dos 
seus respectivos funcionários, agentes e 
intermediários.

Estes princípios gerenciadores são a base 
do relacionamento com a nossa cadeia de 
valor e compreendem o cumprimento das 
normas legais, administrativas e regulatórias 
de cada país, especialmente as referidas ao 
lavado de ativos, suborno e financiamento 
do terrorismo.

O Código de Ética de Fornecedores e Tercei-
ros 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 
do trabalho, o respeito com os direitos 
humanos, a liberdade de associação e o 
oferecimento de um ambiente de trabalho 
seguro para os seus trabalhadores, 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. Buscamos colaborar 
construtivamente com os fornecedores 
que mostram compromisso, se realiza 
verificações de aplicação periodicamente 

> Veja mais:
https://secure.ethicspoint.com/

e de acordo aos critérios de criticidade. No 
caso de identificar alguma ação ou condição 
contrária com o estipulado, contamos com 
o direito de adotar medidas corretivas a fim 
de assegurar o cumprimento. Também nos 
reservamos o direito de finalizar a relação 
com qualquer fornecedor que não o cumpra.

Contamos com canal de denúncias in-
dependentes para oferecer aos nossos 
públicos interessados uma via simples e 
sem riscos para informar de modo anônimo 
e confidencial as atividades que podem 
implicar irregularidades, uso inadequado 
dos bens ou recursos da Companhia, 
condutas abusivas da mesma, violação 
ao ordenamento jurídico vigente ou das 
nossas políticas corporativas.

Código de ética de fornecedores e terceiros

No primeiro curso 
e-learning realizado 
do Governo 
Corporativo e 
Código de Ética 
tivemos 71,75% de 
adesão.

Vivemos os valores, 
consolidamos nossa identidade

Adicionar valor crescendo de forma sustentável, 
refrescando os nossos consumidores e 

compartilhando momentos de otimismo com os 
nossos clientes.

Missão
Liderar o mercado de bebidas, sendo reconhecidos 
por nossa gestão de excelência, pessoas e cultura 

acolhedora.

Visão

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

Nossos Valores

Atitude

Nos move a paixão, o compromisso e a 
perseverança confirmando a todo momento 
nosso desejo de fazer sempre.

Austeridade

Cuidamos dos recursos como próprios, 
orientando responsavelmente os custos 
para as necessidades e requerimentos 
da companhia.

Orientação para os resultados
Dirigimos nossas energias para um trabalho 
eficiente e desta maneira conseguir os 
objetivos propostos.

Trabalho em equipe
Promovemos a confiança, a colaboração, o 
respeito e a diversidade em nossos ambien-
tes de trabalho, somando a contribuição 
pessoal com a criação conjunta.

Integridade

Acreditamos na honestidade, na transpa-
rência e na coerência como base do nosso 
comportamento, respeitando sempre os 
valores da nossa companhia.

N a Coca-Cola Andina sabemos o que 
queremos conseguir e como fazer 

para converti-nos em uma companhia de 
classe mundial com presença na Argentina, 
no Chile, no Brasil e no Paraguai. Nos une a 
mesma paixão, o mesmo compromisso e a 
mesma vontade de fazer e crescer.

Durante 2016 seguimos potenciando o processo de internalização da nossa 
Missão, Visão e Valores, uma etapa que nos propõe identificar, viver e 
contagiar os princípios gerenciadores que nos guiam para seguir consolidando 
uma companhia, uma só equipe.

GRI:
G4-56

G4-57

G4-58

G4-DMA 

G4-SO4

Somos uma grande equipe com identidade 
própria, que guia nossas ações e enriquece 
nosso trabalho com um profundo sentido 
de relevância.

Esta direção que começamos a redesenhar 
há três anos de forma unificada em todas 
as operações, seguindo os preceitos da 

Coca-Cola Company, mas adaptando-
-os às necessidades concretas de cada 
região é a que continuamos reforçando 
em 2016 através de diferentes atividades 
e campanhas de Missão, Visão e Valores 
que nos convidam para fazer próprios os 
princípios que regem nossa tarefa diária, 
nos identificam e nos distinguem.
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Nasce Engarrafadora Andina
com licença para produzir e 
distribuir os produtos 
Coca-Cola no Chile. Da garrafa 
individual se passa para a 
venda de caixas de 24 garrafas 
de 8 oz. (hoje se denomina 
"caixa unitária").

NACIMIENTO DE
EMBOTELLADORA ANDINA

No ano 1978 se compra 
Termas Minerais de 
Chanqueahue e a marca 
Água Mineral Vital.

Se inaugura a Fábrica San 
Joaquín em Santiago.

No dia 1° de julho de 1979 
começou a operar a fábrica 
de água mineral Vital e em 
setembro de 1979, a 
franquia de Schweppes foi 
concedida para Andina.

Se introduz no Chile o 
recipiente "plastishield", o mais 
moderno recipiente 
não-retornável no mundo.

1946

1960

1978
1979

1981

1981
1984

2000

2002

1994

1995

1999

Em 1981 se realiza o 
lançamento de Sprite 
Light.

Em 1984 se realiza o 
lançamento da 
Coca-Cola Diet.

Se inicia o ingresso no 
mercado do Brasil 
adquirindo Rio de Janeiro 
Refrescos, engarrafadora 
da cidade do Rio de 
Janeiro, com fábrica em 
Jacarepaguá.

A empresa foi 
reconhecida com o 
terceiro lugar a nível 
latino-americano no 
índice de qualidade total 
do sistema Coca-Cola.

EDASA centraliza suas 
operações produtivas na 
fábrica de Córdoba, 
fechando as de 
Mendonça e Rosário.

Se colocam 7.076.700 
American Depositary 
Receipts (ADRs) na Bolsa 
de Nova York (NYSE), 
captando USD 127 
milhões.

Continua o ingresso no 
mercado argentino com a 
aquisição da Engarrafadora do 
Atlântico, controladora das 
engarrafadoras dos produtos 
Coca-Cola para as regiões de 
Rosário e Mendonça.

Se iniciam operações 
de Recipientes Central.

Se inaugura a fábrica de 
produção Monte Cristo 
em Córdoba, Argentina.

No Brasil se adquire o 
engarrafador da 
Coca-Cola em Niterói, 
Vitória e Governador 
Valadares.
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Coca-Cola 
Andina, 
70 anos 
de um 
sonho 
coletivo

D espois de 70 anos de inspiradoras 
histórias, cheias de esforços e com-

promisso, nos transformamos em um dos 
maiores engarrafadores da América do Sul 
e em um ator relevante a nível mundial. 
Estamos orgulhosos de crescer junto com 
os colaboradores, comunidades e nossa 
cadeia de valor; com quem aprendemos 
a deixar nosso impacto positivo nas coisas 
que fazemos.

> Veja mais:
www.koandina.com/
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GRI:
G4-56

G4-57

G4-58

G4-SO4

G4-DMA

GRI:
G4-56

G4-57

G4-58

G4-SO4

G4-DMA



Andina incorpora a marca 
Benedictino em seu 
portfólio de águas no 
Chile. No Brasil se 
adquire, através do joint 
venture a marca Del Valle 
Mais, líder no segmento 
de sucos.

2011

2012

2013

2016

Andina comemora 65 
anos e a nova fábrica no 
Chile inicia suas 
operações

Muda a imagem 
corporativa da Coca-Cola 
Andina.

Se materializa a 
aquisição de 100% 
das ações da 
Companhia de 
Bebidas Ipiranga no 
Brasil.

Fizemos 70 anos 
dando alegria.

Se materializa a fusão com 
Engarrafadoras Coca-Cola 
Polar e a Companhia tem a 
franquia no total na região 
do Paraguai.
No Brasil se adquire um 
40% de Sorocaba Refrescos.

2006

2008

Se integraram produtos 
funcionais e específicos à 
grande família de 
produtos.
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N a Coca-Cola Andina o otimismo nos 
inspira e o transmitimos para todos os 

nossos públicos de interesse. Esta inspiração 
nos ajuda a crescer de maneira sustentável, 
quer dizer, satisfazer as necessidades pre-
sentes garantindo que as gerações futuras 
possam cumprir com seus objetivos com a 
mesma disponibilidade de recursos.

Nosso desenvolvimento se baseia em 
condutas éticas que guiam nossa cadeia 
de valor. A qualidade nas nossas operações 
busca atender simultaneamente aos clientes, 
consumidores, acionistas, funcionários, 
fornecedores e a comunidade em geral, 
sobre a base desses princípios:

 › Sempre atentos às necessidades dos nossos 
consumidores, nos focamos em oferecer 
um amplo portfólio de bebidas da mais 
alta qualidade.

 › Deste modo buscamos alternativas para 
uma correta hidratação de acordo com 
cada estilo de vida.

Sustentabilidade, 
um eixo transversal

 › Nosso compromisso é impulsionar estilos 
de vida mais ativos e saudáveis tanto 
para nossos colaboradores como para a 
comunidade.

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

 › Fomentamos o crescimento das nossas 
atividades industriais e comerciais 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 pro-
cessos que permitam maior eficiência no 
consumo e devolvemos este recurso vital 
para a natureza.

 › Nossas embalagens estão pensadas para 
reduzir, reciclar e reutilizar os materiais, com 
o fim de conservar os recursos naturais.

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

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

A visão de sustentabilidade da Coca-Cola 
Andina se elabora a partir dos requerimentos 
da The Coca-Cola Company, como também 
dos levantamentos realizados aos nossos 
públicos de interesse.

No marco de nosso processo de melhora 
permanente, se analisam continuamente os 
riscos e oportunidades do negócio em toda 
a cadeia de valor, o que permite elaborar 
a estratégia, formular objetivos, metas e 
indicadores. A medição e o rendimento de 
contas é uma etapa fundamental, impor-
tante e muito enriquecedora para a gestão 
de sustentabilidade.

A gestão e governo da Sustentabilidade são 
a base da nossa cultura. Guiam as relações 
internas e externas, estendendo a fornecedores 
e contratantes. Nos permitem liderar o 
mercado, adaptar-nos, inovar e crescer sendo 
uma grande companhia, uma só equipe.

GRI:
G4-DMA
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Eixos da nossa gestão 
de Sustentabilidade

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  saudável
Impulsionamos um estilo de vida ativo e 
saudável, oferecendo uma grande varie-
dade de bebidas, brindando informação 
nutricional e incentivando a atividade física 
e hábitos saudáveis.

Gestão da energia e proteção do clima
Trabalhamos para minimizar as emissões 
de carbono das nossas operações.

Embalagem sustentável
Nos esforçamos para reduzir, reciclar e reu-
tilizar os materiais e conservar os recursos.

Guardiões da água
Pretendemos de-
volver de maneira 
segura para as co-
munidades e para 
a natureza uma 
quantidade de água 
equivalente à que 
usamos em todas 
nossas bebidas e 
na produção.

Comunidade
Buscamos contribuir 
com o desenvolvi-
mento das comuni-
dades onde levamos 
adiante nossas ativi-
dades, por meio de 
distintos programas 
para desenvolver as 
economias locais, 
gerar oportunidade 
e melhorar a qua-
lidade de vida das 
pessoas.

Ambiente de trabalho
Promovemos um ambiente de trabalho 
seguro e diverso, que potencialize as 
qualidades individuais das pessoas, ins-
pirando-as a dar o melhor de si. Aderimos 
aos princípios internacionais dos direitos 
humanos.
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Em conjunto com a The Coca-Cola Company definimos quatro áreas de 
trabalho e sete eixos prioritários no nosso compromisso com o caminho para o 
desenvolvimento sustentável.

Análises de riscos do negócio, 
estratégia e antecipação
Gerenciar corretamente nossa Companhia exige 
antecipar-nos e prever possíveis riscos que 
poderiam alterar a execução do negócio. Isso 
contribui para fortalecer o desenvolvimento da 
atividade e aumentar a credibilidade e a confiança 
na marca.

C oca-Cola Andina gerencia os riscos 
do negócio estabelecendo princípios, 

elementos básicos e o marco geral da admi-
nistração dos mesmos, a fim de conseguir 
a adequada governança do processo, quer 
dizer, a identificação, medição, controle, 
mitigação e monitoramento dos riscos rele-
vantes que podem afetar de forma adversa 
os objetivos da Companhia e interesses dos 
acionistas e grupos de interesse.

Desde dezembro de 2015 contamos com 
uma nova política e procedimentos que 
nos permitem garantir a segurança dos 
nossos processos e a qualidade dos nossos 
produtos. A construção das novas matrizes 
se realizou buscando a participação das 
áreas com expertise e o benchmarking 
entre os distintos países. Esta nova meto-
dologia, validada por terceiros, permite a 
construção colaborativa e elevar os padrões 
de controles.

O Diretório continua sendo o principal 
responsável de proteger o valor da Com-
panhia de perdidas potenciais, potenciar 
a cultura da Administração de Riscos na 
organização, conhecer e compreender os 
riscos relevantes que possam afetá-la; 
aprovar a estratégia e alinhamentos gerais 
da Administração de Riscos, monitorar o 

funcionamento contínuo dos processos 
relatados pelo Comitê de Riscos.

O Comitê de Riscos está composto pelo 
Vice-presidente Executivo, o Gerente 
Corporativo de Finanças, o Gerente Cor-
porativo Legal, o Gerente Corporativo de 
Recursos Humanos e, atuando como se-
cretário executivo, o Gerente de Controle 
de Gestão e Sustentabilidade Corporativa, 
ao quais devem informar ao Diretório 
trimestralmente.

Sua gestão está orientada a diminuir os riscos 
que possam apresentar-se no desenvolvi-
mento das atividades da Companhia e que 
possam afetar os objetivos estabelecidos 
pelo Diretório, de:

 › Conseguir os objetivos estratégicos da 
Companhia.

 › Proteger os resultados e a reputação da 
Companhia.

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

 › Garantir a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental.

O Sistema de Gestão Integrado, onde 
se encontram as matrizes de risco do 
cumprimento legal, impacto ambien-
tal, segurança e saúde ocupacional, 
se integrou na administração de risco 
da Coca-Cola Andina. O resultado 
que surge da revisão anual do risco 
é material de ingresso para a área de 
Auditoria, que verificará a efetividade 
dos planos da mitigação descritos 
pelas operações.

> Veja mais:
www.koandina.com/

GRI:
G4-2

G4-45

G4-46

G4-DMA
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Análises e gestão 
sustentável do 
ciclo de vida dos 
nossos produtos

Ingredientes:

Nossos produtos são feitos a partir de 
concentrados e xaropes subministrados 
pelos nossos proprietários de marcas. 

Como engarrafador incorporamos 
açúcar, água e dióxido de carbono 

dentro de um processo que cumpre com 
os mais autos padrões.

Embalagem:

Trabalhamos com nossos fornecedores 
de embalagens para reduzir os impactos 

dos mesmos tanto com as cadeias de 
carbônicas quanto com o consumo de 

água.

Reciclagem/ 
Reutilização:

Promovemos o uso das embalagens 
retornáveis e ativamos iniciativas de 

reciclagem de resíduos pós-consumo.

Aterro Sanitário:

Buscamos reduzir ao máximo a 
presença das nossas garrafas em aterros 
sanitários, ainda mais nas cidades onde 

não existe a gestão diferenciada de 
resíduos urbanos.

Desde a matéria-prima até o processo de 
descarte de resíduos, na Coca-Cola Andina nos 
preocupamos com cada fase do ciclo de vida das 
bebidas que produzimos, buscando gerar a energia 
necessária sem acabar com a fonte, protegendo a 
comunidade, a economia e o meio ambiente.

 25

GRI:
G4-24

G4-25

G4-26

G 4 - 3 7 

G4-DMA

INGREDIENTES,
EMBALAGENS MANUFATURA

DISTRIBUIÇÃO

VENA, 
CLIENTES

CONSUMIDORES

ATERRO SANITÁRIO, 
RECICLAGEM

Cap. 4 e 6

Cap. 2 e 5

Cap. 5

Cap. 2 e 8Cap. 2 e 3

Cap. 6

Ações: Diagnosticar a
pegada carbônica.

Ações: Colaborar com o
desenvolvimento da nossa
rede de pequenos clientes.

Ações: Entregar uma melhor
informação para os nossos clientes
e contribuir com os nossos produtos
para o bem-estar.

Ações: Utilizar garrafas
retornáveis e eco
sustentáveis.

Ações: Garantir a qualidade e as 
propriedades dos nossos produtos.
Utilizar tecnologia com o menor 
impacto possível no meio ambiente.

Ações: Reduzir o consumo de água. 
Minimizar o impacto ambiental das 
embalagens.

Manufatura:

Garantimos a qualidade e segurança 
dos nossos produtos. Melhoramos a 

tecnologia nos processos para reduzir os 
impactos ambientais.

Distribuição:

Monitoramos as rotas de entrega. 
Melhoramos a tecnologia de distribuição 

para reduzir as cadeias de carbono.

Refrigeração e 
Clientes:

Investimos na última tecnologia em 
geladeiras para reduzir os impactos 

ambientais. Capacitamos nossos 
clientes para incorporá-los como parte 
fundamental da nossa sustentabilidade. 

Desenvolvemos nossa rede de  
pequenos clientes.

Consumidores:

Entregamos a melhor informação 
para os nossos consumidores 
e colaboramos com os nossos 

produtos para o bem-estar.



Participação e diálogo com 
os Grupos de Interesse
Valorizamos as opiniões dos principais públicos com os que nos relacionamos e 
proporcionamos o diálogo honesto e transparente, através de múltiplos canais de 
comunicação para tratar os temas relevantes que nos reúnem.

Acionistas Coca‑Cola Governo Trabalhadores
Fornecedores 
e contratantes Clientes

Consumidores 
e comunidade

 › Definem visão, missão e 
estratégia.

 › Investidores e 
promotores do 
crescimento e a 
inovação.

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

 › Área dedicada para a 
relação com acionistas.

 › Franqueador.
 › Fornecedor do 

concentrado e xaropes.
 › Padrões e auditorias de 

operação do Sistema 
Coca-Cola (KORE).

 › Padrões para 
fornecedores de 
matérias-primas.

 › Metas de 
Sustentabilidade 2020.

 › Agricultura sustentável.

 › Regulador - Promotor.
 › Marco legal para 

operar.
 › Sócios de alianças 

público - privado.

 › Um dos pilares básicos 
do negócio e fator 
de êxito.

 › Aportam matérias-
primas e serviços 
requeridos para o 
funcionamento e 
cumprimento dos 
objetivos das distintas 
operações.

 › São sócios estratégicos 
para a provisão e 
qualidade dos produtos 
e embalagens.

 › Têm um grande impacto 
econômico indireto na 
economia local, já que 
a maior porcentagem 
das aquisições são 
regionais e locais.

 › Sócios estratégicos no 
desenvolvimento do 
nosso negócio.

 › Entre eles, pequenos 
armazéns conformam 
uma conexão 
fundamental na nossa 
cadeia de valor, já 
que além do impacto 
social que geram no 
desenvolvimento das 
economias locais, 
são os responsáveis 
de uma importante 
proporção das vendas 
da Companhia.

 › Razão de ser da nossa 
empresa e do seu 
crescimento sustentável.

 › Definem nossa oferta, 
as mudanças de 
preferências do mercado 
(refrescar, nutrir, colaborar 
para a vida saudável); 
e para a satisfação das 
necessidades presentes, 
assegurando as das 
futuras gerações.

 › São aliados 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.

 › Reunião de acionistas.
 › Andina Day (evento com 

visita nas instalações).
 › Memória e Relatório 

Anual.

 › Comunicação regular/
Canais digitais.

 › Reuniões.
 › Participação nas 

iniciativas conjuntas.
 › Relações diretas com 

áreas específicas.
 › Construção de planos 

conjuntos.
 › Auditorias.

 › Comunicação regular/
Canais digitais.

 › Reuniões com 
distintos níveis 
governamentais.

 › Memória e Relatório 
anual.

 › Comunicação regular/
Canais digitais.

 › Pesquisas, análises do 
clima e satisfação do 
trabalho.

 › Avaliação de 
desempenho.

 › Revista interna.
 › Memória e Relatório 

Anual.

 › Comunicação regular/
Canais digitais.

 › Reuniões periódicas.
 › Entrevistas.
 › Pesquisas.
 › Auditorias.
 › Visitas na fábrica.

 › Vias de comunicações 
regular (visitas de 
desenvolvedores) /
Canais digitais.

 › Pesquisas e análises de 
satisfação.

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

 › Visitas na fábrica.
 › Relatório Anual.

 › Canais digitais.
 › Atividades de 

relacionamento.
 › Participação nas 

organizações.
 › Pesquisas e análises de 

percepção e avaliação.
 › Visitas na fábrica.

É parte da gestão de sustentabilidade 
abordar temas que nos importam 

assim como também identificar e tratar 
os que são importantes para os grupos 
de interesse que integram nosso Sistema.

Anualmente revisamos os públicos iden-
tificados em cada operação através dos 
comitês de sustentabilidade e buscamos 

distintas ferramentas para garantir a re-
presentatividade, a fim de conseguir uma 
continuidade ano após ano verificando 
se existiram variações das expectativas.

Os múltiplos canais de comunicação mão 
dupla com os que contamos nos permitem 
ter empatia com eles e compreender melhor 
quais são seus interesses, pelo que lhes 

é atribuído como prioridade prioridade 
segundo relevância de temas para a gestão 
sustentável do negócio.

O feedback é permanente com clientes, 
fornecedores, acionistas, trabalhadores 
e consumidores, os quais ademais têm à 
disposição um canal de denúncias anônimas.

Temas relevantes para a 
gestão de Sustentabilidade

D urante 2016 nossa Companhia re-
alizou as atualizações dos estudos 

de percepção em diferentes públicos de 
interesse e concretizou a primeira reunião 
com os responsáveis de sustentabilidade 
de cada operação, a qual permitiu validar 
os temas materiais e compreender a reali-
dade de cada comunidade onde operamos, 
para redefinir o sentido e prioridade das 
iniciativas projetadas.

No marco do curso que se levou a cabo em 
Buenos Aires, na Argentina, participamos 
como equipe representante da Coca-Cola 
Andina da Conferência Internacional do 
Instituto Argentino de Responsabilidade 
Social. Esta jornada serviu para sensibi-

lizar-nos e obter informação a partir da 
dissertação de representantes de diferentes 
países da América Latina, para logo mais 
analisar com mais intimidade por cada 
país as ações implementadas, propostas 
para o médio prazo e o grau de resposta 
aos temas materiais.

Compartilhar os planos de ação e debater 
o relacionamento com os eixos de susten-
tabilidade nos permitiu amadurecer como 
companhia e deu origem à construção 
de uma rede interna para compartilhar 
melhores práticas, reduzir barreiras na 
mudança e colaborar com o cumprimento 
dos objetivos.

A consulta e o intercâmbio permanente com nossos públicos de interesse que 
nos permite nutrir-nos como companhia, identificar necessidades e estabelecer 
prioridades para fazer possíveis os objetivos que nos propomos no assunto de 
sustentabilidade. 

Durante 2016 colhemos os frutos do esforço 
que realizamos ano após ano sendo reco-
nhecidos como uma das cinco melhores 
empresas chilenas no “The Emerging 
Market 70 Ranking”, índice elaborado pela 
agência de qualificação Vigeo, e passando 
a fazer parte do selecionado grupo de 21 
empresas do Chile que integram o Índice 
de Sustentabilidade da Bolsa do Comércio 
de Santiago (Dow Jones Sustentability 
Chile Index).

Isso não só nos motiva a seguir crescendo 
e melhorando para dar resposta aos dife-
rentes grupos de interesses, mas também 
demonstra que estamos indo por um bom 
caminho.
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Na Coca-Cola Andina consideramos os temas que são prioritá-
rios para nossos acionistas e para The Coca-Cola Company: os 
emergentes dos canais de comunicação com nossos principais 
públicos, os que resultam importantes para a sustentabilidade 
das empresas do setor de bebidas e alimentos, e os sugeridos 
pelas organizações internacionais com influência no setor.

Também consideramos os temas “Vive Positivamente”; os que 
provém de outras fontes de informação interna que destacam 
aspectos econômicos, sociais ou ambientais que podem influenciar 
nos 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 de alimentação.

A lista de temas que surge das fontes anteriormente mencionadas 
será novamente consultada durante 2017 aos principais grupos que 
nos relacionamos. O propósito da consulta é verificar a vigência, 
importância e dar a oportunidade de somar novos temas que 
para a Companhia ou para o público interno e externo deveriam 
ser levados em consideração.

Cabe destacar que os temas referidos aos Direitos Humanos e 
Diversidade e Igualdade de Oportunidades são considerados 
como aspectos transversais dos Eixos de Sustentabilidade (es-
pecificamente em Ambiente de Trabalho; Comunidade; Benefício 
de Bebidas e Vida Ativa e Saudável) definidos pela Companhia. 
As ações implementadas podem ser conhecidas nos próximos 
capítulos deste relatório.
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IMPORTÂNCIA NA ESTRATÉGIA DA EMPRESA

Qualidade, excelência
e bem-estar dos
produtos..

Desenvolvimento de clientes.

Desenvolvimento de fornecedores.

Desenvolvimento de comunidades locais.

Distribuição e�ciente.

Gestão de embalagens e resíduos.

Gestão da energia.

Gestão da água.

Marketing Responsável.

Relação com públicos de interesse. 
(Coca-Cola, clientes, comunidad, etc.).

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

Promoção de uma vida mais ativa e saudável

Transparência na
gestão empresarial.

temas materiais da gestão de 
sustentabilidade segundo pesquisas 2015

GRI:
G4-19

G4-20

G4-21

G4-26

G4-27

G4-37
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Temas materiais 
prioritários relevados 2015

Como monitoramos 
e informamos sobre 

desempenho
Neste Relatório 

informamos sobre:
Capítulo no que encontra a 

informação

Qualidade, excelência e 
bem-estar dos produtos  › Qualidade do Produto*

 › Companhia
 › Clientes
 › Comunidade
 › Fornecedores

 › Benefício Bebidas

Desenvolvimento dos 
clientes  › Satisfação do Cliente*

 › Companhia
 › Clientes

 › Benefício Bebidas

Desenvolvimento dos 
fornecedores  › Relatório

 › Companhia
 › Clientes

 › Comunidade

Desenvolvimento econômico 
e social das comunidades 
locais

 › Relatório

 › Companhia
 › Comunidade
 › Consumidores
 › Clientes
 › Fornecedores

 › Comunidade

Distribuição eficiente dos 
nossos produtos  › Relatório

 › Companhia
 › Clientes

 › Gestão de Energia e 
Proteção do Clima

Embalagens sustentáveis e 
gestão dos resíduos

 › Reciclagem de Resíduos Sólidos*  › Companhia  › Embalagem Sustentável

 › Qualidade de Embalagem*
 › Companhia
 › Provedores

 › Embalagem Sustentável

Gestão da energia  › Eficiência no Consumo de Energia*
 › Companhia
 › Clientes

 › Gestão de Energia e 
Proteção do Clima

Gestão da água  › Eficiência no Consumo da Água*
 › Companhia
 › Comunidade

 › Guardiães da Água

Gestão do clima laboral 
interno, qualidade de vida 
e desenvolvimento das 
pessoas

 › Segurança Laboral*  › Companhia

 › Ambiente de trabalho › Rotação dos Empregados*  › Companhia

 › Clima Interno Favorável*  › Companhia

MKT Responsável  › Relatório  › Companhia  › Benefício Bebidas

Promoção de vida ativa 
saudável  › Relatório  › Companhia  › 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 
empresária

 › Relatório
 › Memória
 › Informes Bolsa de Valores
 › Informes SEC 20F

 › Companhia
 › Fornecedores

 › Governo Corporativo e 
Gestão Sustentável

* Indicadores Importantes do Desempenho da Sustentabilidade

GRI:
G4-19

G4-20

G4-21

G4-26

G4-27

G4-37

Indicadores importantes do 
desempenho da Sustentabilidade
Monitoramos permanentemente mais 
de 40 indicadores que formam parte 
das nossas métricas de operação, 
mas existem 10 importantes que 
respondem de melhor maneira 
ao nosso desempenho em 
sustentabilidade para os temas que 
resultam relevantes para empresas 
do setor, a The Coca-Cola Company, 
acionistas e principais públicos de 
interesse.

A lém dos indicadores importantes 
de desempenho próprios da nossa 

Companhia, realizamos medições com 
ferramentas de cobertura internacional, 
como a iniciativa do Relatório Global (GRI 
por suas siglas em inglês, Global Reporting 
Initiative), os indicadores de RSE ETHOS-
-IARSE do Programa Latino-americano de 
RSE-PLARSE, somado a outros de cobertura 
nacional em cada país.

Também respondemos as normativas da 
Superintendência de Valores e Seguros, de 
acordo às práticas do governo corporativo 
que adotam as sociedades anônimas abertas 
(Norma de Caráter Geral 385). Em 2016 
demos resposta por segundo ano conse-
cutivo aos requerimentos do Índice Dow 
Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile) 
e o bom resultado obtido nos posiciona 

dentro das 21 companhias que integram 
o portfólio do Índice de Sustentabilidade.

Como parte da medição, efetuamos estu-
dos de percepção com o fim de monitorar 
a opinião de grupos de interesse sobre 
nosso desempenho, incluindo pesquisas 
na comunidade local, medição do clima de 
trabalho (bianual) e pesquisas de satisfação 
de clientes.

Os resultados de desempenho dos indi-
cadores importantes de cada uma das 
operações se apresentam nos diferentes 
capítulos neste relatório. Em cada um se 
incorporam desta maneira indicadores se-
cundários que ajudam a validar e responder 
satisfatoriamente os requerimentos antes 
mencionados.

Fazer parte do Pacto Global Chile nos fez 
amadurecer como companhia e durante 2016 
nos capacitamos para começar a analisar 
nosso desempenho sustentável para a luz 
dos objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel. Por isso, neste relatório encontraremos 
todas as iniciativas que nos aproximam a 
esta desafiante missão de acompanhar 
às Nações Unidas na construção de um 
mundo melhor.

Cabe destacar que mensalmente as ope-
rações da Coca-Cola Andina reportam o 
desempenho das variáveis importantes 
de sustentabilidade ao Vice-presidente 
Executivo do Grupo.
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Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

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

2,03 2,02 2,22 1,76 1,73 1,70 2,70 2,61 2,51 2,14 2,19 2,10

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

0,34 0,33 0,34 0,33 0,38 0,23 0,28 0,28 0,29 0,59 0,60 0,54

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

13,76 12,96 13,98 11,76 10,86 6,49 15,42 14,75 19,09 23,30 25,99 25,65

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

91,00 92,20 89,71 91,00 90,10 88,73 82,90 83,30 82,95 80,00 75,30 71,86

Segurança laboral
LTISR Gravidade em acidentes 

215,01 202,10 143,08 7,30 6,94 6,61 62,58 52,99 47,95 4,08 3,84 3,73

LTIR Quantidade de acidentes 8,45 6,14 5,07 0,75 0,53 0,58 6,50 4,19 2,60 0,82 0,59 0,46

Satisfação do cliente
Medição bianual com cobertura em 
todas as operações da Coca-Cola 
Andina

85,00% 85,00% 86,30% 70,80% 70,80% N/A 61,00% 75,00% 75,40% 83,00% 83,00% 86,80%

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

93,50% 91,60% 92,10% 96,80% 94,10% 93,30% 95,20% 96,20% 86,20% 94,60% 97,60% 93,80%

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

90,00% 89,60% 93,70% 94,40% 86,10% 94,90% 87,60% 90,00% 83,50% 81,80% 79,70% 94,50%

Rotação de 
Trabalhadores 0,41 0,49 0,38 3,55 2,84 2,71 1,93 2,04 2,6 0,62 0,50 0,45

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

63,00%  64,00% 64,00% 60,00% 66,00% 66,00% 59,00% 60,00% 60,00% N/A  66,00% 66,00%

Indicadores importantes do desempenho de Sustentabilidade



Nosso desempenho econômico
O fluxo de capital entre 
nossos grupos de 
interesse e os impactos 
econômicos da nossa 
operação na sociedade 
são outras das variáveis 
que se informam no 
marco do Relatório de 
Sustentabilidade.

L A publicação de indicadores eco-
nômicos é parte da informação que 

ano após ano relatamos e que se reflexa 
como na contribuição socioeconômico da 
Coca-Cola Andina.

Fornecedores, transportadores, distribui-
dores, clientes e consumidores formam 
parte do sistema da nossa Companhia 
e são os que colaboram no propósito de 
deixar uma mancha positiva criando valor 
com compromisso e otimismo.

Os seguintes gráficos mostram a distribuição 
de valor entre nossos principais grupos de 
interesse e os impactos econômicos nas 
comunidades onde operamos.

Para maior informação sobre nosso de-
sempenho econômico é possível aceder 
à Memória Anual de 2016.

> Veja mais:
www.koandina.com/

Valor Econômico Gerado (MCH$)
Consolidado 

final 2016

Ingressos percebidos: inclui as linhas do FC: cobranças por vendas de bens e serviços + outras cobranças da operação 2.415.467

Vendas de ativos fixos e outros: inclui as linhas do FC: Cobranças de vendas de ativo fixo e perda no controle de subsidiárias 70

Subtotal 2.415.538

Efeito neto de atividades de financiamento: Total de atividades de financiamento do FC excluído as despesas pagas -30.633

Total Valor Econômico Gerado 2.384.905

Valor Econômico Distribuído

Fornecedores, contratantes, distribuidores 1.644.728

Compras de ativo fixo 128.217

Remunerações 210.546

Pagamentos ao estado 322.286

Pagamentos de contas 67.592

Investimento social 230

Total Valor Econômico Distribuído 2.373.599

Fluxo neto total do período 11.306

GRI:
G4-26

G4-49

G4-DMA

G4-EC1

Contribuições para o estado (MCH$)
Consolidado 

2016

Por imposto de renda 22.702

Por direitos de alfândega 5.649

Por imposto ao valor agregado (IVA) neto pagamento 283.056

Por contribuições de bens raízes 1.301

Por imposto gasto rejeitado 135

Por imposto ao crédito financeiro 0

Por pagamentos de serviços no exterior 1.270

Por pagamentos de patentes comerciais e industriais 1.179

Menos franquias e créditos tributários -10.011

Outras (Especificar) 17.005

Total contribuições para o Estado 322.286

Sanções e multas

Pagamentos Multas Seremi e Laborais e Fiscais 66

Pagamento de julgamentos 443

Total 509

Ventas por canal

Pagamentos
ao Estado 
14%

Remunerações 
9%

Compras de
Ativo fixo 

5%

Pagamentos
de contas 
3%

Fornecedores,
Contratantes,

Distribuidores
69%

valor econômico distribuído por país

Fornecedores,
Contratantes,

Distribuidores.

Compras de
Ativo fixo.

Remunerações. Pagamentos
ao Estado.

ChileBrasilArgentina Paraguai

Ventas por canal

Pagamentos
ao Estado 
14%

Remunerações 
9%

Compras de
Ativo fixo 

5%

Pagamentos
de contas 
3%

Fornecedores,
Contratantes,

Distribuidores
69%

valor econômico distribuído por país

Fornecedores,
Contratantes,

Distribuidores.

Compras de
Ativo fixo.

Remunerações. Pagamentos
ao Estado.

ChileBrasilArgentina Paraguai
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Política de Sustentabilidade 
e estrutura da gestão
A política de sustentabilidade corporativa 
estabelece as responsabilidades, modelo 
de administração e operação da gestão de 
desenvolvimento sustentável.

Comitê Corporativo de Sustentabilidade

Vice-presidente Executivo Gerente Corporativo de 
Finanças

Gerente Corporativo de 
Recursos Humanos

Gerente de Controle da 
Gestão e Sustentabilidade 
Corporativa

 › Definição de metas e objetivos.
 › Definição e revisão de métricas e indicadores. 
 › Aprovação de assinaturas. 
 › Aprovação de planos e projetos. 
 › Garantir a vinculação aos pilares de 

sustentabilidade. 
 › Revisão e aprovação do Relatório de 

Sustentabilidade.

 

Comité de Sustentabilidad Operación

Argentina
Enrique 

Pérez Estévez

Brasil
Marcio 
Greco

Chile
Fernando 

Jaña Vergara

Paraguai
Leandro 
Capristo

 › Definição de metas e objetivos para desenvolver 
na operação. 

 › Definição e revisão de métricas, seguimento de 
cada plano. 

 › Aprovação de assinaturas para a companhia 
na região. 

 › Aprovação de planos e projetos. 
 › Coordenação e execução dos planos. 
 › Recopilação da informação do Relatório de 

Sustentabilidade.

*  Encontrará a Política Corporativa de Sustentabilidade em http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

> Veja mais:
www.koandina.com/

Vice-presidente
Executivo 

Miguel Ángel Peirano

Comitê de Diretores

Comitê de Auditoría 

DIRETÓRIO

Auditoría Interna

Comitê Executivo 

Comitê de Ética

Gerente Corporativo
de de Administração
e Finanças*
— Andrés Wainer

Gerente Corporativo
Planejamento
Estratégico
— Tomás Vedoya

Gerente
Corporativo Legal
— Jaime Cohen

Gerente Corporativo
de Processos e TI
— Carlos Gálvez

Gerente Corporativo
de Recursos Humanos (RH)
— Gonzalo Muñoz

Gerente Geral da
Argentina
— Fabián Castelli

Gerente Geral da
Brasil
— Renato Barbosa

Gerente Geral da
Paraguai
— Francisco Sanfurgo 

Gerente Geral da
Chile
— José Luis Solórzano

estructura de gobierno***

*** A fim de conhecer a fundo da estrutura, atribuições e funções do Órgão Superior do Governo e seus Comitês 
tenham acesso à Memória Anual de 2016.

* A Gerência de Controle da Gestão, Sustentabilidade e Riscos depende do Gerente Corporativo de Administração 
e Finanças.

Um plano para cada realidade
A sustentabilidade na Coca-Cola Andina 
se gerencia de maneira estratégica a 
nível de grupo, mas também brindando 
flexibilidade para as operações a fim 
de adaptar o Plano de Sustentabilidade 
para as características particulares 
de cada contexto local e para as 
necessidades de cada comunidade onde 
operamos.

GRI:
G4-34

G4-35

G4-36

G4-48
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caso destacado
participamos ativamente nas seguintes organizações

ARGENTINA

Associação Fundece (EXC).

Associação IARSE.

Auspicio de eventos Banco Alimentos Mendonça.

Mudança climático- Apoio programa Educar Florestando. 
Fundação ACUDE, 10 programas.

Doações de bebida
(Banco de Alimentos e pedidos autorizados).

Inclusão de educação - FONBEC - Toda Andina Argentina.

Doação mensal banco de alimentos para logística.

Pesquisa de percepção social mostra 3 locações.

Indicadores benchmarking IPACE (PNC-PIC).

Casa Macuca.

Junior Achievement Rosário.

Junior Achievement Córdoba.

Cooperativa Los Carreros.

Fundação AVINA.

Fundação Rota 40.

Associação Hospital Infantil.

Casa Bethel.

CONIN.

BRASIL

Oportunidade Especiais.

AFBCC - Associação Fabricantes Brasileiros da Coca-Cola.

ACRJ- Associação Comercial do Rio de Janeiro.

ACIJA - Associação Comercial e Industrial de JPA.

ABIR - Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante.

Espírito Santo em ação.

Instituto Coca-Cola.

Semana Otimismo.

Coletivo Jovem e Coletivo Floresta Instituto Coca-Cola.

CIESP - Centro de Indústria do Estado de São Paulo.

CIRJ - Confederação das Industrias do Rio de Janeiro.

CHILE

Centro de Estudos Públicos.

Universidade de Los Andes.

Associação de Industrial Fornecedoras.

Conf. Gremial Comer Detalhista.

SOFOFA.

Câmara Nacional de Comércio Chile.

Associação de Industriais Antofagasta.

Câmara do Comércio de Santiago.

Alimentos e Bebidas do Chile.

Associação Nacional de Anunciantes do Chile - ANDA.

Junior Achievement.

Fundação Liberdade e Desenvolvimento.

União Social de Empresários Cristãos.

PARAGUAi

Polícia Nacional- Delegacia Arroyo Seco, perto de Paresa 
(mensal).

Fundação Dequeni - ações para fomentar a educação.

Fundação Paraguaia/Junior Achivement - Dale brinquemos.

World Wildlife Foundation.

Bombeiros Voluntários.

Fundação Moisés Bertoni.

Teleton.

Teto Paraguai.

FUPADI.

Fundação Paraguaia - Plano Empreendedores.

Ministério da Educação.

Ministério da Saúde.
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GRI:
G4-34

G4-35

G4-36

G4-48

prêmios e reconhecimentos obtidos

ARGENTINA

Ganhadores do 3er lugar na South Latin Business Unit Cup.

Finalistas nos GCCL AWARDS de ATLÂNTA com um caso de 
Immediate Consumption.

BRASIL

Prêmio Brasil Coca-Cola de Produtividade e Excelência 
Operacional - Projeto Prata : Reduzir a perda de retornáveis 
das linhas 2 e 3.

2º lugar Prêmio Qualidade Coca-Cola Fábrica Jacarepaguá.

Menção Honrosa no Troféu Planeta Coca-Cola - CD Caju.

Certificação LEED Platinum - CD Caju.

1º Lugar no ranking de certificação S&OP Coca-Cola 
Andina Brasil - Certificação Prata.

CHILE

Prêmios ALAS (Agenda de líderes sustentáveis). Categoria: 
Melhor dos melhores Chile e Empresa líder em relação com 
investidores.

Reconhecimento das melhores práticas de 
sustentabilidade Pacto Global.

Ingresso ao Índice de Sustentabilidade da bolsa de Santiago.

Iniciativas finalistas prêmio Nacional do Meio ambiente 
"Recyclapolis".

PARAGUAi

Grande Prêmio de Marcas 2016 Coca-Cola na Categoria 
Refrigerantes e Sucos.

Prêmio Prestígio 2016 Coca-Cola na categoria 
Refrigerantes e Água.

Top of Mind 2016.

GRI:
G4-16
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caso destacado
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Reconhecimentos que nos 
distinguem e orgulhecem

O incentivo permanente pela proteção 
dos interesses da nossa Companhia e 

dos nossos grupos de interesse, a criação 
de valor e o uso eficiente dos recursos 
brindando transparência de informação 
são algumas das variáveis que destacam 
a Coca-Cola Andina. Por este motivo, em 
2016 fomos diferenciados como a empresa 
ALAS20 2016, a categoria mais importante 
que se pode aspirar uma empresa a nível 
nacional no Brasil, no Chile, na Colômbia, 
no México e no Peru.

Anualmente apenas uma empresa por 
país é merecedora desta diferenciação 
que se entrega àquelas que demostram 
a liderança, consistência e excelência na 
divulgação pública da informação sobre 
suas práticas de relações com investidores, 
desenvolvimento sustentável e governo 
corporativo. Junto com a máxima distinção, 
Coca-Cola Andina obteve adicionalmente 
o Primero Lugar na Categoria de Relação 
com Investidores e o Segundo Lugar nas 
Categorias de Sustentabilidade e Governo 
Corporativo.

Se algo caracteriza a Coca-Cola Andina é o incremento de processos de 
negócio sustentáveis e a entrega de valor ao serviço dos nossos públicos de 
interesse e as comunidades nas que operamos. Aspectos como estes fazem a 
diferença e possibilitam que sejamos reconhecidos.

Mesmo assim, compartilhamos a felicidade 
de ingressar a “The Emerging Market 70 
Ranking”, índice elaborado pela agência 
de qualificação Vigeo, experta e líder na 
Europa na avaliação do grau em que as 
empresas e corporações públicas têm em 
conta os objetivos ambientais, sociais e 
de governo corporativo. A nossa foi uma 
das cinco primeiras selecionadas por ter 
alcançado as qualificações mais altas em um 
universo de referência composto por mais 
de 850 empresas de 37 setores e 31 países.

Em 2016, passamos a formar parte também 
do selecionado grupo de 21 companhias do 
Chile que integram o Índice de Sustentabi-
lidade da Bolsa de Comércio de Santiago 
(Dow Jones Sustainability Chile Index, DJSI 
Chile), que reconhece as empresas líderes 
na gestão sustentável da indústria.

As dimensões mais destacadas da nossa 
Companhia foram manipulação de marcas, 
administração e relação com clientes, 
manipulação de riscos e crises, políticas 
meio ambientais, abastecimento de ma-
térias-primas, água como recurso natural, 

“Estamos 
convencidos de 
que o trabalho de 
todos os nossos 
colaboradores é 
o que nos situa 
como referentes 
em cada um destes 
importantes pilares 
e continuaremos 
trabalhando para 
seguir gerando valor 
compartilhado”.
Miguel Ángel Peirano, 
Vice-presidente Executivo da 
Coca-Cola Andina durante a 
entrega do prêmio ALAS20.

relação com comunidades, saúde ocupa-
cional e atração e retenção de talentos, 
entre outras variáveis.

Por último, a Rede Pacto Global Chile, um 
instrumento da Organização das Nações 
Unidas (ONU), reconheceu o Código de Ética 
dos Fornecedores e Terceiros da Coca-Cola 
Andina como una prática destacada em 
matéria de transparência e luta contra a 
corrupção.

Foi no marco da apresentação dos resulta-
dos do Estudo “Sistema de Integração dos 
Princípios de Pacto Global” (SIPP) realizado 
em conjunto com a Escola de Sociologia 
da Faculdade de Humanidades e Ciências 
Sociais da Universidade Andrés Bello, que 
destaca as melhores práticas nos quatro 
âmbitos que promove o Pacto Global: 
Direitos Humanos, Relações de Trabalho, 
Meio Ambiente e Luta contra a Corrupção.

 41



nosso foco

Nossa aposta é brindar opções para 
estar e sentir-se bem nas categorias 
de Energia, Hidratação, Nutrição e 
Relaxação.

Benefício 
de bebidas

Vendas light e Zero

Argentina Brasil Chile Paraguai

9,7% 7,7% 32,0% 2,9%

GRI:
G4-DMA



Portfólio de bebidas
Refrigerantes

Sucos

Águas

Energéticas Outros

K oolife é uma operação que pertence 
a Coca-Cola Andina que nasceu a 

princípios de 2016. Se foca em um por-
tfólio “do futuro”, que está conformado 
por inovações e produtos do sistema 
Coca-Cola presentes nos mercados mais 
desenvolvidos e que aparecem como 
atrativos para desenvolver no Chile. Estes 
produtos buscam fazer frente às tendências 
das pessoas que ao momento de saciar a 
sede buscam inovação e atributos adicionais 
para a hidratação, como: funcionalidade, 
naturalidade, saúde e nutrição. Koolife 
importa atualmente 17 produtos diferentes, 
entre os que se encontram águas de coco, 
águas mineralizadas premium, iced-tea 
premium, batidos proteicos, e versões 
especiais da Coca-Cola.

Uma bebida para cada 
necessidade

> Veja mais:
www.koandina.com/

49% dos nossos produtos são 
de baixas ou zero calorias. 
Buscamos adaptar-nos sendo 
flexíveis com as necessidades 
dos consumidores, modificando 
receitas, incorporando bebidas 
sem açúcar, oferecendo 
multiplicidade de opções e 
disponibilidade para todos os 
nossos consumidores.

GRI:
G4-DMA

G4-4

FP6

Características do portfólio

Na Coca-Cola Andina acompanhamos as 
mudanças nas preferências de saúde e nu-
trição dos nossos clientes e consumidores, 
escutamos aos que nos elege e buscamos 
satisfazer os diferentes gostos, estilos de 
vida e necessidades de hidratação através 
de um variado portfólio de produtos.

Deste modo pomos a disposição uma grande 
linha de bebidas de zero e 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; Néctar Andina 
Light; Uva e Kuat, e em chás com a linha 
Leão Fuze (hot fill), Chá Verde e Fuze Tea 
Light. Coca-Cola Life evolucionou no seu 
perfil, adoçada naturalmente com stevia e 
cana de açúcar, aporta só 36 calorias por 
copo, 57% menos que a Coca-Cola regular.

36%
portfólio 0 kcal ou light.

28%
do portfólio com vitaminas 
ou agregados nutricionais.

38,5%
vendas de formato. 

retornável.

GRI:
G4-DMA

G4-4

FP6
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A nutrição, um fator essencial

S omos muito mais que a marca líder 
de bebidas. Somos uma companhia 

que, preocupada com o bem-estar integral 
dos trabalhadores, clientes e consumido-
res, oferecemos um amplio portfólio de 
bebidas com ingredientes nutricionais e 
contribuição de minerais.

Oferecemos bebidas com incremento em 
ingredientes nutricionais (vitaminas, sais, 
minerais, sucos naturais) tais como suco 
pronto para tomar linha Nutri (Cepita / Fru-
gos / Del Valle / Andina). Também produtos 
que se adaptam às distintas atividades 

mundo. Isto inclui a obrigação de cumprir 
com as regulações governamentais de saúde 
dos países, os quais operamos, garantir 
a monitoração permanente de normas 
vinculadas à segurança dos alimentos e 
utilizar materiais de embalagem seguros.

Todos os componentes das nossas em-
balagens são submetidos a avaliações 
de inocuidade e devem ser permitidas 
para o uso pelas autoridades sanitárias 
em todos os países que se comercializam 
nossos produtos.

Mais de 30% do nosso portfólio contém incremento de ingredientes 
nutricionais e contribuição de minerais. Junto com especialistas independentes 
e científicos assessores, monitoramos constantemente temas vinculados com a 
segurança dos alimentos.

que realizam nossos consumidores como 
Vitamin Water, Powerade, Burn e Monster.

As linhas de água com e sem gás estão 
presentes em todas as nossas operações 
para hidratar o corpo e a mente dos nos-
sos consumidores, algumas das marcas 
que temos nestes segmentos são Crystal, 
Dasani, Bonaqua e Benedictino.

Garantir a segurança e qualidade dos nossos 
produtos é um compromisso incessante e 
a responsabilidade mais importante que 
temos com os consumidores em todo o 

Lançamentos 2016

ARGENTINA

Schweppes Zero.

Aquarius zero levemente gaseificada.

Powerade Zero.

BRASIL

Monster.

Coca-Cola Stevia.

Coca-Cola Cherry.

Coca-Cola Baunilha.

CHILE

Monster (Energy, Ultra, Lo-Carb e Ripper).

Coca-Cola Baunilha.

Coca-Cola Baunilha Zero.

Koolife.

Coca-Cola (Cherry, Baunilha e Coca-Cola sem cafeína).

Smartwater (Água Plain).

Gold Peak (Ice Tea, Green Tea e Unsweetened).

Gold Peak Diet (Diet Tea).

Core Power (baunilha, Chocolate e Banana).

Zico (Água de coco e Chocolate).

PARAGUAi

Schweppes Pomelo.

Sprite Cranberry.

Aquarius Multifruta.
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GRI:
FP7

FP5

G4-DMA

G4-PR1
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Com a mais alta qualidade

100% das nossas fábricas pro-
dutivas e principais centros de 
distribuição nos quatro países 
que operamos contam com cer-
tificações 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 
da “The Coca-Cola Company”.

 › RP - Auditoria de SGP Resultado 
Verde 2014 (Brasil e Chile).

Indicador de Desempenho Importante na Sustentabilidade

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

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

93,50% 91,60% 92,10% 96,80% 94,10% 93,30% 95,20% 96,20% 86,20% 94,60% 97,60% 93,80%

Nosso Sistema conta com os mais elevados padrões para garantir a qualidade 
das bebidas, certificando sua consistência e credibilidade. As melhores 
práticas internacionais guiam nossa gestão e alcançam às pessoas, processos e 
produtos.

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 normas de classe 
mundial para nossas fábricas produtivas e 
centros de distribuição dos quatro países 
nos quais operamos.

A certificação de segurança alimentícia 
FSSC 22000 garante a inocuidade das 
nossas bebidas. Processos e instalações 
incorporam critérios de saúde e segurança 
ocupacional, eco eficiência no uso dos  
recursos, minimização de detritos e reci-
clagem. 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 no processo de pro-
dução e produtos terminados. Certificamos 
normas internacionais de segurança alimen-
tícia; implementamos análises de perigos, 
avaliações de riscos físicos, químicos e 
biológicos que possam impactar na saúde 
dos consumidores. Efetuamos melhoras de 
infraestrutura para incrementar o nível de 
inocuidade na recepção de matérias-primas, 

elaboração e armazenamento do produto 
terminado.

KORE é um exigente programa desenvolvido 
pela The Coca-Cola Company e desenhado 
especificamente para nossa atividade, que 
incorpora normas e requerimentos que vão 
além da cobertura das certificações ISO, 
baseando-se nas melhores práticas inter-
nacionais em Qualidade, Meio ambiente e 
Segurança. É de aplicação obrigatória por 
toda operação própria ou franqueada da 
Coca-Cola no mundo.

Os procedimentos, instruções e anexos 
que compõem o Sistema Integrado de 
Gestão são revisados ante as mudanças 
nos requerimentos, mantendo-se atu-
alizados a metodologia e os registros. 
Se estes requisitos se cumprem, se está 
cumprindo com 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.

Etiquetado com 
informação nutricional

O etiquetado nutricional baseado na evidência permite aos 
nossos consumidores tomar decisões que satisfazem seus 

requerimentos nutricionais e de energia individuais e os da família..

Não somente adotamos a normativa antes de que estivesse vi-
gente, mas também que voluntariamente temos ido incluindo a 
informação necessária para guiar os nossos consumidores em suas 
decisões de consumo. Somos a primeira companhia de bebidas 
a nível mundial que se comprometeu em colocar o conteúdo de 
calorias e quantidade de açúcares, gorduras totais e sódio nas 
etiquetas dos produtos do nosso portfólio.

Utilizamos as Guias Diárias de Alimentação (GDA), que são uma 
ferramenta de informação nutricional apresentada em formato 
de tabelas nos rótulos dos produtos. Está baseada em evidência 
para ajudar os consumidores a selecionar dietas que satisfazem 
as necessidades nutricionais e energéticas individuais.

As GDA são aplicadas na América do Sul por diferentes compa-
nhias de alimentos e bebidas de forma voluntária. De acordo com 
a política global da Coca-Cola, todas as etiquetas (exceto vidro 
e água) devem conter as GDA. Na América Latina, Coca-Cola 
apresenta a quantidade de calorias, junto com a porcentagem 
do Valor Diário (%VD) na frente dos pacotes, sendo coerente 
com o compromisso de oferecer aos consumidores informação 
nutricional transparente dos seus produtos.

Acreditamos na importância de informar e capacitar os consumidores através 
das nossas etiquetas. Entendemos que devem ter um papel ativo e responsável 
e por esta razão proporcionamos informação nutricional objetiva, significativa e 
compreensível sobre todos os nossos produtos.

Coca-Cola 
Light

Coca-Cola 
Zero

Coca-Cola 
Life

Coca-Cola 
Regular

GRI:
FP7

FP5

G4-DMA

G4-PR1

G4-PR2
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Além disso, um painel de informação nutricional fornece dados adicionais sobre prote-
ínas, carboidratos, fibra e quando o produto os contém, minerais e vitaminas. Também 
se encontra a porcentagem do valor diário recomendado dos mencionados nutrientes 
em uma dieta de 2.000 calorias diárias.

Os adoçantes não calóricos utilizados nas bebidas com gás light/zero da Companhia, são 
seguros para toda a população, incluindo crianças maiores de 2 anos, mulheres grávidas 
e no período de amamentação. Isto está avaliado por organismos internacionais, tais 
como a Administração Federal de Drogas e Alimentos dos EE.UU (FDA por suas siglas 
em inglês), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
a Organização Mundial da Saúde (WHO), o Comitê Misto de Especialistas em Aditivos 
Alimentícios da FAO/WHO (JECFA) e a Autoridade Europeia de Segurança Alimentícia 
(EFSA).

Ingesta diária de líquido adequada segundo a idade

Bebês

0-6 meses
3,5 copos (0,7L), amamentação 
materna exclusiva preferencialmente.

7-12 meses
4 copos (0,8L)) amamentação materna 
exclusiva preferencialmente e alimentos 
e bebidas complementários, Inclui 
3 copos (0,6L) de líquido no total, 
que compreende leites com fórmulas 
infantis, sucos e água potável.

Crianças

1-3 años
6,5 copos (1,3L) de líquido no total, o 
que inclui 4,5 copos (0,9L) de bebida 
no total incluída a água potável.

4-8 anos
8,5 copos (1,7L) de líquido no total, o 
que inclui 6 copos (1,2L) de bebida no 
total incluída a água potável.

Adolescentes

9-13 anos
Homens:
12 copos (2,4L) de líquido no total, o 
que inclui 9 copos (1,8L) de bebida no 
total incluída a água potável.

Mulheres:
10,5 copos (2,1L) de líquido no total, o 
que inclui 8 copos (1,6L) de bebida no 
total incluída a água potável.

14-18 anos
Homens:
16,5 vasos (3,3l) de líquido en total, lo 
que incluye 13 vasos (2,6l) de bebida 
en total, incluida el agua potable.

Mulheres:
11,5 copos (2,3L) de líquido no total, o 
que inclui 9 copos (1,8L) de bebida no 
total incluída a água potável.

Adultos

19-70 anos ou mais
Homens:
18,5 vasos (3,7l) de líquido en total, lo 
que incluye 15 vasos (3l) de bebida en 
total, incluida el agua potable.

Mulheres:
13,5 vasos (2,7L) de líquido no total, o 
que inclui 11 copos (2,2L) de bebida no 
total incluída a água potável.

* Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (Instituto de Medicina da Academia Nacional de 
Ciências dos EEUU.)

É importante recordar que quando 
se trata de manter um peso equili-
brado todas as calorias contam, sem 
importar de qual alimento ou bebida 
provenham, incluindo as das nossas 
bebidas calóricas.

O Sistema Coca-Cola oferece uma 
grande variedade de bebidas com 
opções regulares, baixas em e sem 
calorias, e uma gama de tamanhos 
para que as pessoas possam decidir 
quais se ajustam melhor a suas ne-
cessidades e estilos de vida.

Se te interessa conhecer mais das 
nossas bebidas:

Instituto de Bebidas para a Saúde e 
o Bem-estar:
www.beverageinstitute.org

Instituto Europeu de Hidratação

Marca Coca-Cola:
www.coca-colacompany.com/
brands/all

Calorias
Consumidas

Calorias
Gastas

Alimentos 
e bebidas

Função do corpo
e Atividade física

Balance Energético
(calorias)

Marketing responsável

A s campanhas de marketing a nível 
nacional são desenhadas em conjunto 

com The Coca-Cola Company. Contamos 
com uma política de marketing responsável, 
que estipula que não se dirige publicidade 
para crianças menores de 14 anos para 
nenhum dos produtos da Companhia que 
sejam altos em açúcares, não se pauta 
publicidade em meios cuja audiência de 
crianças menores de 14 anos é maior do 
que 35% e não se mostra para crianças 
menores de 14 anos bebendo nenhum 
dos nossos produtos sem a presença de 
um adulto responsável.

*Nota: Alto em açúcares, este logo é para alimentos que tenham açúcar adicionada e contenham mais de 22,5% de açúcar na elaboração. Então, não  se aplica para os 
produtos que têm açúcar natural como frutas ou sucos sem açúcar adicionada.

GRI:
G4-DMA

G4-PR1

G4-PR3

FP5

Tome uma bebida 
com cada alimento 

e refresco.

Não se mantenha 
exclusivamente 
na sua sede.

Conserve as bebidas 
na temperatura 
moderada.

Escolha bebidas que 
correspondam com seu 
grau de atividade física 
e estilo de vida.

Escolha bebida 
que possa 

disfrutar.

Consuma frutas 
e verduras.

Não lançamos publicidades nem promoções para crianças menores de 14 anos 
para os produtos com conteúdo classificado como “alto em açúcar”, quer dizer 
que contenham 6 gramas por cada 100 mililitros de açúcar.
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Benefício de bebidas na 
Corrente de Valor

clientes

Geramos com nossos clientes uma relação 
de longo prazo. Contamos com diversos 
canais para buscar informação sobre os 
nossos produtos e conhecer suas opini-
ões e expectativas. Cada operação conta 
com um Centro de Contatos que recebe 
as consultas e reclamações dos clientes 
por meio de diferentes vias: página web, 
chamadas telefônicas, correio eletrônico 
e mensagem de texto por telefone celular.

Trabalhamos ativamente para conhecer o 
grau de satisfação com os nossos serviços, 
fazemos por meio do Serviço de Atenção 
ao Cliente e por meio das Pesquisas de 
Satisfação. Avaliamos fatores tais como 
vendedor, vendas, apoio comercial, fatu-
ramento, oferta de variedades de produto, 
qualidade, rentabilidade, atenção telefônica 
e serviço técnico, entre outros.

consumidores

Nos comunicamos por intermédio do Centro 
de Contato Telefônico e pela página web e 
das redes sociais.

O contato com os consumidores se realiza 
através do canal da The Coca-Cola Company, 
que nos seus procedimentos de gestão 
tem mapeado os casos que requerem 
uma avaliação por escala e enviada para 
o engarrafador.

No caso de que os consumidores se conta-
tem diretamente com as nossas operações, 
se direciona o contato e se deriva para a 
The Coca-Cola Company para dar o mesmo 
tratamento.

Customer Service Brand Love

2016

Argentina 86,3%

Brasil N/A

Chile 75,4%

Paraguai 86,8%

Nota: medição de amor à marca.

Como contatar-se com 
o Serviço de Atenção ao 
Cliente?

Argentina

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

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

Chile Hola Coca-Cola 800 219 999

Paraguai
Telefone 0800-115555
*2622 desde telefone móvel
Correio eletrônico
 sacc@py.kopolar.com

Também, através da medição do desem-
penho da Coca-Cola Andina, podemos 
comparar mês a mês em diferentes variáveis 
buscando a melhora contínua no nosso 
serviço ao cliente, já que contamos com 
informação do desempenho por engar-
rafador e por canal nas variáveis vendas, 
entregas e comercial/financeira.

A construção de um estreito vínculo de cooperação com nossos clientes é a chave 
para garantir que as nossas bebidas e a mensagem que queremos transmitir chegue 
com os maiores padrões de qualidade nas mãos dos nossos consumidores.

Atención a Clientes 
vía call center

 
Total de chamadas

1.078.275
Solicitações

(serviços, visitas, etc.)

20,6%
Reclamações

10,5%
Consultas

36,4%
Pedidos (vendas)

32,5%

GRI:
G4-26

G4-DMA

G4-PR5

FP4
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chile

Nos adaptamos à
nova Lei do Rótulo
Em 2016 fomos a primeira companhia em aplicar a normativa que busca regular 
o rótulo dos alimentos com respeito à informação nutricional, à publicidade 
destinada para as crianças e às vendas nas escolas de determinados produtos.

E ntregar informação aos consumidores 
que contribuam para uma melhor elei-

ção de seus alimentos é um direito e uma 
obrigação. Em resposta para isso é que em 
junho de 2016 o Chile pôs em vigência a 
Lei 20.606 do Rótulo, que obriga a rotular 
as embalagens com o selo de advertência 
“ALTO EM”, que indica que esse produto 
contém altos níveis de açúcares, sódio, 
gorduras saturadas e/ou calorias; restringe 
a publicidade dirigida para menores de 
14 anos desses alimentos, também das 
vendas, promoção e entrega gratuita nos 
estabelecimentos educativos.

A normativa, pioneira no mundo por 
seu nível de exigência, foi adotada pela 
Coca-Cola Andina e interpretada como 
uma oportunidade para desenvolver um 
portfólio com variação de bebidas regulares 
baixas em açúcar ou sem açúcar.

Neste contexto, reformulamos seis marcas 
(Quatro, Nordic, Cantarina, Andina del Valle, 
Aquarius e Kapo) e lançamos Andina del 
Valle 0% açúcar adicionada, o que nos 
permitiu ter 80% dos nossos SKU sem 
o rótulo “ALTO EM” e pela disposição de 
versões com menos açúcar ou sem açúcar 
para mais de 90% dos nossos clientes.

Na média, baixamos 9% das calorias e 9% 
do açúcar das bebidas e aumentamos 2.6 
pontos ou mix de produtos baixos e sem 
açúcar, passando os 23.9% em 2015 para 
26.5% em 2016.

O desafio, que começamos a abordar em 
2015 com a reformulação do portfólio de 
produtos, incluiu em 2016 a mudança de 
rotulação sendo os primeiros fornecedores 
a sair no mercado com os novos rótulos 
(Ver gráfica).

15,4
14

16

17

redução de açúcar  (gr x 200 ml)

2013 2014 2015 2016

A aplicação da norma demandou investi-
mentos para a modernização do parque de 
embalagens e nas linhas de produção (que 
rotulam) para o lançamento de bebidas 
retornáveis versão Zero; treinamentos para 
todos os trabalhadores da Companhia 
e o desenvolvimento de uma equipe de 
embaixadores preparada para esclarecer 
as dúvidas e consultas; formações aos 
clientes, fundamentalmente os que perten-
cem ao Canal Educação dado ao impacto 
da Lei nos estabelecimentos educativos, 
e stakeholders sobre suas implicâncias.

Em 2017 seguiremos ampliando a cober-
tura de produtos com baixo conteúdo de 
açúcar ou sem açúcar (Coca-Cola Zero, 
Coca-Cola Light, Fanta Zero, Sprite Zero, 
Nordic Zero) e ajustando as fórmulas nessa 
direção, comprometidos com o propósi-
to de oferecer um portfólio de bebidas 
saudáveis com opções de consumo para 
satisfazer os diferentes gostos, estilos de 
vida e necessidades de hidratação.

argentina

Uma ferramenta para a 
qualidade das nossas bebidas

C onvencidos de que cada trabalhador 
é um representante da Coca-Cola 

Andina em sua comunidade e guiados 
pelo propósito de inspirar e reconhecer em 
cada um deles um verdadeiro embaixador, 
instauramos o Programa de Análises Sen-
sorial, um mecanismo para a avaliação da 
qualidade das nossas bebidas.

A iniciativa, nascida na luz dos requisitos 
Kore, experimentou em 2016 um grande 
crescimento que se traduziu não só em 
um aumento do número de debatedores 

treinados, mas também em um importante 
nível de liberação de lotes de produtos 
com o teste cumprido e realizado satis-
fatoriamente.

Na Fábrica Montecristo, o Programa come-
çou o ano com 91 debatedores e finalizou 
com 115, pelo que o índice aumentou 30% 
entre janeiro e dezembro (Veja o gráfico 1). 
As áreas com maior cumprimento de assis-
tência foram: Corporativo (75%), Qualidade 
(69%), Sucos (68%) e Laboratório de Não 
Carbonatados (58%).

Desde que foi lançado, o Programa de Análises Sensorial, se forma debates que 
são parte ativa do processo de produção e controle de qualidade dos produtos 
e verdadeiros embaixadores da nossa marca.

SKU (Stock-keeping unit) é um número que faz referência 
de cada produto terminado ou material inventariado. 
Neste caso, o total de SKU faz referência de todos os 
produtos terminados e matérias-primas que devem 
formar parte do Programa de Análises Sensorial.

64,5%

sku analisados
Gráfico 2
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Em janeiro de 2016, os produtos que 
formavam parte do Programa de Análises 
Sensorial representavam 35,5% do total 
de SKU elaborados na Fábrica Montecristo.

Através de treinamentos para novos prova-
dores e atualizações de sabores para os que 
já estavam certificados, em dezembro desse 
mesmo ano aumentamos a quantidade de 
SKU analisados em 96,1%, o que implica 
um incremento de 60,6% em apenas 12 
meses (Veja o gráfico 2).



Nosso foco

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

Promovemos o bem-estar integral 
das pessoas através de iniciativas 
que estimulam estilos de vida ativos, 
mantendo um equilíbrio 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.

Vida ativa 
e saudável

Kcal/l vendidos

Argentina Brasil Chile Paraguai

371,8 382,7 276,2 367,4

GRI:
G4-DMA



Sempre em movimento
copa coca-cola

E ste torneio de futebol é a expressão 
esportiva intercolegial mais importante 

a 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 de que a união entre 
a atividade física e a diversão é o melhor 
caminho para transitar a pleno todas as 
etapas da vida, por isso 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 competência 
saudável e o trabalho em equipe.

 › O sentido de fazer parte de um grupo e a 
interação entre os participantes.

Nasceu há 15 anos em mais de 15 países de 
todo o mundo, cujos campeões participam 
da Copa Coca-Cola internacional. Em cada 
um, o programa se apoia na geração de 
alianças com entidades sociais, esportivas 
e governamentais de todas as cidades onde 
se desenvolve a Copa Coca-Cola, contri-
buindo para fortalecer a estrutura social.

Jovens 
inscritos

Equipes 
inscritas

Cidades 
alcançadas

Jogos 
jogados

Argentina

2014 12.032 752 28 1.175

2015 3.468 120 36 221

1.650 24 39

2016

1.656 92 12 63

1.008 56 4 21

Chile

2014 6.000
248 M 
y 8 FF

De Arica a
Punta Arenas

2015 18.040 902

16

906

2.970 207 728

2016

18.860 944 12 981

3.972 331 5 754

58  •  Coca-Cola Andina • Reporte de Sustentabi l idad 2016

dale juguemos – oye juguemos

Com o propósito de contribuir para o 
bem-estar das crianças dentro da escola, em 
2016 se realizou por oitavo ano consecutivo 
o programa Dale Juguemos nas nossas 
operações da Argentina, Chile e Paraguai.

A proposta promove a atividade física nos 
recreios dos colégios primários públicos 
de maneira atrativa e segura, incentiva os 
valores de companheirismo através do 
jogo e brinda informação nutricional para 
aproximar às crianças a estilos de vida 
mais saudáveis.

No Chile, a iniciativa está orientada para 
os estabelecimentos educativos de zonas 
vulneráveis localizados na Região Metro-
politana e Antofagasta.

A experiência destes anos reforça a ideia de 
que o exercício físico realizado de maneira 
regular não só resulta com benéfico para o 
bem-estar corporal como também emo-
cional, e contribui para desenvolver valores 
como disciplina, constância, solidariedade, 
trabalho em equipe, respeito e tolerância.

Existem três linhas de trabalho:

1. Cursos para a comunidade escolar.
2. Ativação de recreios saudáveis.
3. Kit de materiais esportivos.

Año 2016 Escolas Docentes Crianças

Argentina 30 589 12.376

Chile 90 1.710 50.235

Paraguai 70 600 12.935

GRI:
FP4

A partir da implementação 
do programa,

70%
dos docentes considera que são 

muitos os que se movimentam mais 
nos recreios.

79,5%
dos docentes afirmam que os alunos 
brigaram menos nos recreios graças 

aos materiais doados.
Desde 2008 o programa  

chegou a mais de

761.000
alunos, mais de 1.900 escolas 

públicas primárias da Argentina e a 
mais de 26.000 docentes.
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hidratação durante 
a vida ativa

Como todos os anos, nossa marca Powerade 
tem um papel fundamental na hidratação 
dos esportistas. Em 2016 hidratamos milha-
res de participantes de maratonas, sendo 
patrocinador de diferentes eventos que 
se organizam nas cidades onde atuamos.

As linhas de água mineral também são um 
elo importante nas atividades físicas e por 
este motivo estão presentes nos eventos 
como Rally Dakar, jogos olímpicos, entre 
outros.

> Ver más:
www.institutodebebidas.org/

por um estilo de 
vida saudável

Continuamos realizando programas de 
assessoramento nutricional na fábrica 
buscando melhorar a qualidade de vida 
dos nossos colaboradores, através de 
assistência profissional acessível e gratuita.

Também os complementamos com trei-
namentos sobre marcas e ingredientes 
de bebidas, com o propósito de que os 
trabalhadores incorporem conceitos 
fundamentais sobre hidratação, balance 
de calorias, hábitos para uma boa alimen-
tação e conheçam as opções que mais se 
adequam ao seu estilo de vida.

Durante 2016, os profissionais do programa 
trabalharam em conjunto com o serviço 
do refeitório na fábrica para melhorar os 
menus e porções. Ainda que a educação 
e a prevenção começam pela casa, na 
Coca-Cola Andina nos preocupamos pelo 
cuidado da saúde do nosso povo.

instituto de bebidas 
para a saúde e 
o bem-estar

O Instituto de Bebidas para a Saúde  ou 
Bem-estar (IBSB) é parte do compromis-
so contínuo da The Coca-Cola Company 
para promover o avance do conhecimento 
científico e o entendimento sobre: bebi-
das, hidratação e estilos de vida ativos e 
saudáveis.

Busca servir como recurso de informação 
para os profissionais da saúde em maté-
ria de ciência, segurança, benefícios das 
bebidas e ingredientes, importância da 
dieta, a nutrição e a atividade física para 
a saúde e o bem-estar.

festival da escola

Conscientes de que os jovens são o futuro, 
em 2016 continuamos desenvolvendo o 
programa Festival da Escola no Brasil, que 
propõe colocar em prática atividades em 
favor do bem-estar e da criatividade tra-
balhando em equipe. Consiste em premiar 
as melhores experiências vinculadas ao 
esporte, a dança ou ações ao ar livre, que 
são desenhadas pelos participantes em 
textos, vídeos ou postas em cena através 
de fotos e imagens. Além dos reconheci-
mentos, graças a estas vivências, os jovens 
internalizam valores que fomentam o com-
panheirismo e a competência saudável, e 
que os acompanharão ao longo da vida.

campos de futebol 
para o chile

Começou em 2014 e o êxito em todo o país 
não parou. Se trata da iniciativa Campos 
de futebol para o Chile, que conseguiu 
resgatar, implementar e pôr em marcha 
espaços esportivos em zonas particular-
mente vulneráveis.

Como Coca-Cola Andina participamos 
ativamente da construção destes espaços 
comunitários em todas nossas zonas de 
operação.

Em maio de 2016, foi a vez de Renca. O 
lugar está localizado na Municipalidade de 
Renca, e para embelezá-lo e dar-lhe vida 
participaram a fundação Mi Parque, alunos 
do colégio Cumbre de Cóndores do mesmo 
bairro, clientes do canal tradicional e claro, 
nossa equipe de voluntários Coca-Cola 
Andina, com toda sua energia e otimismo.
de voluntarios Coca-Cola Andina, con toda 
su energía y optimismo.
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brasil

Coca-Cola Andina é de ouro

E m um estouro descomunal de cor, 
beleza e alegria, no dia 5 de agosto 

de 2016 a tocha olímpica, símbolo do 
espírito esportivo dos Jogos Olímpicos, 
se acendeu no lendário estádio brasileiro 
do Maracanã e com ela a ilusão de 10.500 
atletas de 206 países.

Durante a competição, a primeira na história 
em realizar-se em terra sul-americana, se 
disputaram 306 eventos de um total de 42 
disciplinas de 28 esportes, em 33 estádios 
de quatro regiões do Rio de Janeiro: Barra 
da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Mara-
canã. A novidade foi a inclusão do golfe e 
o rúgbi, que voltaram despois de 112 e 92 
anos, respectivamente.

Graças a um milionário investimento, a 
“Cidade Maravilhosa” - reconhecida no 
mundo inteiro pelo seu encanto tropical 
fundido com a perfeição com sua arquite-
tura urbana cosmopolita - transformou sua 
fisionomia habitual com uma infraestrutura 
maior ao serviço do turista; novos estádios 
e instalações esportivas e a valorização de 
sítios emblemáticos da capital carioca.

E ali, em meio da efervescência e a fome de 
glória, esteve a Coca-Cola para selar mais 
uma vez a aliança histórica com o movimen-
to olímpico e o esporte, compartilhando 
os valores de excelência, da amizade e o 
respeito, e impulsando através da nossa 
bebida um estilo de vida ativo e saudável.

Quisemos estar como marca e como 
companhia, e por isso enviamos 16 co-
laboradores do Brasil, da Argentina, do 
Paraguai e do Chile para presenciar um 
evento carregado de emoção que favoreceu 
o encontro, o intercâmbio e a integração 
entre os representantes das quatro ope-
rações. Uma equipe de Ouro com atitude 
positiva que colocou o orgulho Andina no 
mais alto lugar.

Durante os Jogos Olímpicos, criamos 
“Parada Coca-Cola” com a colaboração 
de SuperUber, um espaço especialmente 
desenhado pelo estúdio brasileiro Atelier 
Marko Brajovic que convidou os visitantes 
para submergir-se em experiências mul-
tissensoriais vibrantes e de alta tecnologia 
desenhadas para compartilhar momentos 
de ouro.

Localizado em uma revitalizada zona do 
Rio de Janeiro conhecida como Pear Mauá, 
desde o boulevard as pessoas foram atraídas 
para uma sala de imersão que introduziu 
o público no mundo mágico da Coca-Cola 
para logo depois abrir as portas de uma 
enorme instalação onde cada pessoa podia 
criar sua própria experiência narrativa.

No centro do ambiente, mais de quinhentas 
esferas de acrílico translúcido simularam o 
comportamento físico das bolhas de gás; 
enquanto a volta as pessoas puderam tirar 
fotos divertidas e criativas usando lentes de 
refração e caleidoscópios personalizados; 
protagonizar o próprio vídeo ao estilo Matrix; 
viver a experiência fotográfica da realidade 
aumentada ou realizar ‘batalhas’ de baile 
ao vivo entre amigos de mãos dadas com 
o famoso jogo “Just Dance”.

Em 17 dias, passaram por “Parada Coca-Cola” 
86 mil pessoas que propiciaram 200 mi-
lhões de intervenções nas redes sociais, 
levando o espírito da Coca-Cola para todos 
os cantos do planeta.

Em 2016, 16 trabalhadores do Brasil, da Argentina, 
do Paraguai e do Chile realizaram o sonho de 
representar a Companhia nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, o acontecimento esportivo maior do 
mundo que pela primeira vez na história pisou no 
solo latino-americano.

GRI:
FP4
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Nosso Foco

A água é um recurso fundamental 
para a vida e conscientes disso, 
procuramos usar de forma responsável, 
desenvolvemos processos que 
permitam maior eficiência no consumo 
e repomos este recurso vital para a 
natureza.

Guardiães 
da água

Proporção de água (litros consumidos/litros de bebida produzidos)

Argentina Brasil Chile Paraguai

2,22 1,70 2,51 2,10

GRI:
G4-DMA



Protegemos a água, 
protegemos a vida
O elemento principal das 
nossas bebidas é a água, 
a qual adicionamos 
outros ingredientes para 
brindar-lhe nutrientes, 
vitaminas e sabor 
único. Cuidar deste 
recurso vital através da 
redução, reutilização, 
reciclagem e reposição 
é um compromisso 
fundamental do Sistema 
Coca-Cola.

conceito importante - materializado em 
um projeto de trabalho concreto - é o de 
repor (replenish em inglês) ou devolver a 
água que utilizamos nas nossas bebidas 
para a natureza.

Esta tarefa tem uma dupla finalidade de 
conservação das bacias hidrográficas para 
a sustentabilidade e o aceso à água como 
direito humano nos lugares onde temos 
presença, obtendo resultados quantificáveis 
nas três categorias:

 › Proteção de bacias hidrográficas.

 › Água para usos produtivos.

 › Acesso à água potável nas comunidades.

Todas nossas fábricas engarrafadoras cum-
prem com estúdios de vulnerabilidade das 
fontes, que são realizados por entidades 

externas certificadas pela The Coca-Cola 
Company. O objetivo é analisar periodica-
mente o contexto geológico, hidrológico, 
usos do solo e particularidades que possam 
afetar às fontes de água; e desta maneira 
manter planos de mitigação dos potenciais 
riscos que se identifiquem.

Os tratamentos dos efluentes se medem 
com padrões KORE, os quais são mais es-
tritos do que as leis aplicadas de cada país; 
esta lista de parâmetros se deve cumprir 
para poder descarregar o efluente. Quem 
monitora os tratamentos dia a dia são as 
equipes do meio ambiente de cada fábrica 
engarrafadora e periodicamente se enviam 
amostras para os laboratórios externos 
garantidos pela The Coca-Cola Company.

A água é um recurso precioso e fun-
damental para a vida e seu cuidado 

durante todo o ciclo produtivo é dos 
principais compromisso estratégicos da 
Companhia. Criar uma diferença signifi-
cativa exige concentrar os esforços além 
dos limites das nossas próprias fábricas 
engarrafadoras.

Na  Coca-Cola Andina somos verdadeiros 
guardiães do recurso hídrico através do 
agenciamento de projetos que não só 
contribuem para melhorar a eficiência 
hídrica, mas também colaboram na pro-
teção e conservação das fontes de água 
e no acesso seguro a estas, por parte das 
comunidades onde operamos.

Neste sentido, trabalhamos ativamente 
em várias linhas de ação realizando 
alianças estratégicas com organizações 
que conhecem a problemática local. Um 

Subterrânea Rede

Origem da Fonte de Água Descarte de E�uenteProcesso Produtivo

3.258.917 m38.057.482 m3 3.817.162 m3
Própria Pública

6.251.284 m3 1.806.198 m3 2.026.306 m3 1.232.611 m3

reutilizar
Complementando a ação de reduzir, 

trabalhamos para melhorar a 
tecnologia do processo produtivo para 

a reutilização da água de maneira 
segura, como também a capitação da 
água da chuva para o uso industrial.

reduzir
Significa colocar todos os esforços 

necessários nos processos para reduzir 
o consumo de água, o qual é tão 

importante como treinar as pessoas 
que trabalham na nossa cadeia de valor 

e que estão em contato permanente 
com este recurso para que saibam 

como cuidá-lo.

reciclar
Uma parte da água se incorpora na 

bebida e a outra se utiliza nos processos 
produtivos. A última é conduzida para as 

fábricas de tratamentos de efluentes, 
sejam próprias ou de terceiros, o qual 

leva a um resultado de água apta para a 
vida animal e desta maneira se devolve 

para a natureza.

repor / replenish
Se trata de devolver o recurso utilizado nas 
bebidas desde projetos de conservação que 

melhorem a infiltração natural da água, o 
cuidado dos aquíferos subterrâneos, 

brindando-lhes diferentes alternativas para 
as pessoas que carecem do acesso à água 

certa para o consumo.

ARG PARCHIBRA

Águas subterrâneas (poço)

Água de rede (municipal)

origem da fonte de água

94,3%

5,7%

41%

59%

85,1%

14,9%

100%

GRI:
G4-DMA

G4-EN8

G4-EN10

G4-EN22

 6766     •     Coca-Cola Andina    •    Re latór io  de Sustentabi l idade 2016



Consumo de água (em litros) *

Consumo de água 
(em litros) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina1 1.694.360.700 1.873.029.865 2.061.169.755 2.661.571.787 2.692.832.790 2.752.280.913

Brasil2 1.909.754.000 1.815.232.000 1.884.794.000 1.906.945.242 2.422.473.000 2.197.955.000

Chile3 1.391.200.000 2.823.436.707 2.887.571.404 2.570.378.697 2.454.498.180 2.360.736.000

Paraguai4 746.510.300 819.494.770 765.562.370 768.418.161 772.119.270 746.510.300

Descargas total de águas residuais (em litros) tratadas nas fábricas de efluentes PRÓPRIAS

Argentina6 630.895.000 695.480.000 754.808.465 973.027.890 949.811.532 1.093.905.242

Brasil5 530.650.000 368.085.000 415.232.000 582.413.226 678.639.000 542.863.080

Chile6 415.239.000 421.979.000 680.307.658 1.122.048.901 531.720.000 -

Paraguai6 373.478.000 329.006.540 320.489.110 290.687.081 409.630.540 389.538.000

Descargas total de águas residuais (em litros) tratadas nas fábricas de efluentes EXTERNAS

Argentina 407.062.085 67.070.000

Brasil 199.486.000

Chile 1.313.359.632

Paraguai - -

(1) Corresponde à Fábrica de Córdoba, cuja fonte é 100% aquífero subterrâneo.
(2) Inclui locações Jacarepaguá e Vitória. Se utiliza água subterrânea (poços) e água da municipalidade (tratada e canalizada pela rede pública).
(3) Corresponde à Fábrica de Renca. Inaugurada em 2012. A extração de água se realiza através de água subterrânea. Os aquíferos explorados correspondem ao setor de 

Santiago Central, segundo denominação da Autoridade de Águas do Chile, DGA. Se utiliza água de rede, como água potável para camarins, banheiros e refeitórios.
(4) Abastecimento de água subterrânea proveniente do Aquífero Patriño, mediante poços artesanais com mais de 150 metros de profundidade.
(5) A totalidade das águas residuais são tratadas externamente na fábrica Mapocho-Treba pertencente à empresa Águas Andinas.
(6) 100% Tratamento nas fábricas de efluentes.

Indicador de Desempenho Importante na Sustentabilidade
Litros de água utilizada por litro de bebida produzida

2016 2015 2014 2013

1,70

2,10

2,22

2,51

1,73

2,19

2,02

2,61

1,76

2,19

2,03

2,70

1,76

2,17

2,14

3,06

Argentina Brasil Chile Paraguai

Iniciativas destacadas

reutilização graças 
à incorporação de 
nova tecnologia

Todas as linhas de produção contam com 
sistemas de CIP automáticos (Cleaning in 
Process), um processo de limpeza e sane-
amento dos dutos das linhas de mudança 
para sabores que nos permite economizar 
água e energia. A água do último enxague 
é armazenada nos tanques climatizados 
para tal fim e logo é reutilizada no primeiro 
enxágue do próximo processo de limpeza.

Também na incorporação de novas linhas 
de engarrafados se introduz a tecnologia 
do sopro e enchimento como um único 
bloco, desta maneira se evita dividir estes 
processos reduzindo o consumo de água 
para enxágue de garrafas sopradas.

eficiência nas 
linhas retornáveis

As linhas que engarrafam produtos retorná-
veis consumem mais água do que aquelas 
que engarrafam produtos de um único 
uso. Por tanto, a tecnologia das lavadoras 
é um pilar fundamental para a economia e 
reutilização de água no processo.

Os últimos esforços permitiram economizar 
60% na lavagem do das garrafas retornáveis 
(como por exemplo a linha 7 liess do Brasil) 
e 33% no Chile com a recuperação da água 
Flushing. Posteriormente à lavagem existem 
pontos críticos de controle que inspecionam 
as garrafas vazias, assim como também são 
realizados testes de laboratório periódicos 
que garantem os métodos e novos projetos 
de economia de água.

GRI:
G4-DMA

G4-ENB

G4-EN10

G4-EN22

eficiência nas 
fábricas de 
tratamento de água

Todas as fábricas contam com um tratamen-
to de água de ingresso, seja pela fonte ou 
seja subterrânea, superficial, de rede ou de 
chuva. O objetivo desta parte do processo 
é analisar permanentemente a qualidade 
da água de origem e processá-la até chegar 
nos parâmetros necessários que se definem 
para o ingresso à produção de bebidas. A 
“limpeza” da água de origem gera rejeição 
ao passar pelos filtros, por este motivo se 
incorporam tecnologias de nano filtrado 
que reduzem estas rejeições melhorando 
a eficiência no consumo.

recuperação da 
água da chuva

Mantemos os esforços para captar a água 
da chuva para sua reutilização, buscando 
evitar a contaminação potencial no percurso 
natural, preservando-a para infiltração ou 
evaporação.
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paraguai
Gotas de Vida
Os equipamentos instalados com tecnologia 
Slingshot continuam gerando água potável 
nas comunidades. O sistema realiza uma 
destilação por compressão de vapor, com 
o qual ferve e faz evaporar qualquer frente 
de água suja, o que permite que a água 
pura se condense e seja coletada.

Através deste processo, a tecnologia 
Slingshot está desenhada para capturar 
os resíduos e outros materiais retirados da 
fonte de água em uma câmara diferente, 
separada da água limpa e pura. Estes 
resíduos se descartam de uma maneira 
segura e apropriada para o lugar onde se 
coloca a unidade. Isso implica mudanças 
nos hábitos de vida garantindo o acesso de 
água potável para mais de 2.300 pessoas.

argentina
Proteção de Bacias 
Hidrográficas - Reserva Natural 
La Calera
Os projetos implementados chegaram ao 
fim com resultados ótimos e superando as 
expectativas dos técnicos. Podemos estar 
satisfeitos não só pelos seus benefícios 
ecológicos (recuperação da vegetação e 
aumento da infiltração de água) mas tam-
bém pelo conhecimento que deixaram nos 
profissionais e na comunidade em geral.

O estudo da Reserva Natural La Calera é um 
capital para a comunidade científica, que 
poderá desenvolver e aperfeiçoar técnicas 
de florestação. Para os próximos anos, o 
compromisso da The Coca-Cola Company 
é a manutenção do projeto junto com a 
Fundação Avina e Fundação Vida Silvestre, 
pondo especial ênfases na monitoração 
dos reservatórios naturais.

caso destacado

argentina

Purificadores de vida
Em conjunto com a Fundação Rota 40 levamos adiante o “Projeto água Segura” 
que busca garantir o acesso a este elemento vital em sete escolas rurais 
da província do Rio Negro, através de um sistema de filtros purificadores e 
treinamentos sobre enfermidades transmitidas pela água.

O acesso à água segura é um direito 
violado em centenas de comunida-

des no mundo. Um exemplo disso são as 
localidades de Villa Llanquin e Pilcaniyeu 
e los parajes de Cerro Alto, Corralito, 
Chacay, Pichi Leufu Embaixo e Em cima, 
todos localizados na província argentina 
do Rio Negro.

EEm sete escolas rurais desta zona que é 
frequentada por 246 alunos, a Fundação 
Rota 40 e a Coca-Cola Andina levam 
adiante o “Projeto Água Segura” com o 
propósito de aproximar a água segura para 
as comunidades educativas utilizando os 
filtros LifeStraw.

Se trata de um purificador microbiológico 
instantâneo que elimina 99.9% de bacté-
rias, vírus e parasitos; purifica em média 12 
litros por hora; pode abastecer com água 
segura aproximadamente 100 pessoas por 
dia durante ao menos três anos; funciona 
com águas turvas e sem precisar de pilhas, 
energia eléctrica nem conexão à redes de 
abastecimento. Os benefícios desta ino-
vadora tecnologia tem sido demostrados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e repartidos em mais de 300 países através 
das ONGs mais importantes do mundo.

A iniciativa inclui também treinamentos nas 
escolas sobre como armar, uso e cuidado 
dos filtros; conversações sobre a proble-
mática das doenças transmitidas pela água; 
métodos de prevenção e a importância 
do cuidado do corpo e da vida saudável.

Os resultados obtidos são concretos: a 
comunidade conta com água segura de uma 
maneira muito simples, eficaz e imediata; 
se eliminam parasitas e outras doenças 
gastrointestinais agudas e crônicas, com 
isso as crianças se desenvolvem de forma 
saudável e adotam hábitos higiênicos.

O Projeto Água Segura já 
conseguiu levar água segura 
através dos seus filtros e  
treinamentos para mais de 
200 famílias, 30 escolas rurais 
e 50 centros de evacuados 
nas províncias de Buenos 
Aires, San Juan, Entre 
Rios, Santiago del Estero, 
Chaco, Misiones y Salta.

GRI:
G4-DMA

G4-EN27

G4-EC8

G4-EN9
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caso destacado
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argentina

Valor em cada gota
No marco do compromisso global para 2020, de reabastecer as comunidades 
e a natureza 100% da água que utilizamos, desde 2011 participamos do projeto 
de restauração e conservação dos principais pantanais do Sítio Ramsar Lagoas 
de Guanacache, Desaguadero e del Bebedero no centro-oeste argentino.

N a Coca-Cola Andina acreditamos que 
a água é um recurso essencial para a 

vida, a saúde e a prosperidade econômica 
das comunidades. Por isso nos ocupamos 
e nos preocupamos por devolver para a 
natureza o que utilizamos em produtos e 
processos produtivos, através de diversos 
projetos de redução da água utilizada, 
reciclagem e reposição em todo o mundo.

Na Argentina conseguimos o objetivo 
ao concretar o projeto de restauração 
e conservação dos principais pantanais 

do Sítio Ramsar Lagoas de Guanacache, 
Desaguadero e del Bebedero retirar que 
vimos trabalhando desde 2011 junto com 
a Fundação Avina, Fundação Pantanais, o 
setor público e a comunidade local.

A área alcançada se localiza no centro-oeste 
argentino, na zona limítrofe das províncias 
de San Juan, Mendoza e San Luis, e ocupa 
962.370 hectares. Ali residem umas 12 
comunidades huarpes e povos crioulos dis-
persos que se autodenominam “lagoeiros”.

Até 2015, a 
Coca-Cola e 
seus sócios 
engarrafadores 
reabasteceram 
191.000 milhões 
de litros de água 
no planeta, o que 
equivale a 115% da 
água utilizada.

Desde meados do século XX, os pantanais 
de Guanacache sofreram um processo de 
degradação devido à erosão provocada 
pela administração inadequada da água, o 
desmatamento, o excesso de pastagem do 
gado e a invasão de espécies exóticas; que 
provocou a diminuição de sua superfície e 
afetou as atividades tradicionais dos povos, 
deixando-os sem água para irrigação  e 
provocando inundações que isolaram seus 
assentamentos.

Nosso objetivo foi gerar ações de restaura-
ção do ecossistema mediante a construção 
de açudes (pequenos diques) que captam 
água e sedimentos, e desta maneira detém 
os fortes processos erosivos ao tempo que 
facilitam este elemento vital para o gado 
das comunidades. Para isso contamos com 
a colaboração dos vizinhos das localidades 
ao redor como El Forzudo e El Retamo.

Graças ao projeto se recuperaram reserva-
tórios de água doce, se irrigaram campos de 
pastor, se renovou a vegetação pantanosa e 
retornou a fauna silvestre. Como resultado 
das ações de restauração e recuperação 
dos serviços dos pantanais, se beneficiaram 
de maneira direta 100 famílias (umas 400 
pessoas) da zona.

Por último, temos em conta os aprendizados 
sociais, isso nos ensina que o planejamento 
e a ação participativa com os beneficiários 
diretos melhorando sensivelmente os 
alcances dos objetivos; e os resultados 
obtidos facilitam a relação e o apoio das 
organizações públicas vinculadas à pro-
blemática e que, em definitiva, a união 
do saber técnico-acadêmico com o local 
é importantíssimo para gerar soluções de 
acordo com as necessidades.

Entre 2011 e 2013 
foram recuperados 
de maneira paulatina 
10.000 hectares de 
pantanais através 
da construção de 
novas obras e da 
manutenção das que 
já foram realizadas.

GRI:
G4-DMA

G4-EN27

G4-EC8

G4-EN9



Nosso foco

Nos comprometemos com um 
crescimento das nossas atividades 
industriais e comerciais em harmonia 
com o meio ambiente, sendo proativos 
e inovadores.

Proporção de uso de energia (MJ/litros produzidos)

Argentina Brasil Chile Paraguai

0,34 0,23 0,29 0,54

GRI:
G4-DMAGestão da energia e proteção 

do clima



Por um futuro sustentável

A meta da Coca-Cola Andina com 
respeito ao consumo de energia se 

resume no conceito “Cresce o negócio, não 
o carbono”. Para o ano 2020 nos propuse-
mos chegar a satisfazer as necessidades do 
consumidor, utilizando a mesma energia, 
em valor absoluto, que no ano 2010. Faze-
mos com uma estratégia que tem eixo em:

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

 › Utilizar a pegada carbônica como um 
dos dados de entrada que se analisam 
para os projetos.

Do total da energia renovável consumida, 
37% provém de Biomassa e 62% é hi-
droelétrica, enquanto que 1% provém da 
geração de biogás.

A inovação para a redução de consumo é 
tão importante como as fontes de geração 
de energia. Deste modo, as últimas cons-
truções realizadas desde o ano 2015 foram 
feitas com padrões LEED, o qual implica 
um grande esforço econômico e técnico.

Consumo de combustíveis de fontes renováveis

2015 2016

MJ MJ

Biomassa 153.580.443 65.478.287

Hidroelétrica 128.975.580 109.958.400

Solar 1.059 600

Biogás 12.636.824 1.365.725

Total Andina 295.193.907 176.803.017

Uso de energias Andina

Renovável  66.844.617 6%

Elétrica 550.164.932 47%

Hidroelétrica 109.958.400 9%

Não renováveis  452.926.033 38%

 1.179.893.982

15% da energia que 
a Coca-Cola Andina 
consome provem de 
fontes renováveis. 
Para o ano 2020 a 
meta é satisfazer as 
necessidades do 
consumidor utilizando a 
mesma energia de 2010.

Se destinou

MMUSD 17,4
para a gestão do meio ambiente.

Investimento na gestão ambiental

MMUSD 32,9

13.225
horas de treinamento em 

sustentabilidade e meio ambiente.

equipamentos 
de frio para os 
nossos clientes

Continuamos com o plano de substituição 
dos equipamentos de frio, que começou 
em 2014, cobrindo 68% do parque das 
unidades com tecnologias economizando 
até 40% de energia que passa por diferen-
tes modificações tornando mais eficiente 
sua vida útil.

Também teve melhoras em relação aos 
gases dos equipamentos dos refrigerantes, 
já que empregamos gases naturais em 
substituição aos não ecológicos; enquanto 
que para os próximos anos está planejado 
eliminar completamente os equipamentos 

Equipamentos de frio instalados e investimento

2014 2015 2016

quantidade MUSD Quantidade MUSD Quantidade MUSD

Argentina 5.654 5.962 4.867 5.129 10.013 10.563

Brasil 7.868 5.016 4.636 2.756 11.443 6.803

Chile 5.400 5.587 4.660 4.207 10.311 9.308

Paraguai 1.450 1.500 1.400 1.275 2.877 2.620

Total Andina 20.372 18.065 15.563 13.367 34.644 29.294

Quantidade de equipamentos instalados : tipo de equipamentos

Argentina Brasil Chile Paraguai

Equipamentos somente Controlador Eletrônico 6.802 8.809 2.778 14.327

Equipamentos somente LED 0 4.486 4.870 5.462

Equipamentos somente Controlador Eletrônico + LED 39.940 9.134 37.930 24.147

Outros 37.800 4.668 24.285 8.023

Total Andina 84.542 27.097 69.863 51.959

que utilizam este tipo de gases. Indepen-
dente disso, cada país conta com equipes 
de técnicos para extrair estes gases das 
geladeiras que serão descartados e tratados 
como resíduos perigosos, podendo reciclar 
as diferentes partes dos materiais como 
vidro, metais, etc.

Os equipamentos que possuem controlador 
Eletrônico, LED e CO2 chegam a economizar 
39% do consumo de energia, o que beneficia 
a toda a comunidade e principalmente os 
nossos clientes, já que reduz os custos de 
funcionamento.

equipamentos de frio

Equipamentos sem
economia de energia
32%

Equipamentos com
economia de energia 

68%
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argentina
fábrica de recuperação de 
biogás em Montecristo

Continua se aperfeiçoando para capturar cada vez mais biogás, o 
que indica que qual é um indicador que o tratamento está sendo 
eficiente. Com o objetivo de manter uma temperatura estável 
durante todo o ano, o biogás se usa para o próprio aquecimento 
do processo, e o excedente para substituição do gás natural. O 
efluente resultante do tratamento é apto para a vida aquática e 
cumpre com os parâmetros exigidos pela Coca-Cola baseados 
nos requisitos da Organização Mundial para a Saúde (OMS) e com 
as exigências legais vigentes.

redução de energia 
no ar de sopro

Graças à substituição dos equipamentos nas linhas de sopro 
de garrafas PET na fábrica instalada em Córdoba, Argentina, foi 
possível reduzir o consumo de ar de sopro em até 30%; o que 
significa uma economia de 600.000 kwh por ano. O projeto foi 
implementado em setembro de 2016 e propõe ser extensivo para 
o resto das fábricas que contam com linhas de sopro.

iluminação natural, solatube

Na nossa fábrica localizada na Bahia Branca foi instalado um sis-
tema de iluminação natural, a equipe de engenharia e qualidade 
decidiu avançar com esta inovadora tecnologia que através de 
tubos permite o acesso da luz natural. Atualmente podemos ver 
seu efetivo funcionamento ao ingressar na linha 4 e na oficina de 
manutenção da fábrica. Os tubos funcionam através de um domo 
localizado no teto, que capta a luz do sol e a transfere para um 
tubo de alta refletividade que o conduz até o interior. A vantagem 
deste tipo de produto é que possibilita iluminar naturalmente áreas 
que não contam com janelas e, ao mesmo tempo permite evitar 
obstáculos intermédios entre o teto e o céu raso. Os resultados 
são muito positivos e é por isso que se trabalha com os equipa-
mentos de abastecimento para crescer nesta tecnologia limpa.

1.365.725MJ
de biogás gerado em 2016.

brasil

cogeração de 
energia

A Central da Cogeração de Energia e a 
Fábrica de Produção de CO2 e de N2 ga-
rante o fornecimento de energia elétrica 
para a operação.

Esta Central de Cogeração permite o apro-
veitamento de mais de 70% da energia 
térmica que provém dos combustíveis 
que utilizamos no processo de produção.

chile

veículos guiados 
por laser

A incorporação de 31 veículos LGV na nossa 
fábrica engarrafadora de Renca, reduz 
nossas emissões de carbono, e permite 
expandir a tecnologia para outros galpões 
da Companhia. Com a implementação da 
plataforma LGV-SAP, melhorou a auto-
matização de altas/baixas do produto e 
dos traspassos entre os armazéns. Isso 
significou uma redução de 95% nas di-
ferenças de inventários. Esta tecnologia 
melhora significativamente a segurança 
dos ambientes de trabalho, é tanto que, a 
quantidade de dias perdidos por acidentes 
em depósito, baixou até 31% nos últimos 
dois anos (indicador LTISR, gravidade e 
quantidade de acidentes).

GRI:
G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN7
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paraguai
painéis solares

Desde 2012 a fábrica de Paraguai aproveita 
a energia da radiação solar para serviços 
sanitários. Mesmo esse sistema não repre-
sentando o consumo total da fábrica, ele 
serve para analisar os custos e benefícios 
do investimento e o real funcionamento da 
tecnologia. Os resultados são excelentes 
e se expandir essa tecnologia está sendo 
estudada para ser aplicada em outros 
serviços.

gestão da energia

Na medida que se aumenta a oferta de 
produtos sensíveis, novas categorias e o 
mix de garrafas retornáveis, os processos 
requerem um maior consumo de energia. 
O desafio constante é reduzir os índices de 
consumo, mesmo incrementando a oferta 
de novas categorias de bebidas e embala-
gens. Os produtos sensíveis como sucos, 
que se embalam no quente, consumem 
mais energia que qualquer outro produto, 
isso também afeta os índices relatados.

Na média, nos últimos cinco anos o índice 
de consumo energético da Coca-Cola An-
dina se manteve constante, incrementando 
sua produção, mas não o uso de energia.

caldeira com 
economizador 
de energia

Igualmente a tecnologia solar, Paraguai 
trabalha desde 2012 com uma caldeira 
preparada para operar automaticamente 
modulando a tiragem nas chaminés e nas 
bombas, melhorando o uso de energia. Esta 
caldeira conta com um economizador, que 
aproveita o calor dos gases emitidos para 
esquentar a água de alimentação. O com-
bustível utilizado para seu funcionamento é 
biomassa renovável (caroço de coco, chip 
de madeira ou briquetas).

Iniciativas para melhorar 
a eficiência energética

melhores práticas e energia renovável

A implementação de melhores práticas de energia é definida com a análises em quatro 
variáveis importantes. A equipe avalia o investimento e determina se é viável economi-
camente; pondo em conta os benefícios sociais e ambientais, não apenas para a fábrica 
como também para a comunidade que a rodeia. Por último e com a mesma relevância, 
está a segurança dos equipamentos disponíveis no mercado para implementar a tec-
nologia e a continuidade do abastecimento.

Durante 2016 tivemos jornadas organizadas pela The Coca-Cola Company de Ben-
chmarking, onde engarrafadores de diferentes partes do mundo participaram para 
expor suas experiências e projetos de economia de energia, compartilhando êxitos e 
dificuldades que tinham afrontado na implementação. Para 2017, se espera melhorar 
o sistema de gestão de energia e o desempenho energético resultante; já que uma vez 
implementadas as melhores práticas volta-se a monitorar e propor iniciativas de acordo 
com a realidade de cada fábrica e seu contexto.

Viável
economicamente

Benefício
ambiental

Benefício
social

Segurança e
continuidade
energética

GRI:
G4-DMA

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN15

G4-EN18

G4-EN31

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

Operações 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

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

Brasil 0,23 0,38 0,33 0,30 0,34 0,36 0,41

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

Paraguai 0,54 0,60 0,59 0,55 0,54 0,56 0,56

Nota: os valores de anos anteriores ao 2012 não têm em conta as fábricas que se incorporaram pelas fusões da Coca-Cola Polar e Companhia de Bebidas Ipiranga.

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

Operações 2016 2015 2014 2013

Argentina 415.967.650,39 436.258.050,81 445.780.496,38 381.459.583,50

Brasil 300.542.077,79 532.914.687,48 357.552.232,95 322.477.904,40

Chile 270.778.919,00 263.317.812,46 266.557.790,80 280.560.991,84

Paraguai 192.695.334,97 210.805.200,22 211.853.605,13 194.232.996,10

Total Coca‑Cola Andina 1.179.893.942,15 1.443.295.750,97 1.281.744.125,26 1.178.731.475,84
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Medimos as emissões de gases

A s emissões do Sistema Coca-Cola 
incluem os engarrafadores, o qual nos 

obriga a cumprir com o papel de desen-
volver iniciativas que reduzem as pegadas 
carbônicas. Tomamos este desafio e por 
isso levamos adiante ações em conjunto 
com os fornecedores de embalagens, os 
quais representam aproximadamente 30% 
da pegada carbônica total.

AAcompanhamos ativamente as iniciativas 
que The Coca-Cola Company desenvolve 
com os produtores de ingredientes (limões, 
açúcar, etc.), com os quais se trabalha em 
reforçar boas práticas a partir de padrões 
internacionais. Um exemplo disso é a Cer-
tificação Bonsucro, sistema de certificação 
que reconhece tanto o açúcar como os 
produtos derivados dela produzidos de 
maneira responsável, e outorga no mesmo 
peso os princípios ambientais, sociais e 
econômicos.

Nas nossas fábricas engarrafadoras con-
trolamos e medimos sistemicamente os 
impactos diretos tanto na energia, água, 
como nos resíduos. Buscamos melhores 
tecnologias que favoreçam na economia 

de energia, assim como também abas-
tecer nossa necessidade energética com 
as opções de energia limpa disponíveis 
em cada região.

Neste sentido, a distribuição é um fator 
importante pelos quilômetros que nosso 
sistema deve recorrer para chegar a cada 
um dos clientes. Atento a isso, se desenham 
estratégias de abastecimento direto e/ou 
através de distribuidores para cumprir 
com este processo da maneira mais efi-
ciente possível; se investe em veículos com 
tecnologia que reduza as emissões para a 
atmosfera e até tem casos de distribuição 
em veículos elétricos.

Os equipamentos de frio instalados nos 
nossos clientes são também um fator 
importante, é tanto que desde 2014 im-
plementamos programas de mudanças 
pelas geladeiras modernas com sistemas de 
economia de energia e gases refrigerantes 
ecológicos. Este esforço de investimento 
traz benefícios de economia nos locais 
comerciais de até 40% com respeito à 
tecnologia anterior.

Tipos de emissões

A medição do Alcance 1 compreende às 
emissões diretas produto do consumo de 
combustíveis nos processos produtivos 
e/ou nos equipamentos de propriedade 
ou controle da Companhia. No caso de 
veículos de frota, se consideram somente 
os que são propriedade da mesma. O ano 
de 2016 foi importante porque trabalhamos 
intensamente com as áreas logísticas para 
melhorar a informação relatada e poder 
repassar.

Se entende por Alcance 2, aquelas emissões 
indiretas produto do consumo de energia 
elétrica nos processos, atividades comer-
ciais e de logística ou por equipamentos de 
propriedade ou controle da Companhia. Para 
progredir neste aspecto, implementamos 
melhores práticas nas nossas instalações e 
compartilhamos experiências com outros 
engarrafadores na busca de melhorar o ín-
dice de uso de energia assim como também 
os mix selecionados para o abastecimento.

Com o propósito de contribuir para evitar o efeito estufa, na Coca-Cola 
Andina levamos adiante iniciativas para reduzir a pegada carbônica, favorecer 
a economia de energia e promover as boas práticas, desde que se produz a 
bebida até chegar nas mãos dos nossos consumidores.

Año 2016 Frota de caminhões (número de caminhões) Km recorridos

Própria Terceiros Própria Terceiros

Argentina 0 807 0 41.394.110

Brasil 857 136 14.829.110 2.096.618

Chile 165 483 3.072.717 17.672.272

Paraguai 0 292 0 12.451.027

Para elaborar o Alcance 2 devemos analisar 
a realidade energética de cada país onde 
operamos. Para isso se desenvolveu o Mix 
Elétrico tomando informação das diferentes 
fontes de geração de energia de Ministérios 
ou Entidades Públicas encarregadas de 
atualizar esta informação.

Cabe esclarecer, que em todos os casos se 
utilizaram as fontes de dados mais atua-
lizadas. Uma vez recopilada a informação 
obtida de cada país, se determinaram as 
diferentes fontes de energia utilizadas em 
cada país para produzir eletricidade. Nos 
seguintes quadros se mostra como impacta 
a infraestrutura energética de cada país 
nas pegadas carbônicas pela Companhia.

As emissões de Alcance 3 são definidas 
como outras fontes indiretas associadas à 
eletricidade utilizada pelos nossos refrige-
radores e máquinas de venda automática 
nas instalações dos nossos clientes, e o 
combustível utilizado pelos nossos dis-
tribuidores terceirizados. Estas emissões 
são monitoradas pelo país e se gerenciam 
com renovação dos equipamentos de 
frio e melhoras nas rotas de distribuição 
trabalhadas em conjunto com os distribui-
dores. As emissões totais de Alcance 3, a 
maioria está relacionada com a qualidade 
de energias disponíveis em cada país, já 
que os equipamentos de frio instalados 
nos clientes consumem energia elétrica 
domiciliária.

Nas seguintes tabelas se mostra a pegada 
Alcance 1, 2 e 3 por cada país, tendo em 
conta que cada um tem suas particulari-
dades tanto nos serviços logísticos como 
na infraestrutura energética.

GRI:
G4-DMA

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN15

G4-EN18

G4-EN31
Alcance 1

Emissões KG CO2(eq) sem frota própria Com frota própria

Argentina 13.243.631,94 13.268.075,28

Brasil 6.210.973,49 27.512.290,68

Chile 9.410.652,74 12.275.211,56

Paraguai 1.181.576,77 1.181.576,77

Total 30.046.834,94 54.237.154,29

Alcance 2

Consumo de eletricidade 
(MWH)

Emissões Mix elétrico
Kg CO2 (eq)

Argentina 60.666,49 24.448.593,89

Brasil 77.229,43 12.047.791,63

Chile 39.279,60 23.174.963,41

Paraguai 30.544 2.229.712

Total 61.901.060,93

Alcance 3

Emissões 
CO2(eq) en Kg Terceiros

Argentina 54.924.697,42

Brasil 0,00

Chile 48.671.222,00

Paraguai 21.730.426,00

Total 125.326.345,42

Total Emissões
CO2(eq) en Kg

A1 54.237.154,29

A2 61.901.060,93

A3 125.326.345,42

kg CO
2
 eq 241.464.560,64

gr CO
2
 eq 2,41465E+11

Índice 59,17
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brasil

Primeiro Centro de Distribuição 
com certificação LEED Platinum

O que caracteriza a Coca-Cola Andina 
é a geração permanente de projetos 

sustentáveis que contribuem para o benefício 
das pessoas e do planeta, ajudando para 
preservar os recursos naturais e melhorar 
o desenvolvimento econômico das comu-
nidades onde operamos.

Uma prova disso foi a construção em 2016 
do novo Centro de Distribuição no bairro 
de Caju, na cidade do Rio de Janeiro, o 
primeiro de todo o Sistema Coca-Cola em 
conseguir o mais alto nível de certificação 
ambiental no mundo para a construção LEED 
Platinum GBC (Green Building Council). 

Se trata de um edifício inteligente que supõe 
grandes desafios em matéria de eficiência 
energética; uso eficiente da água; melhora 
das condições do entorno de trabalho 
para os funcionários e as relações com a 
comunidade; mantendo o custo de cons-
trução do mercado, mas com as melhores 
práticas sustentáveis.

O Centro de Distribuição, que está em 
funcionamento desde março de 2016, conta 
com três andares, estacionamento, zona 
de carga e descarga, área de conferências, 
ordenança, restaurante e vestuários ao largo 
de um total de 8.589 metros quadrados de 

superfície, que tem o selo da eco eficiência 
em um padrão de classe mundial. 

Tanto é, que graças ao projeto foi possível 
reduzir em 54% o consumo de energia e em 
82% o consumo de água em comparação 
com outro centro logístico similar. Além 
disso, de toda a energia consumida, 10% é 
gerada no próprio edifício de maneira limpa 
e renovável através de painéis fotovoltaicos, 
mais o uso da luz natural durante todo o 
dia. A água da chuva e águas cinzas ou 
usadas, provenientes do uso doméstico, 
são tratadas e reutilizadas.

O entorno do trabalho dos trabalhadores 
cumpre com as normas de requisitos 
globais para os problemas de renovação e 
acondicionamento do ambiente, alumbrado, 
acessibilidade em transporte público e para 
as pessoas com necessidades especiais.

No que se diz respeito à comunidade, 
desde seu desenho inicial o projeto aborda 
e considera os impactos ambientais no 
entorno da sua aplicação; reciclando ou 
reutilizando 100% dos resíduos gerados 
pelos trabalhos de construção e obras, 
nenhum dos quais se deposita nos aterros 
sanitário.

Desde março de 2016 funciona no bairro de Caju, no Rio de Janeiro, o primeiro 
Centro de Distribuição de todo o Sistema Coca-Cola da Latino-América em 
conseguir o mais alto nível de certificação de edifícios sustentáveis.

O sistema LEED (Liderança em Energia 
e Desenho Ambiental), representada 
oficialmente por GBC (Green Building 
Council) é um sistema internacional 
de certificação e orientação ambiental 
para os edifícios, que se utiliza em 143 
países, e tem a intenção de fomentar o 
desenvolvimento de projetos, o trabalho 
e o funcionamento dos edifícios, sempre 
centralizando-se na sustentabilidade 
das suas ações.

Esta certificação da fé do compromisso 
com os princípios da sustentabilidade 
para a construção do edifício - antes, 
durante e despois dos seus trabalhos 
- e proporciona uma validação externa 
dos resultados obtidos com a água e a 
energia, o que expressa a responsabi-
lidade da Coca-Cola Andina Brasil em 
abordar a sustentabilidade de uma 
maneira holística e integrada.

resultados alcançados:

GRI:
G4-EN27

G4-EC7

G4-EC8

Se reduziu 

54%
o consumo de energia (490MWh) ou  
R $ 245.000 economizados por ano.

Geração local de

10%
da energia consumida (45 MWh) ou R $ 

22.600 economizados por ano.

Se reduziu

82%
o consumo de água (1670 m³ de água) ou  

R $ 70.800 economizados por ano.

100%
dos resíduos de obra foram reciclados ou 
reutilizados; nada se deposita nos aterros 

sanitários.
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chile

Frota de distribuição: renovação 
com visão ambiental

N o marco do compromisso com a Ges-
tão da energia e proteção do clima, 

Coca-Cola Andina Chile concretou em 
2016 a renovação da sua frota ao adquirir 
151 caminhões Euro V de Mercedes Benz 
com tecnologia avançada BlueTec5®, que 
consegue uma combinação perfeita entre 
o cuidado do meio ambiente e a redução 
do consumo de combustível.

Os novos motores Euro V consumem menos 
combustível que os anteriores (Euro IV) e 
a tecnologia BlueTec5® permite injetar o 
aditivo AdBlue® no coletor de escape onde 
as moléculas de ureia se descomponham. 
Produto desta reação química, os “NOx” 
são convertidos em nitrogênio e água, da 
mesma forma que se reduz as emissões 
de pó fino entre 80% e 90%, já que as 
partículas se eliminam na própria câmara 
de combustão do motor.

Cabe explicar que os NOx são óxidos de 
nitrogênio que se liberam no ar (mediante 
a fuga de veículos motorizados, a combus-
tão o carbono, petróleo ou gás natural) e 
formam, através de reações fotoquímicas, 
contaminantes secundários, como por 
exemplo o PAN (nitrato de peroxiacetilo) 
ocasionando a fumaça, um problema 
ambiental que afeta fundamentalmente 
às grandes cidades onde a concentração 
de contaminantes na atmosfera é maior; 
provocando desta maneira inconvenientes 
para a saúde e o meio ambiente.

Porque a 
sustentabilidade é um 
pilar fundamental em 
toda nossa cadeia 
de valor, em 2016 
cumprimos com o 
propósito de renovar a 
frota de caminhões por 
veículos que incorporam 
tecnologia avançada e 
adaptada à normativa 
Euro V, favorecendo 
o equilíbrio social, 
ambiental e econômico.

No contexto onde opera a Coca-Cola Andina 
Chile esta iniciativa é mais que relevante, já 
que a Região Metropolitana tem registros 
dos mais altos níveis de poluição da América 
com valores de 2,5 MP (material particulado 
fino), segundo os dados publicados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Atualmente, a Companhia realiza 625 
rotas de reparto por dia, o qual significa 
20.744.989 quilômetros recorridos e 
1.193.716.548 litros de combustível por 
ano. Graças a esta nova incorporação, 
substituímos 23% da frota por Euro V 
com tecnologia BlueTec5®, passando de 
emissões “EPA 2004” (tanto como exige a 
normativa vigente) de 2,5 (Gr NOX/hp-hr) 
e 0,1 (Gr MP/hp-hr) a “Euro V” de 1,5 (Gr 
NOX/hp-hr) e 0,015 (Gr MP/hp-hr).

Complementarmente para estes benefícios, 
a frota conta com um controle de velocidade 
(90 quilômetros por hora) o qual dá mais 
segurança ao processo de distribuição.

Os novos caminhões estarão assignados 
para Antofagasta, Rancagua e Região 
Metropolitana; chegando para os nossos 
clientes diretos como supermercados e 
pequenos comércios.

GRI:
G4-EN27

G4-EC7

G4-EC8

20.744.989
quilômetros recorridos. 

Motores de maior eficiência que consumem menos combustível. Pela 
sua tecnologia consegue reduzir

35%
das emissões NOx e

75%
das emissões de pó fino.
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nosso foco

Nossas embalagens são feitas para 
que possamos reduzir, reciclar e 
reutilizar os materiais, com o objetivo de 
conservar os recursos naturais.

Embalagens 
sustentáveis

Reciclagem de resíduos sólidos

Argentina Brasil Chile Paraguai

89,7% 88,7% 82,9% 71,8%

Geração de resíduos sólidos (gr/lt de bebida produzida)

Argentina Brasil Chile Paraguai

13,9 6,4 19,0 25,2

GRI:
G4-DMA



Compromisso ambiental 
e sustentabilidade
Na Coca-Cola Andina, 
o aspecto estratégico 
da nossa operação 
no caminho para o 
desenvolvimento 
sustentável é a utilização 
de embalagens 
amigáveis com o meio 
ambiente, desde a 
origem sustentável dos 
materiais para o ciclo 
completo da embalagem.

100% das embalagens 
secundarias são 
recicláveis.

Algumas das iniciativas destacadas ao 
respeito são:

Desenho

Todos os anos dispomos de formatos que 
ainda têm possibilidades de reduzir o peso 
de acordo com a linha onde estão sendo 
produzidos. Por exemplo, durante o ano de 
2016 a linha que produz bebidas Aquarius 
na fábrica Engarrafadora de Bahia Blanca, 
Argentina, conseguiu reduzir o peso de 34,3 
gr para 28 gr, o que levou a uma economia 
de resina de 10 toneladas anuais.

No Paraguai se investiu para reduzir o peso 
de 8 formatos durante 2016, o qual implicou 
uma economia de 21 toneladas de PET anuais. 
No Chile, em parte, se implementou em 2 
formatos, conseguindo uma economia de 
165 tn de resina.

Nossa Companhia sempre está na busca 
permanente de melhorar e alinhar os 
esforços para a estratégia mundial da 
Coca-Cola de reduzir o peso das emba-
lagens e minimizar seu impacto no meio 
ambiente. Também se preocupou mais com 
as caixas das embalagens retornáveis, não 
somente na redução de peso como também 
na maximização da utilização de material 
reciclado para a fabricação.

No Chile, são produzidos três formatos de 
caixas com material 100% reciclado e dois 
com 13% menos de uso de plástico por 
caixa. Os esforços para incorporar tampas 
com roscas menores, também conhecidas 
como “Short-Finish”, buscam acompanhar 
esta redução. As linhas de produção que 
adquiriram esta tecnologia nos anos ante-
riores a mantém e implementam em todos 
os produtos que fabricam.

A s embalagens dos produtos são um 
eixo importante na gestão de sus-

tentabilidade, por isso buscamos junto 
com os nossos fornecedores permanentes 
progressos tanto para as garrafas e tampas 
como para as caixas, filme, separadores 
e pallets.

Trabalhamos com os equipamentos multi-
disciplinares em projetos onde se avaliam 
os aspectos econômicos, ambientais e 
sociais; e em oportunidades de melhora 
aplicáveis tanto para o desenho das emba-
lagens como também para seus processos 
de tratamento, até chegar na reciclagem 
ou reutilização.

O packaging de 
100% dos produtos 

que oferecemos é 
reciclável.

38,5%
da mix de refrigerantes comercializadas é retornável.

Pela implementação 
de redução de peso 
nas garrafas, em 
2016 se economizou 
197 tn PET.

bottle to bottle

É um projeto que busca aumentar a porcen-
tagem de resina reciclada nas embalagens 
plásticas e a disponibilidade das embala-
gens pós-consumo; o que beneficia não 
somente para a comunidade como também 
a produção de resina reciclada fazendo que 
esta seja competitiva como insumo para 
as indústrias que a consumem.

Durante 2016, chegou a produzir embalagens 
que contém até 25% de PET reciclado, isso 
se deixa identificar através da inscrição “PET 
PCR (pós-consumo Reciclagem)”. Ainda 
que este concepto é mais conhecido pela 
indústria plástica, nossas embalagens de 
vidro seguem esta mesma lógica conse-
guindo produções de garrafas de vidro com 
até 70% de material reciclado.

recipientes ecoflex 
(PET–Lightweighting)

A garrafa Ecoflex continua sendo nossa 
estrela do conceito “lightweighting”, já 
que representa uma economia de 57% da 
PET necessário para sua fabricação com 
respeito as garrafas anteriores.

Em todas as operações de Andina foi 
possível avançar na redução do peso dos 
recipientes, buscando eficiência em suas 
embalagens garantindo a qualidade dos 
produtos. Além disso, as embalagens de 
menor peso impactam significativamente 
na energia aplicada para sua conformação 
no processo de injeção e durante o sopro.

Esta embalagem também busca que os 
consumidores se comprometam com a 
compactação das embalagens PET para 
melhorar o transporte para uma futura 
reciclagem.

recipientes 
retornáveis

Na Coca-Cola Andina acreditamos fielmente 
no retorno e é por este motivo que ano 
após ano fazemos esforços para manter e 
introduzir estas embalagens em todos os 
nossos clientes. Queremos que os consu-
midores possam escolher um produto de 
excelência em uma opção mais amigável 
com o meio ambiente e acessível econo-
micamente. Esta eleição nos põe para toda 
a cadeia de abastecimento em um papel 
protônico cada vez mais necessário para 
o nosso planeta.

% de venda retornável por país:

Argentina 47,0%

Brasil 19,4%

Chile 49,9%

Paraguai 47,6%

GRI:
G4-DMA

G4-EN2

G4-EN27

G4-EN28

Na elaboração das 
nossas garrafas 
plásticas se 
utilizaram 1.593 
tn de resina PET 
reciclada.
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Através de projetos e tarefas de conscientização nos diferentes países, a 
Companhia aposta na reciclagem, recuperação e reutilização dos recipientes, 
evitando que os resíduos terminem nos aterros sanitários, reduzindo a energia 
consumida e contudo a  pegada carbônica gerada.

A importância de reciclar

A recuperação dos recipientes (primários e secundários) é um 
dos maiores desafios com relação à gestão de resíduos e o 

impacto na comunidade. Neste ponto se faz a conscientização 
e a participação dos consumidores, assim como também da 
cadeia de valor.

Para os produtos não retornáveis buscamos fortalecer as cadeias 
de recuperação existentes nas diferentes comunidades onde 
operamos; participar deste fortalecimento nos leva a elaborar 
alianças público – privadas que brindem um marco garantido 
para todos os autores.

Sobre este aspecto, em 2016 a Coca-Cola Andina participou 
ativamente em três programas:

Porcentagem de resíduos reciclados/resíduo 
gerados nas nossas fábricas

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Total Coca-Cola
ANDINA

2016 2015 2014 2013

82,95%

82,9%

88,73%

89,71%

71,86%

83,3%

85,2%

90,1%

92,2%

75,3%

82,9%

86,2%

91,0%

91,0%

80,0%

85,5%

86,0%

87,8%

92,3%

75,9%

brasil

coletivo reciclagem

O objetivo é potenciar e profissionalizar cooperativas de reci-
clagem e reforçar a inclusão na cadeia formal de reciclagem. 
Colaboramos gerando mais eficiência no trabalho, na criação de 
redes, ingressos justos e em brindar um ambiente digno durante 
toda a tarefa de coleta.

O programa foi desenhado em 2012 sobre a base do aprendizado 
obtido durante 12 anos de trabalho no Instituto de reciclagem 
Coca-Cola Brasil, que serviram para firmar alianças e redes em 
todo o país e desenhar um programa modular e flexível, capaz 
de ser replicado nas cooperativas com diferentes níveis de de-
senvolvimento.

A cada seis meses, se realiza um diagnóstico do estabelecimen-
to, se elabora um plano de ação com objetivos mensuráveis em 
conjunto com os membros cooperativistas e se define um sistema 
de recompensas das conquistas das metas, como por exemplo a 
aquisição de equipamento, a implementação de um novo ponto de 
retiro, etc. Este programa foi reconhecido em 2015 pela Fundação 
Banco do Brasil com o selo Tecnologia Social.

O programa colabora com 
6.631 pessoas das quais 63% 
são mulheres.

Com a operação do Brasil 
fomos parte da iniciativa 
"Semana de Otimismo", que 
doou os ingressos obtidos 
durante uma semana de vendas 
para 70 cooperativas da região

GRI:
G4-DMA
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chile

pontos limpos, alianças 
com empresas b

No marco do fortalecimento de alianças, Coca-Cola Andina 
Chile participou em conjunto com a empresa “TriCiclos” do 
lançamento do programa “Cada garrafa soma”, que promove a 
instalação de ‘eco pontos’ fixos e móveis para a reciclagem de 
resíduos domiciliários.

A iniciativa propõe para o cidadão ver o lixo como uma conse-
quência de seus hábitos de consumo e aprender o verdadeiro 
conceito da reciclagem enquanto experimenta ao mesmo as 
primeiras etapas desse processo.

Esta mini planta de valorização busca resolver de maneira inteligente 
o desafio de logística, que é um dos principais inconvenientes dos 
sistemas de recuperação; conseguindo eficiência e rastreamento 

> Veja mais:
http://www.triciclos.net

dos materiais e gerando um impacto positivo e significativo no 
estilo do trabalho dos recicladores da base. Os mesmos passam 
a ser atores importantes já que não prestam apenas um serviço, 
mas também oferecem educação ambiental para a comunidade 
do entorno. Dessa forma o sistema se posiciona como um modelo 
de triplo resultado.

A campanha se implementou na comunidade de Santiago do Chile, 
mas também se realizou para a comunidade da Companhia, os 
resultados de 2016 foram:

kg reciclados internamente 4.034

kg reciclados na comunidade 1.119

argentina

programa de apadrinhamento 
de cooperativas (pac)

O Programa de Apadrinhamento de Cooperativas busca melhorar o entorno de trabalho 
dos recicladores, incrementar a produtividade das plantas de reciclagem e aumentar 
os índices de recuperação de PET e outros materiais recicláveis; deixando capacidades 
técnicas instaladas em cada uma para conseguir a auto sustentabilidade das coope-
rativas a longo prazo.

Para 2017 buscamos gerar sinergias com os programas de voluntariado corporativo, 
brindando palestras de segurança, gestão, etc., e somando clientes e fornecedores 
para que possam colaborar. 

Igual que o programa vigente no Brasil, o PAC tem ciclos de seis meses. Em Córdoba, 
Argentina, se apadrinhou à “Cooperativa Los Carreros de Villa Urquiza” e o projeto se 
encontra na fase de medição de resultados (Veja o Caso destacado).

dos resultados
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Reciclagem do Vidro
Em todas as operações, se reutilizam as 
garrafas de vidro retornáveis. Contamos 
com o compromisso dos consumidores 
devolverem os recipientes utilizados para 
depois fazer um outro processamento, 
lavado e ingresso na produção. As garrafas 
são selecionadas e as que se descartam 
se enviam para a ilha Ecológica de cada 
fábrica para ser acondicionadas e envia-
das para os recicladores. As mesmas são 
processadas para fazer outros produtos, 
algumas terminam nas cristaleiras e voltam 
a ser garrafas novas.
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chile
campanha de 
reciclagem de 
vidro coaniquem

A Corporação de Ajuda para as Crianças 
Queimadas, COANIQUEM, é uma institui-
ção de beneficência sem fins de lucro que 
tem a missão de reabilitar integralmente 
as crianças e jovens com queimaduras, 
além de prevenir, capacitar e investigar. 
Seu compromisso é oferecer de forma 
gratuita um tratamento de excelência com 
a finalidade de melhorar a qualidade de 
vida e o futuro dos pacientes.

Graças à campanha, foi possível construir 
a  “Casabierta”, lugar de acolhida, onde as 
crianças do Chile e países vizinhos perma-
necem durante o período de reabilitação. 
Na residência se entrega hospedagem e 
alimentação para cada criança e para um 
dos familiares. Adicionalmente, recebem 

Durante 2016 a 
Coca-Cola Andina Chile doou 

131.670 kg
de vidrio.

educação escolar compensatória através 
do Colégio Hospitalário Casabierta CO-
ANIQUEM.

O vidro é 100% reciclável e é o material 
que mais se recicla no Chile, a reutilização 
deste material implica economia de recur-
sos naturais e econômicos para a extração 
natural, assim como também diminui a 
quantidade de resíduos que vão para os 
aterros sanitários.

A instituição recupera com esta campanha 
10.000 toneladas por ano, aproximada-
mente, e com os fundos que se obtém da 
reciclagem a instituição consegue a ma-
nutenção dos serviços que são prestados 
para a comunidade.

Apoio para empreendedores
Durante 2016, a Companhia continuou apoiando os projetos 
“Eco-Harri” (máquina compactadora) e “Toncreaton” (brinquedos 
de papelão), no marco do programa Empreende Indústria do 
Governo da Província de Córdoba, Argentina. Ambos consegui-
ram avançar nos seus empreendimentos e por isso nos sentimos 
orgulhosos de que empreendedores sustentáveis tenham uma 
oportunidade.

Sob a órbita desse mesmo programa, se incorporou um novo 
projeto denominado “3 Construções”, que propõe fazer cons-
truções com tijolos PET. O patrocínio começou em outubro de 
2016 e se encontra na etapa de protótipos e ensaios; temos todo 
o ano de 2017 para colher os frutos desta aliança esperando que 
o programa alcance os objetivos desejados.

GRI:
G4-DMA

Graças às iniciativas 
executadas na comunidade, 
se reciclaram 2.431 tn de 
PET pós-consumo.

Brasil está na média entre RJ-ES e R. 11,65 e 10,07

2016 2015 2014 2013

13,80

13,98

19,09

25,65

6,49

12,64

12,96
14,75

25,99

10,86

13,76
15,42

16,06

23,30

11,76

13,39
14,30
15,95

23,00

13,10

Argentina

Brasil

Chile

Paraguai

Total Coca-Cola
ANDINA

Resíduos gerados grs/lt de bebida
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T odas as fábricas engarrafadoras e 
centros de distribuição da Compa-

nhia segregam e reciclam os resíduos que 
são gerados. Neste sentido, convidamos 
aos colaboradores e pessoas que visitam 
nossas fábricas para trazer seus resíduos 
recicláveis, os quais são trasladados para 
as ilhas ecológicas de cada operação para 
a reciclagem.

Durante 2016 se realizaram campanhas para 
incrementar a recuperação dos recipientes 
não retornáveis que os nossos colaboradores 
consumem em seus lares, conseguindo 
incrementar a porcentagem da recuperação 
de 2% para 14% em um período curto de 
tempo. Em 2017, continuarão os esforços 
necessários e as tarefas de sensibilização 
para conseguir o objetivo. 

Também trabalhamos para diminuir os 
resíduos gerados e aumentar a viabilidade 
da reciclagem dos mesmos, buscando um 
tratamento amigável com o meio ambiente 
para cada um. Contamos com um Sistema 
de Gestão de Resíduos que abarca todas 
as operações da Companhia, com foco em 
minimizar a geração de resíduos sólidos e 
a correta segregação, utilizando o princípio 
das 4R: Reduzir, Reutilizar, Renovar e Reci-
clar. Falamos de renovar quando utilizamos 
materiais renováveis como insumo, por 
exemplo o programa Plant Bottle que per-
mite obter garrafas PET substituindo 30% 
dos insumos usados convencionalmente 
por etanol de base vegetal.

Nossa gestão de resíduos

Nossos programas de reciclagem se baseiam 
em promover a correta classificação de 
resíduos desde sua origem. Deste modo 
diminuímos o impacto ambiental durante 
o transporte do lixo até o aterro sanitário 
e colaboramos com a comunidade com 
relação a problemática do gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Também, aumentamos 
os ingressos devido à venda de materiais 
recicláveis para empresas dedicadas ao 
trabalho com os mesmos; alguns voltam 
a ser utilizados como insumo, pagando 
somente o custo de transformação para 
novas garrafas.

Os centros de gerenciamento de resíduos 
ou ilhas ecológicas de cada operação rece-
bem os resíduos que já foram segregados 
em origem, razão pela qual se dá muita 
importância ao respeito da coleta seletiva 
de todos os colaboradores, fornecedores e 
visitantes. Além disso, processamos todas 
as nossas embalagens retornáveis como 
caixotes e garrafas dando por finalizada 
sua vida útil; logo se transformarão para 
voltar a começar outro ciclo.

As áreas produtivas contam com o serviço 
de moagem de plásticos e derrame de 
produto que não está conforme, reali-
zando desta forma uma gestão integral 
de resíduos sólidos. Para materiais de 
madeira como os pallets existem centros 
de recomposição onde são reparados para 
a reutilização, prolongando a vida útil, e se 
reciclam somente os que não possam ser 
recompostos.

Para impulsar a reciclagem social, se leva 
a cabo campanhas internas para a doação 
de papel e/ou tampas plásticas para as 
instituições sem fins de lucro.

Também durante 2016 se conseguiram 
realizar eventos com zero resíduos, o qual 
implica um grande esforço por parte da área 
de marketing. Para isso, se construíram 
cestas específicas que se instalaram nos 
eventos e se comunicou com os organi-
zadores sobre a existência dos mesmos 
para difundir durante a jornada, a fim de 
que todos os consumidores pudessem 
segregar seus resíduos favorecendo desta 
forma a reciclagem posterior.

Na Coca-Cola Andina trabalhamos para 
diminuir os resíduos gerados e aumentar a 
viabilidade da reciclagem dos mesmos.

Nas 7 corridas mais 
importantes do Paraguai teve 
arrecadação de recipientes 
para cumprir com o 
objetivo de zero resíduo.

Na Argentina se conseguiu 
alcançar a 4 dos eventos 
esportivos mais importantes 
de Córdoba, conseguindo que 
188 kg de PET se reciclassem.
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Indicadores de Desempenho Importante na Sustentabilidade

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

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

13,76 12,96 71,86 11,76 10,86 6,49 15,42 14,75 19,09 23,30 25,99 25,26

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

91,00 92,20 89,71 91,00 90,10 88,73 82,90 83,30 82,95 80,00 75,30 71,86

PET:
Garrafas 

retornáveis e não 
retornáveis

Coleta

PrensagemVenda / reciclado

Novas
garrafas 

VIDRO:
Garrafas 

retornáveis e não 
retornáveis    

Coleta

Moagem ou
ruptura parcial 

Venda /
reciclagem 

Novas
garrafas 

TAMPAS /
CAIXOTES   

Coleta

Moagem /
triturado 

Venda /
 reciclagem

Novos caixotes
ou subprodutos

PAPEL/PAPELÃO 

Coleta

PrensagemVenda /
reciclagem 

Material para
outras indústrias

ALUMÍNIO:
latas

Coleta

PrensagemVenda /
reciclagem 

Novos
produtos

MADEIRA:
pallet

Coleta

Reparação

Chipiado de Scrap

Uso de Combustível
outras indústrias 

Venda 

Coleta

Armazenamento
seguros 

Tratamento com
terceiros autorizados 

Descarte: Área
de segurança 

Reutilização: Combustível
para cogeração 

METAIS

Coleta

Venda /
reciclagem 

Novos
produtos

Coleta

Venda /
compostaje

Novas
utilizações

RESÍDUOS 
PERIGOSOS

RESIDUOS
ORGÁNICOS

Geração de resíduos sólidos (toneladas) 2016 Argentina Brasil Chile Paraguai

Papel / papelão 866 997 698 537

Vidro 4.210 662 7.526 4.038

Tapas 360 254 491 28

Metais (todos exceto alumínio) 180 403 41 324

Resíduos Perigosos 595 95 343 11

Alumínio 15 74 10 -

PET 2.705 865 1.481 366

Plástico (todos exceto PET e PP de tampas) 5.220 678 2.186 321

Madeira 1.650 3.025 2.260 937

Orgânicos - 174 558 -

Outros recicláveis - 769 3.584 -

Outros não recicláveis 1.553 370 - 2.567

100% dos resíduos perigosos são transportados para serem 
tratados por terceiros habilitados pelas regulações dos países 
nos quais operamos.

Matéria prima utilizada (toneladas) 2016 Argentina Brasil Chile Paraguai

Plástico PET virgem 1.394 17.984 13.172 5.654

Plástico PET reciclado 2.240 476 - -

Vidro virgem 7.200 2.24 7.2 5.977

Vidro reciclado 106.065 - - 2.989

Plástico Tampas 2.260 1.214 1.653 781

Plástico Caixas virgens 1.214 324.933 1.015 19.983

Plástico Caixas recicladas 1.653 - - 6.661

Plástico stretch film + Termocontraible 781 272.536 241 376

Paletes de madeira 4.347 4.277 - 22.691

Açúcar 76.128 126.237 86.868 33.865

Frutose 46.205 - - -

CO2 (insumo) 9.901 10.142 8.084 2.912

*Dados por toneladas anuais.
Plástico PET: são tanto preformas consumidas, garrafas, etc.
Vidro: garrafas

GRI:
G4-DMA

G4-EN2

G4-EN27

G4-EN28
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Reciclagem sustentável com 
compromisso social

Com o propósito de financiar nosso 
compromisso com o cuidado do meio 

ambiente, a recuperação e reutilização de 
materiais voltando-os ao ciclo produtivo e 
estimular a criação de emprego nas comu-
nidades vulneráveis, lançamos a primeira 
rede de reciclagem de recipientes plásticos 
na cidade de Córdoba.

A iniciativa, que se desenvolve de forma 
conjunta com a Fundação Avina, a Coo-
perativa Los Carreros e o município local, 
consiste na recuperação de recipientes de 
PET através da instalação de “Eco pontos” em 
diferentes lugares da zona norte da Capital.

Em cada um deles, os integrantes da 
Cooperativa Los Carreros se encarregam 
da arrecadação, acondicionamento e 
enfardado para a venda e posteriormente 

Coca-Cola Andina 
lançou junto com os 
agentes de mudança e o 
município da cidade de 
Córdoba um Programa 
de Recuperação de 
Recipientes Plásticos 
(PET) para fazer uma 
diferença positiva 
no bem-estar das 
comunidades, o 
ambiente e as pessoas.

a reciclagem, gerando assim uma fonte 
de ingressos para quem há mais de três 
décadas transformam o que para muitos 
é lixo, em trabalho sustentável

Por meio da incorporação a este sistema, a 
Cooperativa e seus beneficiários melhorarão 
suas condições laborais, o desenvolvimento 
das suas capacidades técnicas e a busca da 
autogestão como parte do fortalecimento 
institucional.

Por outro lado, incentivamos o hábito de 
separar os resíduos para sua valorização, 
conseguindo incrementar a taxa de recupe-
ração dos recipientes plásticos contribuindo 
positivamente para o desafio ambiental e 
social da gestão de resíduos da cidade.

Desde o início do programa no ultimo 
dezembro até a data se arrecadaram, 
acondicionaram e compactaram 
14.550 garrafas, que resultaram em 
582 quilos de plástico PET para ser 
devolvidos ao ciclo produtivo.

O funcionamento da cooperativa 
ajuda a melhorar a qualidade 
de vida de 12 famílias.

“A reciclagem inclusiva é uma mesa de 
quatro pés que precisa da presença dos 
catadores organizados ou recuperadores 
urbanos como promotores ambientais; a 
presença do Estado; o compromisso das 
empresas e da sociedade civil, especifica-
mente daqueles que podem aportar um 
conhecimento técnico”.

Alejandro Gottig, Coordenador do 
Programa Reciclagem Inclusivo da 
Fundação Avina.

“É uma responsabilidade de todos começar 
a lutar por ter um mundo melhor, um meio 
ambiente mais cuidado, e por isso iniciamos 
este projeto cem por cento inclusivo, que 
dá uma sustentação de vida para a Coo-
perativa Los Carreros e uma solução para 
os vizinhos da zona e do meio ambiente”.

Enrique Pérez Estévez, Gerente de 
Serviço de Marketing da Coca-Cola 
Andina Argentina.

GRI:
G4-DMA

G4-EN27
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Nosso foco

Promovemos um entorno de trabalho 
seguro e acolhedor. Acreditamos que 
as pessoas motivadas constituem a 
base da sustentabilidade empresarial, 
que permite construir uma melhor 
Companhia. Nosso compromisso é 
impulsar uma vida ativa e saudável, 
tanto para os nossos colaboradores 
como para a comunidade.

Ambiente 
de trabalho

Rotatividade de empregados (%)

Argentina Brasil Chile Paraguai

0,38% 2,71% 2,60% 0,45%

GRI:
G4-DMA



Na Coca-Cola Andina a importância das pessoas é um dos pilares básicos do 
negócio e fator de êxito futuro. Respeitá-las é oferecer-lhes uma perspectiva de 
desenvolvimento equilibrado nos seus aspectos profissionais e pessoais.

Respeito pelas pessoas

Total de colaboradores:

16.296
Total colaboradores correspondente à categoria

Estacionais

8%
Executivos

2%
Profissionais e técnicos

42%
Outros

48%HOMEN
90%

MULHERES
10%

Executivas

4%
Estacionais

6%
Profissionais e técnicos

48%
Outras

42%
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Colaboradores Coca-Cola Andina según género y categoría

2016 Executivos
Profissionais e 

técnicos
Outros 

trabalhadores
Estacionais Totais

Argentina
Mulheres 15 145 85 42 287

Homens 88 581 1.927 445 3.041

Brasil
Mulheres 12 417 373 - 802

Homens 49 4.931 2.136 - 7.116

Chile
Mulheres 13 135 221 56 425

Homens 59 425 1.983 593 3.060

Paraguai
Mulheres 19 118 41 - 178

Homens 13 169 1.041 126 1.349

Holding
Mulheres 4 8 1 1 14

Homens 12 10 2 0 24

Total Andina 284 6.939 7.810 1.263 16.296

Colaboradores por gênero e idade

Inferior a 
18 anos

Entre 18 e 
29 anos

Entre 30 e 
40 anos

Entre 41 e 
50 anos

Entre 51 e 
60 anos

Entre 61 e 
70 anos

Mais de 70 
anos

Totais

Argentina
Mulheres - 75 141 59 12 - - 287

Homens  - 670 1.528 651 157 35  - 3.041

Brasil
Mulheres 13 293 342 113 37 4  - 802

Homens 38 2.246 2.786 1.424 558 56 8 7.116

Chile
Mulheres  - 138 148 98 38 2  - 424

Homens  - 951 953 721 364 69 3 3.061

Paraguai
Mulheres  - 32 54 26 9 1  - 122

Homens  - 464 599 204 135 3  - 1.405

Holding
Mulheres  -  - 6 2 6  -  - 14

Homens  - 6 3 7 8  -  - 24

Total Andina 51 4.875 6.560 3.305 1.324 170 11 16.296

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

GRI:
G4-10
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A qualidade de vida de 
todos os colaboradores 
é um tema central 
que demanda atenção 
permanente em cada 
uma das operações. 
Desenvolvemos uma 
grande variedade de 
iniciativas para alcançar 
uma das nossas 
principais metas: fazer 
da Coca-Cola Andina 
o melhor lugar para 
trabalhar.

O ambiente de trabalho e a qualidade 
de vida de cada uma das pessoas 

que integram a Companhia são aspectos 
fundamentais para cumprir a meta de levar 
adiante com êxito nossa Missão, Visão e 
Valores. Por isso trabalhamos para construir 
um estilo cultural único, uma única equipe 
com valores compartilhados, e nesse con-
texto em 2016 seguimos reforçando através 
de distintas atividades e campanhas para a 
experiência e internalização dos princípios 
que regem a tarefa diária.

Um exemplo disso é a melhoria nos 
processos de indução das pessoas que 
recentemente ingressaram na fábrica do 
Chile, para quem durante uma jornada 
completa experimentam os principais 
processos da Companhia e a Missão, Visão 
e Valores através de uma atividade lúdica 
e prática em campo.

Este espírito que nos unifica e caracteriza 
também se colocou em manifestação no 

Qualidade de vida e 
clima laboral

marco das Olimpíadas do Rio 2016, para 
as quais se organizou um concurso que 
permitiu para trabalhadores do Brasil, 
do Chile, da Argentina e Paraguai (12 ati-
vadores/estoquistas e 4 carregadores de 
tocha) participar durante um mês do evento 
esportivo mais importante do mundo; para 
o qual o país anfitrião colocou em marcha 
um enorme desdobramento na planificação, 
coordenação e execução de atividades.

Do mesmo modo, em 2016 desenvolve-
mos um Programa de Difusão de Políticas 
Corporativas no qual destacamos o valor 
de Integridade como um dos pilares 
fundamentais para seguir avançando no 
caminho da transparência. Se trata de 
uma iniciativa composta por um conjunto 
de cursos e-learning e experiências online 
interativas dirigidas para os colaboradores 
de todos os países, que até o momento 
conseguiu 71,75% de realização.

Curso do Governo Corporativo e 
Código de Ética 

71,75%
de execução.

Curso de Denúncias Anônimas 

51,65%
de execução.

ações para o 
progresso contínuo

Logo dos resultados jogados pela Pesquisa 
de Clima Laboral durante 2015, alcançando 
no total de 11 mil trabalhadores ao longo 
das quatro operações, 2016 foi um ano 
destinado a responder às oportunidades 
de melhoria detectadas através de ações 
em matéria de Cultura, Desenvolvimento, 
Segurança, Treinamento, Remuneração e 
Condição de Trabalho.

Entre algumas das iniciativas destacadas 
se encontram a Pesquisa de Satisfação 
ao Cliente Interno que busca conhecer a 
percepção que tem da Companhia e dos 
seus serviços e dos próprios trabalhadores, 
a fim de identificar as virtudes e aspectos 
para melhorar, potenciar o vínculo entre 
a área e a cultura da equipe.

Neste sentido, um dos instrumentos que se 
implementou foi Sharepoint (Intranet 2.0), 
uma ferramenta de comunicação digital 
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que permite unificar canais que antes eram 
dispersos, melhorar a atualização e dispo-
nibilidade da informação, facilitar a busca 
de temas navegando de maneira intuitiva 
e dinâmica, acessando a documentação 
geral e da gestão e favorecendo a relação 
dos colaboradores com a Companhia e 
entre eles.

Como parte do nosso processo de gestão 
do clima, realizamos medições bianuais 
nos quatro países (a última medição foi 
em 2015) e um termômetro de seguimento 
nos anos intermediários como 2016, no 
qual se somaram três zonas da Coca-Cola 
Andina Chile (San Antônio, Antofagasta e 
Punta Arenas). Graças à implementação 
dos planos específicos das áreas com 
respeito às oportunidades detectadas na 
pesquisa 2015, tivemos um aumento de 
28% a favor geral superando os recordes 
de aumentos anteriores.

GRI:
G4-DMA

G4-SO4

Indicador de Desempenho Chave na Sustentabilidade

Clima interno 
favorável

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pesquisa bianual 
(dados 2015) 
territórios prévios 
a fusão com a 
Coca-Cola Polar

63% 64% 64% 60% 66% 66% 59% 60% 60% N/A 66% 66%
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No Paraguai, em 2016 se desenvolveu a área 
de Comunicações Internas que trabalha em 
conjunto com Marketing potencializando 
o feedback para dentro e para fora da 
Companhia. Além disso, se realizou um 
seminário para a Gerência de Recursos 
Humanos a fim de reforçar a atenção ao 
cliente interno.

Também como parte da melhoria contínua, 
na operação do Chile se outorgou para os 
colaboradores o benefício da flexibilidade 
horária na jornada de trabalho, que privilegia 
a liberdade com responsabilidade fazendo 
um bom uso dos turnos horários propostos, 
permitindo por exemplo evitar o trânsito 
em horas de pico durante o transporte 
para a fábrica e independência na gestão 
do tempo.

Por outro lado, a Coca-Cola Andina conti-
nuou com o desenvolvimento do Programa 
de Segurança Baseada no Comportamento 
(SBC), uma aposta a longo prazo que pro-
põe instaurar uma verdadeira mudança 
cultural para uma companhia segura, sem 
acidentes e na que todos e cada um sejamos 
protagonistas; desenvolvendo uma cultura 
de prevenção aplicável dentro do âmbito 
de trabalho e o entorno pessoal.

No Brasil, outro dos avances foi a imple-
mentação do sistema GreenMile, uma 
nova ferramenta de otimização de rota 
que melhora o processo de trabalho dos 
motoristas e ajudantes, e substituiu os 
dispositivos hand helds por smartphone 
mais rápidos e práticos.

Na primeira semana de implementação, o 
sistema GreenMile teve 98% de utilização 
conseguindo incrementar as visitas para os 
clientes em até 60% das rotas.

Mais de 60% das 
pessoas têm dentro 
dos seus objetivos a 
Segurança.

celebramos 
a alegria 
compartilhada

Como cada ano, continuamos festejando 
juntos os acontecimentos mais emble-
máticos para nossos trabalhadores e suas 
famílias assim como datas especiais:

 › Dia da criança

 › Dia do Amigo

 › Dia do Trabalhador

 › Festa de Natal

 › Festas de Fim de Ano

 › Torneios esportivos

 › Reconhecimentos da trajetória laboral

 › Visitas de familiares na Fábrica da 
Felicidade

Com o propósito de integrar as famílias e 
dar-lhes a oportunidade de conhecer os 
múltiplos benefícios que oferece a Com-
panhia, a equipe de Recursos Humanos de 
Antofagasta, Chile, convidou as esposas 
dos trabalhadores para a fábrica, as quais 
durante o percurso tiveram um encontro 
cara a cara e amigável o que proporcionou-
-lhes sentir-se parte da nossa organização.

Na Coca-Cola Andina Chile também se 
outorgaram bolsas e/ou reconhecimentos 
dos filhos dos funcionários pelo bom de-
sempenho escolar no marco do Programa 
de Excelência Acadêmica, e se organizou 
um café da manhã para que os jovens 
pudessem compartilhar a felicidade da 
conquista junto com seus pais e colegas.

GRI:
G4-DMA

G4-SO4
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Na Coca-Cola Andina respeitamos e apoiamos o direito da liberdade de 
associação em todos os países onde operamos. Mantemos reuniões com as 
organizações sindicais as quais pertencem os nossos trabalhadores e lhes 
fornecemos a informação que requerem..

Relações de Trabalho

A s atualizações salariais se negociam 
com os sindicatos nas datas especi-

ficadas através de categorias. Estas nego-
ciações são utilizadas como referência para 
atualizações dos colaboradores.

Os salários são revisados por posição em 
comparação com pesquisa de mercado. 
As pesquisas e investigações realizadas 
garantem a equidade externa da remu-
neração dos nossos funcionários, e não se 
registram diferenças na Companhia entre 
os salários de homens e mulheres que 
desempenham a mesma função.

Em todas as operações, o salário inicial de 
um trabalhador que ingressa em período 
integral se encontra igual ou acima do 
salário mínimo local.

Durante os últimos anos não se trabalhou 
apenas sobre os benefícios econômicos, 
mas também sobre os não econômicos, 
buscando adaptar-nos às novas necessi-
dades dos colaboradores.

% do pessoal sindicalizado 
pelas operações principais

Argentina

Engarrafadora do Atlântico S.A. 67%

Andina Embalagens Argentina S.A. 78%

Brasil

Rio de Janeiro Refrescos Ltda. 3%

Chile

Engarrafadora Andina S.A. 53%

Vital Sucos S.A. 44%

Vital Águas S.A. 65%

Recipientes Central S.A. 31%

Paraguai

Paraguai Refrescos S.A. 68%

Indicador de Desempenho Importante na Sustentabilidade

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Rotatividade de 
funcionários 0,41% 0,49% 0,38% 3,55% 2,84% 2,71% 1,93% 2,04% 2,6% 0,62% 0,50% 0,45%

Calculo a divisão entre a quantidade de funcionários permanentes que deixaram a empresa e o total de funcionários ao fechamento de cada ano.

Relação entre o salário inicial 
mínimo (salário básico sem 
adicionais) e o salário mínimo 
local legal.

2016 2015 2014

Argentina 281% 297% 215%

Brasil 108% 112% 111%

Chile 100% 100% 139%

Paraguai 117% 100% 110%

Na Coca-Cola Andina 
a preparação e 
evolução profissional 
permanente no caminho 
para a excelência 
empresarial são parte 
do DNA dos nossos 
trabalhadores. Por isso 
seguimos apostando 
na capacitação como 
ferramenta essencial 
para o desenvolvimento 
dos recursos humanos.

Formação para o 
desenvolvimento da nossa gente

A partir do aprendizado obtido na 
Pesquisa do Clima 2015, em 2016 

se reforçaram programas já ativos e se 
incorporaram outras capacitações a fim 
de desenvolver potencialidades e habilida-
des dos colaboradores e suas equipes de 
trabalho. As áreas de Desenvolvimento em 
conjunto com as áreas de clientes internos 
propõem orientar estrategicamente os 
recursos como parte do desafio constante.

Programas como Universidade Andina 
(UA), Escola Comercial (EC) e Sistema de 
Excelência Andina (SEA) são um capital 
da Companhia que continua em perma-
nente crescimento e segue colhendo os 
frutos dos anos anteriores. Em 2016 se 
realizaram treinamentos de liderança e 
feedback disponibilizando ferramentas para 
a gerência intermédia para que tenham uma 
visão de 360° que lhes permita um melhor 
relacionamento com suas equipes e pares.

Como aspecto diferencial podemos destacar 
o grande esforço realizado para digitalizar 
treinamentos utilizando plataformas moder-

nas e-learning, que permitem ao colaborador 
aprender de maneira autônoma com maior 
disponibilidade de horários de execução.

A adaptação ao ritmo do aluno que tem esta 
ferramenta é muito positiva e melhora os 
resultados na incorporação do conhecimen-
to, dando a possibilidade de compartilhar 
conteúdos entre países e potenciando a 
construção de “uma companhia, uma só 
equipe”. A nível administrativo o pessoal 
de Recursos Humanos pode monitorar a 
participação, avaliações e as outras métri-
cas de maneira ágil podendo implementar 
melhoras constantes.

O futuro da Coca-Cola Andina está nas 
mãos de cada um dos nossos colabo-
radores e é tarefa de todos assumir tal 
responsabilidade. Os esforços realizados 
para o desenvolvimento das pessoas que 
integram a Companhia buscam cumprir 
com o propósito de liderar o mercado de 
bebidas sendo reconhecidos pela nossa 
gestão de excelência, pessoas e cultura 
acolhedora.

GRI:
G4-DMA

G4-SO4

G4-10

G4-11
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Horas de capacitação anuais por categoria e gênero

2016
Gerentes e Executivos 

Principais
Profissionais 
e Técnicos

Outros 
Trabalhadores Afastados Totais

Argentina
Mulheres 2.112 5.054 1.874 0 9.041
Homens 12.087 8.336 37.255 5.612 63.291

Brasil
Mulheres 106 7.058 6.092 0 13.256
Homens 966 70.458 56.722  0 128.146

Chile
Mulheres 102 4.421 6.226 246 10.995
Homens 479 9.972 23.117 2.607 36.175

Paraguai
Mulheres 403 2.106 299 118 2.926
Homens 364 4.511 6.640 2.604 14.119

Holding
Mulheres 4 209 0 0 213
Homens 82 45 0 0 127

Totais 16.705 112.170 138.225 11.188 278.289

HORAS DE FORMACIÓN
POR TEMÁTICAS       

Prática e Politicas dos
Direitos Humanos,

Diversidades e Inclusão 
0%

Sustentabilidade e
meio ambiente 

5%

BRA

21%
Segurança do Trabalho 

14%

Ética e código
de conduta 

1%

Desenvolvimento de
habilidades para o trabalho 
41%

Desenvolvimento de
competências e
empregabilidade 
39%

Horas de formação por temáticas

Novas contratações (permanentes)
Menos de 30 anos Entre 30 e 50 anos Mais de 50 anos

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Argentina 59 7 17 0 0 0

Brasil 906 101 948 65 93 4

Chile 101 43 76 22 8 3

Paraguai 31 10 18 3 0 0

Holding 2 0 2 1 1 0

Despesas*
Menos de 30 anos Entre 30 e 50 anos Mais de 50 anos

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Argentina 36 7 71 14 13 1

Brasil 957 80 1295 91 138 9

Chile 244 117 295 108 51 19

Paraguai 18 8 34 8 14 2

Holding 0 0 1 2 1 0

* Número de funcionários permanentes que abandonaram a organização voluntariamente, por demissão, aposentadoria, falecimento ou outro.

GRI:
G4-DMA

G4-LA1

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4-SO4Comprometidos com a realidade da nossa Companhia e o entorno que nos 
rodeia, propomos para os trabalhadores refletir sobre os temas chaves como 
sustentabilidade, ética e direitos humanos através de capacitações, palestras e 
conferências.

Princípios e valores com 
responsabilidade social

Na Coca-Cola Andina nos preocupamos pela sustentabilidade 
do nosso negócio e a sustentabilidade no âmbito empresarial. 

Tanto assim que em fevereiro de 2016 participamos da conferência 
que ofereceu Margarita Ducci Budge, diretora Executiva da Rede 
Pacto Global Chile, sobre o impacto econômico da sustentabili-
dade nas organizações.

A atividade que se desenvolveu junto com a Universidade Século 
XXI em Córdoba, Argentina, serviu para expor casos de boas 
práticas de Responsabilidade Social Empresária (RSE), em um 
encontro aberto para os diversos públicos da comunidade que 
potencializou o intercâmbio de experiências e opiniões.

Também em apoio com o Pacto Global das Nações Unidas, a 
meados de 2016 organizamos uma capacitação sobre os Direitos 
Humanos e Ética pelas mãos de especialistas reconhecidos no 
Chile e na Argentina, com o propósito de informar aos trabalha-
dores sobre o papel da Companhia nestes temas e debater sobre 
os dilemas éticos do dia a dia.

Criar consciência sobre a importância e o sentido dos direitos 
humanos, reflexionar sobre os valores e facilitar ferramentas 
para a resolução destes dilemas foram alguns dos fundamentos 
temáticos que se abordaram durante os seminários, que aspiramos  
repetir em 2017 no Paraguai e Brasil.

Os direitos humanos são elementos essenciais no âmbito empre-
sarial, protegê-los e respeitá-los exige um enorme compromisso 
por parte de todos os que formamos  a Coca-Cola Andina, se 
queremos uma sociedade em paz, mais justa, equitativa e soli-
dária e também um âmbito de trabalho mais harmonioso, ético 
e sustentável.

Por último, para analisar, melhorar e planejar o desenvolvimen-
to profissional das pessoas continuamos com o Programa de 
Gestão do Desempenho que aplicamos desde 2014, um sistema 
transversal para a organização sem diferenças no alcance para 
determinados segmentos ou áreas.

O mesmo compreende um modelo único de objetivos e com-
petências assim como uma instância de avaliação de metas e 
análises de habilidades, focadas em:

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

 › Motivar a geração de habilidades com foco nos resultados, 
aspiração de crescimento profissional e pessoal.

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

 › Fomentar uma cultura que promove o aprendizado com 
os êxitos e os erros, e implementar um estilo de comunicação 
transversal que nos promova ser ouvidos.

 › Reconhecer a contribuição individual dos trabalhadores 
com melhor desempenho.

 › Entregar um modelo que contribua para a identificação e 
seleção de potencial e talentos dentro da Companhia.

 › Promover a igualdade de oportunidades de desenvolvimento 
para as posições que requerem as mesmas competências e 
responsabilidades.

 › Proporcionar ferramentas que contribuam para um adequado 
planejamento do desenvolvimento das pessoas.
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Na nossa Companhia, 
entendemos que a 
deficiência é só uma 
parte da singularidade 
de cada indivíduo, 
por isso focamos nos 
talentos, acreditamos na 
diversidade como fator 
de crescimento mutuo 
para a empresa e os 
funcionários.

Compromisso com a diversidade

N o Brasil realizamos em 2016 o Programa 
de inclusão ao mercado de trabalho 

para pessoas com deficiência, buscamos 
permanentemente melhorar a comunicação 
com o público alvo que eles mesmos se 
aproximem das empresas se candidatando 
a processos seletivos e promovendo sua 
própria inclusão no mercado de trabalho.

EO programa se desenvolve através da 
parceria com "Oportunidades Especiais" 
criado para realizar ações de divulgação das 
vagas disponíveis nas grandes empresas 
que contam com propostas inclusivas; 
o objetivo é facilitar a busca através da 
plataforma e iniciativas comunicacionais.

Pessoas com deficiência 
motora, mental ou visual

Brasil 2016 2015

Profissionais e técnicos 165 97

Outros trabalhadores 8 50

Total 173 147

Durante 2016 foram definidas jornadas de 
benchmaking com a operação do Brasil para 
replicar programas similares no Chile, na 
Argentina e no Paraguai. No final do ano 
foram definidas as equipes de cada país 
que levarão adiante o projeto e planejarão 
treinamentos para os colaboradores, quem 
serão os sócios estratégicos na implemen-
tação, para estar em condições de dar os 
primeiros passos em 2017.

Estão direcionados para o cuidado e prevenção 
da saúde; para o desenvolvimento de uma vida 
saudável, o desenvolvimento e o disfrutar da família.

Compensações e benefícios

em 100% das operações:
Saúde

 › Licença maternidade e paternidade

 › Seguro de Vida adicional fora ou obrigatório por 
lei.

 › Checkup Médico Completo Anual para gerentes, 
chefes e supervisores.

Sociais

 › Licenças matrimônio, falecimento de familiar 
próximo, irmãos e avós.

Econômicos

 › Bebida grátis.

 › Cesta de Natal.

A s compensações e benefícios oferecidas 
pela Coca-Cola Andina contemplam o 

exigido pela legislação do trabalho em cada 
um dos países nos quais temos operações e 
ano após ano a companhia se esforça para 
ir além com benefícios para complemen-
tar planos de saúde para o colaborador 
e sua família, para continuar e finalizar 
estudos e desta maneira contribuir para a 
empregabilidade, para facilitar momentos 
especiais da vida dos nossos colaboradores 
e melhorar a qualidade de vida.

Outros

 › Estacionamento grátis

 › Entrega de uniformes para os funcionários da área 
de operação.

GRI:
G4-DMA

G4-LA3

G4-LA8
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em 50% das operações
Saúde

 › Plano dental.

 › Serviço de Fisioterapia/Cinesiologia.

Educação

 › Descontos nas tarifas de diferentes programas educativos para funcionários.

 › Licenças para exames.

Econômicos

 › Serviço de transporte para todos os funcionários.

 › Concursos para os filhos dos colaboradores com melhores médias.

 › Presente de nascimento.

Outros

 › Extensão de 1 dia da licença por falecimento de familiar indireto (a lei dá 1 dia).

 › Bebida grátis para o aniversário dos filhos dos colaboradores.

 › Biblioteca interna.

 › Gozo de feriado no período de férias.

 › Nutricionista na planta.

 › Exceção para roupas de verão e inverno para os funcionários de suporte.

 › Licença por doação de sangue 1 dia.

 › Adicional por título universitário ou terciário para trabalhadores DCCT.

 › Reintegração de gastos em hotéis para o trabalhador DCCT com tope.

 › Antecipação extraordinária de bens.

 › Festa de Natal para o trabalhador e família.

 › Pagamento de subsidio dos 3 primeiros dias de licenças médicas que não são 
cobertos pelo plano de saúde.

em 75% das operações
Saúde

 › Repouso por maternidade e tempo remunerado de amamentação (6 meses de 
meia jornada de trabalho sem reduzir o salário para as mulheres reintegradas 
logo da licença maternidade).

 › Assistência e seguro médico.

 › Ginástica laboral: acesso aos planos de atividades físicas em instalações próprias 
ou por convênio, para o cuidado integral e de descanso.

 › Programas preventivos de vacinação (dengue, gripe, febre amarela, hepatites A, etc.).

Sociais

 › Creche.

 › Entradas para participar em eventos.

Econômicos

 › Kit escolar, Bônus para filhos menores de 18 anos.

 › Gratificação por aposentadoria.

 › Refeitório.

 › Presente de fim de ano.

Outros

 › Licença paternidade estendida por 1 dia (a lei determina 2 nós damos 3).

 › Extensão de 1 dia de licença por falecimento de familiar direto (a lei determina 3).

 › Refrigeração: fruta e iogurte para os cargos administrativos.

 › Desconto na compra de produtos da empresa.

 › Extensão de licença por falecimento do cônjuge 4 dias.

 › Programa de esporte e recreação para os funcionários.

em 25% das operações
Saúde

 › Plano de saúde ou plano de obra social; incluem para o funcionário e grupo 
familiar, sendo a Companhia responsável por absorver todas as diferenças que 
implique o valor do plano ao contrário dos aportes e contribuições da lei.

 › Programas de reeducação alimentar.

 › Conferências, seminários e palestras de interesse para os colaboradores e grupo 
familiar.

Educação

 › Descontos de excelência acadêmica para carreira universitária para os filhos dos 
trabalhadores.

Licenças por maternidade/paternidade e continuidade do trabalho

Quantidade de colaboradores
que tomaram licença

Quantidade de colaboradores que continuam 
trabalhando depois da licença

Maternidade Paternidade Maternidade Paternidade

Argentina 29 126 29 126

Brasil 63 207 47 174

Chile 44 - 34 -

Paraguai 5 65 5 60

Holding 0 0 0 0

Total 141 398 115 360

79%
das mães e 

88%
dos pais continuam na empresa depois  

de um ano de tomar-se a licença.

GRI:
G4-DMA

G4-LA3

G4-LA8

Econômicos

 › Política habitacional que consiste na outorga de subsídio para 5 trabalhadores 
por ano.

Outros

 › 12 salários adicionais para o seguro de vida coletivo a um custo muito baixo e/ou 
incorporar o cônjuge dentro do seguro.

 › Licença de férias pagas com Plus no período de férias.

 › Licença por mudança 1 dia.

 › Licença adicional de 2 dias de férias por viagens que estejam a mais de 1000 km. 
por um mínimo de 10 dias (DCCT).

 › Convênios de desconto com instituições de saúde e farmácia.

 › Presente de natal para os filhos dos trabalhadores.
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Assim como gerimos outras partes críticas do negócio, proporcionar um 
ambiente saudável e seguro é um compromisso que agrega a todos nós, se 
queremos ser reconhecidos pela gestão de pessoas com as que trabalhamos.

Saúde e segurança, um 
desafio de todos

D esde 2015, as operações da Coca-Cola 
Andina trabalham para a transformação 

para uma cultura assegurada. O Programa 
de Segurança Baseada no Comportamento 
(SBC) estabelece as etapas, os critérios 
e a mecânica de implementação para as 
áreas a cargo da Segurança seguindo os 
alinhamentos do programa de gestão de 
segurança da The Coca-Cola Company. 

O propósito é garantir o respeito pela saúde, 
a segurança e a valorização da vida sobre 
a base da responsabilidade por parte dos 
líderes, diretivos, funcionários, contratantes 
e público geral.

Os esforços conduzem para a diminuição 
de acidentes, a prevenção de perdas, o 
cumprimento legal e a ergonomia. Adota-
mos medidas de saúde e segurança para a 
prevenção de riscos, realizando checkup 
médicos  para os nossos colaboradores 

e promovendo a capacitação para uma 
cultura preventiva.

Em cada operação ativamos programas para 
conseguir “Acidente Zero” e “Gestores de 
Trabalho Seguro”, que buscam comprometer 
os trabalhadores com o Sistema de Gestão 
de Segurança de cada país. Em nenhum 
deles registramos acidentes fatais graças 
aos controles e políticas que aplicamos 
de maneira permanente e o compromisso 
da nossa gente com o cuidado pessoal.

Contamos com Comitês de Saúde e Segu-
rança nos quais estão representados 100% 
dos colaboradores da Companhia. Em cada 
um deles participam executivos, técnicos 
e operários, garantindo também a repre-
sentação das diferentes áreas (Logística, 
Industrial, Comercial, Administração, etc.).

Em 2016 
não houve 
acidentes 
fatais.

O Programa tem três fases de implemen-
tação e cada uma delas se submetem aos 
processos de auditoria que devem acreditar 
o cumprimento das metas sobre redução 
de acidentes.

Existem instâncias comuns para todas 
as operações tais como palestras sobre 
segurança entre os supervisores e suas 
equipes de trabalho, rotinas de observa-
ções, comitês de seguimento, academia 
de segurança, programa de comunicação 
e programa de reconhecimentos.

A iniciativa exige a participação ativa dos 
operários, sindicato e líderes dos pro-
cessos, os quais trabalham na análises e 
propostas de melhorias. Durante o ano de 
2016 se realizaram mais de 32.000 horas 
de capacitação na segurança e nos quatro 
países foi possível obter resultados muito 
positivos:

argentina
A Taxa de acidentes de novembro de 2016 
diminuiu 73% com respeito a novembro de 
2015, e no acumulado do mesmo período 
diminuiu 20%.

brasil
O Programa de segurança no Trânsito “Fleet 
Safety” reduziu o indicador “Crash Rate” 
(número de colisões da nossa frota) de 
2,5 em 2015 para 0,35 em 2016.

chile
A proporção de acidentes (LTIR) baixou 
em 2016 para 36% com respeito a 2015.

paraguai
Foram capacitados 140 líderes de áreas 
industriais, logísticas e comerciais no 
programa Segurança Baseada no Com-
portamento (SBC).

GRI:
G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA8

Indicador de Desempenho Importante na Sustentabilidade

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Taxa de 
ausência % 3,09 3,21 3,09 1,9 2,27 1,78 3,39 3,19 3,30 1,78 1,57 1,62

Taxa de acidentes (LTIR)

2016 2015 2014 2013

Argentina 5,07 6,14 8,45 8,2

Brasil 0,58 0,53 0,75 0,74

Chile 2,60 4,19 6,5 4,66

Paraguai 0,46 0,59 0,82 0,67

Taxa de dias de baixa por acidentes (LTISR)

LTISR 2016 2015 2014 2013

Argentina 143,08 202,10 213,46 215,01

Brasil 6,61 6,94 6,48 7,30

Chile 47,95 52,99 76,97 65,58

Paraguai 3,73 3,84 7,21 4,08

NOTA: Ambos indicadores incluem terceiros.

terceirizados 

CHI
45%

PAR
24%

BRA
11%

ARG
20%

*Os indicadores de segurança incluem os terceirizados.
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9

1

2

3

4

5
6

7

8

Sessão de Revisão de Talento e 
Sucessão com a Comitê Executivo.

Sessão de Revisão de Talento e 
Sucessão com a Equipe Diretiva.

Workshop 
Gerentes Corporativos.

Workshop Comitê
de Gerentes.

Workshop 
Equipe do RH.Apresentação do Plano Global de 

Gestão de Talento e Sucessão a 
Equipe Diretiva.

De�nição do Plano Global de 
Gestão de Talento e Sucessão.

Consolidação dos resultados

Plano Piloto.

caso destacado
GRI:
FP4
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Um desafio coletivo

N o meio de um entorno empresarial em 
permanente mudança com variáveis 

pouco controláveis em relação com a com-
plexidade do meio no qual se desenvolvem 
os negócios, trabalhar no planejamento 
da sucessão de cargos críticos é um eixo 
central para a gestão de recursos humanos 
em toda companhia.

Conscientes da responsabilidade de gerir 
p potencial humano e velar pelo funciona-
mento normal da nossa organização, na 
Coca-Cola Andina colocamos em marcha 
um “Plano Global de Gestão de Talento e 
Sucessão”.

Se trata de uma iniciativa baseada em 
três atividades chaves: planejar os cargos 
que serão objetivos do plano (estratégia, 
competências, estrutura atual e futura); 
identificar as competências requeridas para 
exercê-lo de maneira idónea (analisar o de-
sempenho, potencial e planos de sucessão) 
e desenvolver a formação e orientação dos 
candidatos (feedback, planos de ação do 
indivíduo e da Companhia, e seguimento).

Acreditamos que este mecanismo, além de 
garantir uma continuação com os colabora-
dores que já conhecem a organização e de 
cuja carreira profissional fomos testemunhas, 
nos permite observar as capacidades do 

Com o propósito 
de assegurar a 
continuidade e o êxito 
do negócio através da 
identificação oportuna e 
o desenvolvimento das 
pessoas nas posições 
atuais e futuras, 
Coca-Cola Andina 
trabalha em um plano 
de sucessão de cargos 
estratégicos.

futuro comando como formador e pessoa 
capaz de gerar uma equipe, competências 
chaves para qualquer diretiva.

Em uma primeira etapa, o processo al-
cançou a 261 pessoas entre integrantes 
da Equipe Diretiva (Nível N), o Comitê de 
Gerentes Funcionais e Corporativos (Nível 1) 
e Executivos e Profissionais (Nível 2) que se 
enfrentaram o desafio de: aprender através 
da experiência ‘on the job’ como saídas ao 
mercado, visitas às operações, intercâmbio 
com outras funções, participação em pro-
jetos interfuncionais, etc.; aprender com 
outros mediante ações como o feedback, 
coaching, mentoring e aprendizado com 
grupos de trabalho; e o treinamento formal 
de cursos de aperfeiçoamento, conferências, 
seminários, diplomatas e másters.

Para o futuro, o desafio é fazer extensivo o 
processo de feedback para os níveis 1 e 2 
em todas as operações; definir planos de 
ação para o desenvolvimento das pessoas; 
instalar o Processo de Revisão de Talento 
como um ciclo permanente dentro do 
processo de Gestão dos Líderes da orga-
nização e reforçar a doação de recursos 
internos em cada país onde temos presença 
e entre países.

Na Coca-Cola Andina estamos convenci-
dos de que esta nova política não garante 
somente a continuação do negócio, mas 
também promove uma cultura organizacional 
onde as pessoas são recursos valiosos que 
interagem  de maneira generosa, com-
partilhando experiência e conhecimento, 
enriquecendo-se mutuamente e velando 
pelo futuro e crescimento de sua própria 
carreira profissional e de toda a Companhia.

etapas da implementação do 
"plano global de gestão de 
talento e sucessão"

 123



caso destacado
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Fomentamos uma cultura 
de trabalho inclusiva

N a Coca-Cola Andina estamos con-
vencidos de que a diversidade no 

mundo do trabalho é um fator importante 
para o desenvolvimento sustentável, que 
contribui para melhorar a competitividade 
das organizações e o clima organizacional, 
sensibiliza os colaboradores e potencializa 
o trabalho em equipe.

Neste marco, é que em 2016 obtivemos 
excelentes resultados do “Programa de 
inclusão no mercado de trabalho para as 
pessoas com deficiência”, uma proposta 
que incentiva a participação e desenvolvi-
mento criando um ambiente colaborativo 
que favorece o crescimento mutuo da 
Companhia e do pessoal.

Em 2016, continuamos com projetos de inserção laboral para pessoas com 
deficiência, com o objetivo de contribuir para a inclusão social através da 
empregabilidade e da capacitação colaborando no desenvolvimento de 263 
trabalhadores que desenvolvem diferentes tarefas em mais de 10 unidades 
operativas da Coca-Cola Andina Brasil.

A iniciativa começou  na unidade de Jaca-
repaguá, no Rio de Janeiro, e se estendeu 
rapidamente para outras unidades da An-
dina no Rio de Janeiro ; Espírito Santo, um 
dos menores estados do Brasil, e Ribeirão 
Preto, um município importante brasileiro 
do interior de São Paulo, incluindo um total 
de 263 trabalhadores com deficiência em 
toda a Coca-Cola Andina Brasil.

Entre algumas das principais conquistas, 
o programa promoveu a incorporação de 
tecnologias inclusivas como o software 
NVDA, um leitor de tela gratuito e de 
código aberto que permite pessoas cegas 
usar o ordenador com sistema operativo 
Windows, através de uma sínteses de voz ou 

dispositivo braille; capacitações e reuniões 
bimensais para alinhar pautas de compor-
tamento. Além disso, entre outras coisas, 
incluiu instâncias de acompanhamento e 
seguimento; horário flexível de trabalho para 
facilitar o transporte das pessoas, o acesso 
a um tratamento terapêutico ou médico e 
dar continuidade da carreira profissional, e 
importantes obras de acessibilidade como 
portas automáticas, rampas nos principais 
acessos e banheiros adaptados.

GRI:
FP4

A rotatividade 
média do ano de 
2016 de pessoas 
com deficiência é de 
0,22; enquanto que 
a rotatividade média 
da Companhia 
é de 2,77.
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evolução da dotação de pessoas com deficiência 2016

74 76
82 82

94 92
96

100 103 105
111
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2013 2014 2015 2016

14 28 34 75 92+

¿O que é a deficiência?

Segundo a Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência adotada pelas Nações Unidas, “resulta da inte-
ração entre as pessoas com deficiências (físicas, mentais, 
intelectuais ou sensoriais) e as barreiras devidas a atitude 
e o entorno que evitam a participação plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de condições com os demais”.



Nosso foco

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

C omunidade

% de fornecedores nacionais

Argentina Brasil Chile Paraguai

97,0% 99,6% 95,0% 85,9%

GRI:
G4-DMA



Como Companhia, 
buscamos em cada uma 
das operações satisfazer 
simultaneamente os 
clientes, consumidores, 
acionistas, funcionários, 
fornecedores e a 
comunidade em geral.

Nosso aporte para 
a comunidade

N a Coca-Cola Andina aspiramos gerar 
valor nas sociedades onde estamos 

presentes, alcançando não somente as 
comunidades locais de cada país, mas 
também nossa cadeia de valor conformada 
pelos clientes, acionistas e fornecedores 
comprometidos com a essência Coca-Cola.

Para cumprir com esse propósito, desen-
volvemos - sobre a base de condutas éticas 
que guiam para  as nossas ações - negócios 
com impacto social entendendo que a 

sustentabilidade depende da demanda 
dos clientes e das alianças que formamos 
com eles, fornecedores, distribuidores e os 
próprios consumidores.

Os líderes de sustentabilidade de cada 
operação identificaram as oportunida-
des em cada elo da cadeia de valor para 
integrar os programas da comunidade 
neles, tendo uma visão de 360° sobre os 
impactos positivos que podemos exercer 
como Sistema.

UPSTREAM OPERACAO E 
LOGÍSTICA DOWNSTREAM

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 os fornecedores 
que aportam matérias 
primas e serviços para 
as diferentes operações 
no Brasil, na Argentina, 
no Paraguai e no 
Chile. Implementação 
de embalagens 
sustentáveis.

Engarrafado, a embalagem e 
todas as tarefas administrativas 
e de logística, aliviando e 
minimizando os impactos.

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

Inclui a amplia rede 
de clientes, na maioria 
pequenos quiosques e 
armazéns. 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 
dos recicladores. 
Conscientização dos 
consumidores.

Eixos de 
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

Guardiães da água

De 258.807 
clientes, 37% são 
lojistas e pequenos 
comerciantes, o que 
denominamos canal 
tradicional.

Nossos clientes
A raiz do contexto socioeconômico 

dos países onde se desenvolvem 
nossas operações, o portfólio de clientes 
da Coca-Cola Andina caiu levemente com 
respeito a 2015, ainda assim a porcentagem 
dos pequenos comerciantes se mantem 
ano após ano.

Os clientes conformam um elo fundamental 
na nossa cadeia de valor, já que além do 
impacto social que geram para o crescimento 
das economias locais, são responsáveis de 
uma porcentagem importante das vendas 
da Companhia.

Deste modo, oferecemos capacitações e 
visitas nas plantas junto com os familiares, 
experiências graças às quais chegamos 
a dominar com ferramentas de gestão 
os pequenos comércios que nos abrem 
as portas.

De forma regular medimos a satisfação dos 
nossos clientes: todos os países contam com 
um call center que recepta diferentes tipos 
de consultas; uma ferramenta colaborativa 
que favorece o diálogo permanente entre 
eles e a Força de Vendas. A meta para 
todas as operações é superar os 85% de 
satisfação dos clientes.

Além disso, conscientes da necessidade de 
adaptar-nos às novas tecnologias, pomos à 
disposição amplas possibilidades de contato 
digital e diferentes canais de comunicação 
com nossos clientes, via telefônica, e-mail, 
web e visitas presenciais.

Do mesmo jeito que os pequenos lojistas, 
os grandes clientes também são impor-
tantes e é por isso que os incentivamos a 
criar alianças nos temas como embalagens 
retornáveis e devolução de embalagens não 
retornáveis, através das campanhas nos 
centros comerciais para que funcionem 
como pontos limpos.

65

97

66

quantidade de clientes (em milhares)

ARG BRA CHI PAR

63

79

64
53

53

 2015 2016

vendas tradicionais

PAR
26%CHI

32%

BRA
20% ARG

22%

GRI:
G4-12
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argentina

88,4
Customer Services Love

Argentina Brasil Chile Paraguai

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

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

85,00% 85,00% 86,30% 70,80% 70,80% N/A 61,00% 75,00% 75,40% 83,00% 83,00% 86,80%

Este ano temos tido em conta o índice 
de amor pela marca que desenvolve a 
Coca-Cola Company para os engarrafadores 
da unidade de negócio da América latina 
Sul (SLBU south latin business unit).

paraguai

85,2

chile

75,3
BRASIL

N/A

capacitação em 
estratégias de 
venda no canal 
tradicional

Formamos a pequenos e médios comer-
ciantes, incrementando a rentabilidade 
dos seus negócios e impactando direta-
mente na qualidade de vida dos donos, 
dependentes, famílias e a comunidade 
onde estão insertos.

Programas de desenvolvimento 
orientados para o cliente

capacitação sobre 
lei do Rótulo

Capacitamos o público interno e externo 
com respeito às mudanças que implica a 
nova normativa no Chile (Ver Caso des-
tacado Capítulo 2): desenvolvemos uma 
equipe especial de embaixadores para 
poder fazer frente às dúvidas e incertezas 
que gerou a lei e formamos os nossos 
clientes, fundamentalmente aqueles lo-
calizados dentro ou próximo dos espaços 
educativos pelo impacto da mesma nestes 
estabelecimentos.

A Argentina teve 
1.336 visitantes dos 
quais 51% foram 
clientes.
No Brasil teve 
8.659 visitantes 
dos quais 2% foram 
clientes.
No Chile teve 7.675 
visitantes dos quais 
4% foram clientes.

visitas à fábrica

ARG BRA CHI PAR

256
558

7.849

Estudantes

Familiares

Clientes

Outros

6.383

407
147

2.627

658
681

331
403

157

visitas nas fábricas

Este programa nos ajuda a fortalecer o vínculo 

com os clientes e potenciar o sentido de as-

sociação com a marca. Estas instâncias lhes 

permitem conhecer nossa história; os proces-

sos de elaboração das bebidas e a tecnologia 

posta em jogo para a obtenção; os controles 

de qualidade que se realizam; os programas 

de sustentabilidade e o compromisso da 

Companhia com o cuidado do meio ambiente.

concursos 
de vendas 

Anualmente, se levam a cabo concursos 
premiando os clientes como forma de 
reconhecimento pela trajetória junto 
com a Companhia. Cada um deles pode 
seguir o desenvolvimento dos concursos 
que se implementam ao longo do ano em 
una página web específica e informar-se 
sobre a evolução.

desenvolvimento 
da força de venda 
dos distribuidores

O programa abarca os mais importantes 
distribuidores. Mediante a formação e 
assessoramento através de instrutores 
internos, se lhes oferecem ferramentas para 
a conquista dos objetivos e para alinhar as 
capacidades com as da Força de Vendas 
da Companhia.

 131130     •     Coca-Cola Andina    •    Re latór io  de Sustentabi l idade 2016



ARG

BRA

CHI

PAR

Ventas por canal  (%)

33,2
33,9

30,0
2,9

48,2
11,7

28,4

12,1
22,4

18,1
47,4

11,8

Tradicional

Mayorista

Supermercado

On–Premise

Tradicional

Mayorista

Supermercado

On–Premise

Tradicional

Mayorista

Supermercado

On–Premise

Tradicional

Mayorista

Supermercado

On–Premise

23,9
31,1

20,3

24,7

  

  

Na Argentina se 
ditaram 2.694 horas 
de capacitação para 
clientes.

programa de 
fidelização 
dos clientes

Em 2016 continuou o Programa de Fideliza-
ção dos Clientes superando os valores do 
ano passado e conseguindo a participação 
de 752 clientes. Se trata de uma proposta 
projetada para longo prazo que busca gerar 
uma relação fundada na confiança, transfor-
mando o conceito de “Fornecedor/Cliente” 
pelo de “Sócios de Negócios” através de 
um plano de benefícios mútuos mediante 
o qual ambos resultemos beneficiados. 
Queremos ser o fornecedor preferido dos 
nossos clientes incrementando o vínculo e 
comunicação com eles, capacitando-nos 
como sócios e cumprindo metas comuns.

Em 2016 com o Programa Socioité, se 
instruíram a 5.200 clientes de Assunção 
e o interior do país, e em 5. 000 deles se 
ativaram com elementos de marketing 
que melhoraram a estética dos comércios. 
A medição do progresso das diferentes 
etapas do programa reflexionou um grande 
interesse dos clientes para serem parte.

Para 93 % lhes 
resultava interessante 
a proposta.

Para 85% teriam 
intenção de 
participar.

GRI:
G4-EN32

G4-LA14

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR10

G4-SO9

G4-DMA

G4-12

G4-EC9

Nossos fornecedores
Na Coca-Cola Andina acreditamos que os 
fornecedores são um elo fundamental na cadeia 
de valor, por isso trabalhamos em conjunto com 
aqueles que compartilham nossos valores e operam 
de maneira ética para conseguir excelência na 
qualidade dos produtos e eficiência nos serviços.

C onvencidos de que o trabalho em 
equipe contribui para melhorar os 

resultados da Companhia, nos nutrimos 
da tarefa dos fornecedores para cobrir 
algumas das necessidades de insumos e 
serviços que se requerem para a elabo-
ração dos nossos produtos. Geri-los de 
maneira apropriada nos obriga a realizar 
um seguimento e avaliação permanente 
sobre a base da comunicação constante e 
o conhecimento da realidade para alcançar 
as melhores relações.

Na Coca-Cola Andina operamos em con-
junto com os fornecedores do agro e da 
construção, e outros, graças aos quais 
conseguimos serviços de excelência para 
os diferentes públicos.

O valor adicionado que o Sistema Coca-Cola 
gera em conjunto com toda a cadeia de 
valor é significativo, chegando a representar 
0,3% do PBI dos países onde opera. A tarefa 
mancomunada com os fornecedores favo-
rece maiores benefícios tanto econômicos, 
sociais como ambientais.

avaliação de 
fornecedores

Na Coca-Cola Andina mantemos com os 
nossos fornecedores uma relação de Ga-
nhar-Ganhar, respaldando as atividades e 
gerando associações chaves com aqueles 
que são críticos para a operação. Temos 
como política encorajar o crescimento, 
apostando na melhoria contínua e fazendo 
prevalecer na eleição aqueles que alcan-
çam maior desenvolvimento na qualidade, 
responsabilidade social e cuidado do meio 
ambiente.
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priorizamos a 
contratação de 
fornecedores locais

Procuramos realizar aquisições e compras 
de fornecedores locais radicados nas ci-
dades onde temos as plantas produtivas e 
os principais centros de distribuição. Esta 
decisão busca essencialmente promover 
o desenvolvimento local das empresas 
fornecedoras, gerar uma integração com 
a cadeia de  valor , reduzir o tempo de 
entrega e o risco de exposição a variações 
de taxas de moedas estrangeiras.

Durante 2016 as áreas de abastecimento 
compartilharam experiências sobre as 
exigências e processos, que por sua forca 
muitas vezes não permitem a inclusão de 
pequenos produtores ou empresas sociais. 
Neste sentido, a política corporativa de 
compras se modificou e em conjunto com 
as operações se implementaram alguns 
casos de êxito neste âmbito. A última versão 
contempla incorporar dimensões sociais e 
ambientais para a avaliação técnica atri-
buindo um peso, para logo após avançar 
para a avaliação econômica.

Um exemplo de empresa de gestão social 
que promove o desenvolvimento de for-
necedores locais é A Arca Produtores + 
Consumidores, que impulsa comunidades 
de prosumidores (produtoras e consu-
midoras ao mesmo tempo) vinculando 
pequenos produtores com redes onde 
pode comercializar e oferecer serviços. 
Através Da Arca concretamos na Argentina 
a compra de uniformes que são fabricados 
por pequenos produtores têxteis.

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% 87,00%

2016 97,00% 99,68% 95,06% 85,93%

Porcentagem do gasto para fornecedores nacionais

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

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

2016 97,00% 99,83% 97,52% 40,00%

Em 2016 tivemos um total de

8.927 
fornecedores.

95
Dias

300
Cidades

10.000
Condutores

206
Países

42
Modalidades

10.500
Atletas

164
Países

23
Modalidades

4.350
Atletas

Na Coca-Cola Andina Brasil se realizou a 
12° edição do workshop para fornecedores 
de insumos e serviços; uma jornada anual 
onde se convida os principais fornecedores 
para reconhecer os que tenham melhor 
desempenho e se aproveita o encontro para 
abordar as seguintes temáticas:

 › Visão do contexto econômico com um 
especialista externo.

 › Sustentabilidade e programas de res-
ponsabilidade social na comunidade.

 › Política de compras e de atualizações.

 › Armazenamento e requisitos de recepção 
da matéria prima.

 › Processo financeiro, documentação e 
pagamentos.

 › Auditorias internas e canal de denúncias 
anônimas.

 › Sistema de gestão integrado, e processos 
de garantia de:

 · Qualidade,

 · Inocuidade,

 · Meio ambiente,

 · Saúde e segurança,

 · Auditoria para fornecedores de 
serviços críticos.

Em 2016 foi feita uma menção especial 
pelas Olimpíadas, já que a cidade do Rio 
de Janeiro foi sede dos três eventos es-
portivos mais representativos do mundo; 
foram 114 dias que nossa operação teve 
que adaptar-se ao maior acontecimento 
esportivo do planeta.

Coca-Cola Andina 
Brasil com sua 
cadeia de valor 
foi importante 
para sincronizar o 
funcionamento da 
operação durante as 
Olimpíadas.

workshop para fornecedores 
e prestadores de serviços GRI:

G4-EN32

G4-LA14

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR10

G4-SO9

G4-DMA

G4-12

G4-EC9
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princípios 
orientadores para 
os fornecedores

Na Coca-Cola Andina estamos compro-
metidos com a defensa dos princípios 
fundamentais dos direitos humanos 
internacionais no lugar de trabalho, qual 
seja o lugar que operemos.

Acreditamos que a verdadeira medida de um 
negócio bem administrado não considera 
somente o alcance do êxito a nível econô-
mico, mas também como se alcança; por 
isso buscamos desenvolver relações com 
fornecedores que compartilhem valores 
similares e operem de maneira ética.

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

A política da Companhia sobre este tema se 
forma nos “Princípios Orientadores para os 
fornecedores” cujas disposições abarcam 
os fornecedores associados e os grupos 
engarrafadores independentes. Através 
disso se comunica os nossos valores e 

expectativas, destacam a importância das 
práticas responsáveis no lugar de trabalho, 
que respeitem os direitos humanos e cum-
pram  como mínimo as leis do trabalho e do 
meio ambiente no âmbito local, assim como 
as convenções internacionais importantes.

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

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

Para obter mais informação, visite o site 
web www.thecocacolacompany.com.

Nossos fornecedores devem 
cumprir com os seguintes 

requisitos:

 › Respeito a liberdade de associação e 
negociação coletiva.

 › Proibição do trabalho infantil.

 › Proibição do trabalho forcado e do 
abuso no trabalho.

 › Eliminação da discriminação.

 › Horas de trabalho e salários.

 › Lugar de trabalho seguro e saudável.

 › Proteção do meio ambiente.

 › Integridade empresarial.

 › Procedimentos de reclamação e 
solução.

 › Sistemas de gestão adequados e 
efetivos.

uma nova gestão 
para os nossos 
empreiteiros

A administração dos compromissos e 
relações com empresas empreiteiras é 
um tema cada vez mais complexo para as 
grandes companhias, sobre todo quando o 
tamanho da operação é extenso e boa parte 
do funcionamento se apoia em terceiros.

Coca-Cola Andina não é a exceção, e é por 
isso que na busca contínua de eficiência 
este ano adotamos um novo modelo de 
Gestão de Terceiros, que permite regular 
a quantidade de contratos por operação, o 
peso sobre os custos da organização e dos 
trabalhadores envolvidos nestes contratos, 
mais ainda quando muitos deles têm uma 
relação direta com nossos consumidores. 
Desta maneira compartilhamos a visão 
de ser reconhecidos pela nossa gestão 
de excelência.

O novo modelo aborda de forma integral a 
problemática da administração de contratos 
e permite que se gerencie com um pleno 
controle, ordenamento, transparência e 
buscando a melhora contínua dos custos 
e do desempenho dos serviços.

Fornecedores 
críticos avaliados Categoria Conceitos avaliados 2016

Fornecedores de 
ingredientes Cumprimento

SGP (Supplier Guiding Principles) 96%

GFSI (Global Food Safety Initiative) 85%

SAA (Supplier Authorization Agreement) N/A

Fornecedores de 
embalagens Cumprimento

SGP (Supplier Guiding Principles) 93%

GFSI (Global Food Safety Initiative) 54%

CSME (Packaging & Sales & Marketing Equipment) 98%

GRI:
G4-DMA

FP1

FP2

comitês de 
supply chain

Participamos nos Comitês de Supply 
Chain de engarrafadores da Coca-Cola, 
onde se trabalha em iniciativas conjuntas 
para potenciar volumes de negócio e boas 
práticas comerciais. Se consegue acordos 
de desenvolvimento dos fornecedores de 
insumos estratégicos e adequações para 
os nossos padrões de qualidade, por 
exemplo açúcar, tampas, preformas, etc. 
Além disso, se criam alianças com outras 
companhias e instituições para trabalhar 
as boas práticas na cadeia de valor, sob a 
organização de Consórcios de Compras.

Em resumo, conta com quatro âmbitos de 
gestão: a Gestão Operacional, a Gestão do 
Desempenho, o Monitoramento da Gestão 
do Contrato e da Gestão Legal e Social; pro-
piciando uma abordagem global e definindo 
tarefas específicas que deve cumprir cada 
um dos envolvidos no processo de gestão 
de contratos. Esta estratégia estabelece 
também uma preparação e treinamento 
para os atores involucrados, que os permite 
compreender e aderir um novo modelo que 
beneficia a todas as partes.

O modelo de administração de contratos 
consegue integrar os cinco âmbitos funda-
mentais com grande sucesso(Operacional, 
Financeiro, Relações de Trabalho, Legal, 
Inocuidade e segurança do trabalho) sob 
uma única ferramenta através de variáveis 
medíveis e controláveis.
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Ferramentas da gestão 
de fornecedores

Classificação
Para melhorar a gestão se classifica os fornecedores em grandes categorias de acordo 
com a importância e criticidade.
Se mantém a mesma política de relação com todos, alguns processos e procedimentos 
estão diferenciados segundo a classificação.

Realizamos 
alianças 
estratégicas 
e projetos 
conjuntos para 
a melhora  e 
a aplicação 
de novas 
tecnologias, 
que resultam 
em uma maior 
capacidade do 
fornecedor e da 
nossa operação.

Desenvolvimento

Promovemos e colaboramos na melhora do desempenho e do desenvolvimento dos 
fornecedores através de controles, avaliações e retroalimentação.
Colaboramos com planos de melhora; capacitações específicas; apoio econômico em 
circunstâncias críticas; avaliação e retroalimentação respeito de práticas de segurança e 
higiene, qualidade, proteção do meio ambiente e responsabilidade social empresarial.

Requisitos sociais 
e ambientais

Contamos com um procedimento específico que define as regras e requisitos os quais 
os fornecedores devem agarrar-se, incluindo aspectos de saúde, segurança e meio 
ambiente.
Todos os contratos de serviço incluem o cumprimento da legislação local com respeito 
a proibição do trabalho infantil, um correto registro e pago para os trabalhadores 
terceirizados, o cumprimento dos horários de trabalho e a proibição do trabalho escravo.

Avaliação

Semestralmente se avalia, gerando um relatório onde os trabalhadores da Coca-Cola 
Andina, usuários dos produtos e serviços, definem uma pontuação da avaliação do 
cumprimento. Para os insumos de produção, todos os fornecedores passam pelas 
análises do controle de qualidade. As auditorias se realizam em caso de que os 
fornecedores apresentem resultados menores ao esperado.

Requisitos do Sistema de Gestão

Para todos os fornecedores empreiteiros que prestam serviços na planta lhes comu-
nicam e controlam permanentemente os requisitos do Sistema de Gestão: assegurar 
a qualidade dos nossos produtos e que os mesmos sejam seguros para o consumo; 
mitigar os riscos para a saúde e segurança das pessoas que participem das atividades 
da empresa; minimizar os impactos ambientais negativos; controlar os riscos para a 
propriedade intelectual e material da empresa.

GRI:
G4-DMA

FP1

FP2

Investimento social 
na comunidade
Na Coca-Cola Andina 
buscamos melhorar a 
qualidade de vida das 
pessoas e promover 
comunidades mais 
felizes, desenvolvidas e 
sustentáveis.

N ossa política de investimento social 
se baseia 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.

Durante o ano de2016 fomos críticos para 
orientar os recursos e seguindo metodo-
logias de medição de investimento social 
nos preguntamos se nossas iniciativas são 
voluntárias e caritativas, para conseguir 
articular com ONG´s e poder deixar claro 
o objetivo social-ambiental dos projetos 
no caso de ter que incorporar sócios com 
fins de lucro.

Estamos convencidos de que existem 
cada vez mais atores com quem podemos 
estabelecer sinergia para potencializar os 
resultados das iniciativas na comunidade. 
Priorizamos estas alianças e programas 
com una visão a longo prazo, já que a 
problemática requer um compromisso 
sustentável.

Ainda devemos melhorar os métodos de 
medição das iniciativas, mas vamos por 
um bom caminho, definindo por projeto as 
contribuições e as mudanças que queremos 
conquistar nas comunidades através de 
metas concretas. Contamos com ferramen-
tas de diálogo e comunicação constante 
para conhecer as necessidades e focarmos 
programas e iniciativas na função dos seus 
interesses e preocupações.

Mantemos reuniões periódicas com os 
municípios onde se encontram nossas 
operações a fim de conhecer melhor o 
contexto econômico e social a qual estamos 
imersos, e colaboramos rapidamente ante 
situações de catástrofe.

Através da página web da Coca-Cola rece-
bemos consultas e reclamações, que são 
derivados  para as regiões e engarrafadoras 
correspondentes. Medimos a percepção 
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organizações com as que nos vinculamos:

ARGENTINA

Associação Fundece (EXC)

Associação IARSE

Auspicio de eventos Banco Alimentos Mendoza

Mudança climático - Apoio ao programa Educar 
Florestando. Fundação ACUDE, 10 programas

Doações de Bebida (Banco de Alimentos e pedidos 
autorizados)

Inclusão educação - FONBEC- Toda andina Argentina

Doação mensal banco de alimentos para logística

Pesquisa de percepção social mostra 3 locais

Indicadores benchmarking IPACE (PNC-PIC)

Casa Macuca

Junior Achivement Córdoba

Cooperativa Los Carreros

Fundação AVINA

Fundação Rota 40

Associação Hospital Infantil

Casa Bethel

Conin

BRASIL

Oportunidade Especiais

AFBCC - Associação Fabricantes Brasileiros da Coca-Cola

ACRJ - Associação Comercial do Rio de JPA

ABIR - Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante

Espírito Santo em ação

Instituto Coca-Cola Semana Otimismo

Coletivo Jovem e Coletivo Floresta Instituto Coca-Cola

CIESP - Centro de Indústria do Estado de São Paulo

CIRJ - Confederação das Indústrias do Rio de Janeiro

CHILE

Centro de Estudos Públicos

Universidade dos Andes

Associação de Indústrias Fornecedoras

Conf. Gremial Comer Detalhista

SOFOFA

Câmara Nacional do Comércio do Chile

Associação de Industriais Antofagasta

Câmara do Comércio de Santiago

Alimentos e Bebidas do Chile

Associação Nacional dos Anunciantes do Chile - ANDA

Junior Achivement

Fundação Liberdade e Desenvolvimento União Social dos 
Empresários Cristãos

PARAGUAi

Polícia Nacional – Delegacia  Arroyo Seco, próxima à Paresa

Fundação Dequeni - Ações para fomentar a educação

Fundação Paraguaia

World Wildlife Foundation

Bombeiros Voluntários

Fundação Moisés Bertoni

Teleton

Teto Paraguai

FUPADI

Fundação Paraguaia - Plano Empreendedores

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

Junior Achivement

resumem de iniciativas

ARGENTINA

26 Programas educativos com Junior Achievment Córdoba

Instalações de filtros de água no Rio Negro para acesso à 
água potável de 7 escolas

Inclusão de bolsas escolares para 75 crianças sob o 
programa FONBEC

Desenvolvimento programa Educar Florestando em 10 
escolas da cidade de Córdoba.

Implementação PAC, Programa Acompanhamento na 
Cooperativas, com cooperativa Los Carreros da cidade de 
Córdoba.

Doação para a Fundação Banco de Alimentos Córdoba. 
Litros doados: 282909

Doações de tampas e papel para Hospital Infantil de 
Córdoba.

Instalação de Eco pontos em hipermercados da zona Norte 
da cidade de Córdoba

BRASIL

Projeto de capacitação para as pessoas com deficiência: 
inclusão de 263 pessoas com deficiência ao mercado de 
trabalho nas operações do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto 
e Espírito Santo.

Instituto Coca-Cola (Semana Otimismo): o volumem de 
venda de uma determinada semana, se destinou para 70 
cooperativas de recicladores da região do Rio de Janeiro, 
Espirito Santo e Ribeirão Preto.

1.178 catadores no ano de 2016"

Coletivo Jovem: Projeto de capacitação e 
acompanhamento no mercado de trabalho de jovens 
entre 15 e 25 anos. Trabalho em conjunto com 14 ONGs 
localizadas nas comunidades próximas do Rio de Janeiro 
e Ribeirão Preto.

5.348 impactados em 2016"

Coletivo Floresta: Capacitação para o desenvolvimento e 
apoio à  cadeia de valor do fruto açaí nas comunidades 
Ribeirinhas."

CHILE

Campos de futebol para o Chile Renca, em conjunto com a 
Fundação Mi Parque.

Voluntariado Reflorestemos Patagônia: Coyhaique. 
Plantação de 400 léguas nativas em Reserva Nacional 
Duas lagoas.

Início da Aliança de Rede de alimentos. Contribuindo 
para mais de 180 organizações sociais e 89.974 pessoas 
impactadas.

10 programas Voluntariado Junior Achievement 330 
crianças de colégios em Renca

Seminário de Reciclagem Natalina na zona centro com 
colaboradores Andina em conjunto com Kyklos (empresa B)

Limpeza das praias Punta Arenas

Obsequiando um sorriso. Campanha interna de presentes 
natalinos para fundações

Caravana Natalina em San Antônio.

Campanha reciclagem “ Cada garrafa Soma” com ônibus 
de reciclagem

TED X RENCA

Abertura do Cinema Coca-Cola Andina para a comunidade 
de Renca

PARAGUAi

Uso de cestas especiais de papelão corrugado para 
separação de resíduos e reciclagem de papel e papelão

Campanha interna de coleta de tampas para reciclagem 
e apoio para a organização Luta “Lutando unidos contra 
o câncer”

Reciclagem de garrafas após as corridas “Coisas boas 
sucedem quando você recicla”

Participação no VIII Congresso de RSE e Sustentabilidade 
de ADEC.  través de uma aliança com a Fundação Moises 
Bertoni, promovemos que o evento seja carbono neutral 
mediante medições e compensações posteriores.

Apoio à iniciativa “Bombeiros por um dia”

Apoio à Organização OMAPA nas finais das Olimpíadas 
Matemáticas de Paraguai

Programa Dale Brinquemos em 70 escolas públicas, 
alcançando mais de 12.000 crianças ensinando sobre 
nutrição balanceada e atividade física nos recreios
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Educação e inclusão social
Através da aliança 
com diferentes 
organizações que se 
preocupam por ambas 
temáticas, promovemos 
oportunidades 
educativas inclusivas e 
integradoras.

C onvencidos de que a educação é um 
pilar chave para a sociedade e as 

comunidades onde operamos, participa-
mos ativamente de iniciativas educativas 
promovendo valores de empreendedorismo 
e sustentabilidade, e nos aproximamos DE 
diferentes organizações para colaborar com 
o propósito de oferecer possibilidades de 
capacitação para quem não a tem.

programas como 
júnior achievement

Graças ao compromisso dos trabalhadores 
voluntários em diferentes programas, fomos 
aos colégios com módulos de capacitações 
sobre diferentes temáticas, com o propó-
sito de expandir a visão dos estudantes 
de nível primário, secundário e superior 
para a sustentabilidade e o cuidado do 
meio ambiente.

O objetivo é estimulá-los para que se 
comprometam com as comunidades e 
o contexto que lhes rodeia; fomentando 
neles o espírito empreendedor frente à 
vida e reforçando valores como trabalho 
em equipe, solidariedade, responsabilidade 
e companheirismo.

Ainda assim, participamos do programa 
educativo “Sócios por um dia” que brinda 
aos estudantes do último ano da secundária 
viver uma jornada na profissão que quiserem 

para o futuro junto com os colaboradores 
da Companhia. Graças a esta iniciativa, o 
aluno tem a possibilidade de participar de 
todas as atividades que desenvolve o “sócio” 
durante um dia habitual de trabalho, tais 
como entrevistas, almoços de trabalho e 
reuniões, além de conhecer como é trabalhar 
na Coca-Cola Andina.

Por último, em 2016 nos somamos por 
segundo ano consecutivo ao Foro Interna-
cional de Empreendedores (FIE), um evento 
educativo de alto impacto que organiza a 
Fundação Junior Achievement Córdoba. Se 
trata de um programa dirigido para jovens 
entre 16 e 23 anos baseado na formação de 
valores, atitudes e a criação de ferramentas, 
que lhes permitem descobrir o potencial 
empreendedor e as capacidades de ação 
para que sejam protagonistas na transfor-
mação dos próprios espaços.

bolsas para 
estudantes

No Chile, a Companhia beneficia os filhos 
dos colaboradores que cumpram com os 
requisitos cobrindo 70% da matrícula e 
tarifa anual da carreira elegida.

Na Argentina trabalhamos junto com o 
Fundo de bolsas para Estudantes (Fonbec), 
a fundação de Córdoba que premia o esforço 
de crianças e jovens de baixos recursos 
através de um sistema de voluntariado 
corporativo, que prevê uma contribuição 
compartilhado entre a Companhia e o 
trabalhador que deseja ajudar.

Durante el año 2016 se financió a 44 
becados de los cursos de 2°, 3° y 4° 
medio de las regiones de Punta Arenas, 
Coquimbo, Antofagasta y Región 
Metropolitana. El financiamiento anual por 
alumno es de $ 550.000 (pesos chilenos).

GRI:
G4-DMA

G4-EC8

G4-16

G4-SO1

O vínculo transcende o aspecto meramente 
econômico e transforma o colaborador em 
testemunha do desenvolvimento do aluno, 
que o considera guia, apoio, estímulo e 
contenção. Além disso, durante o ano se 
propiciam instâncias de encontro entre 
ambos gerando uma relação permanente 
e duradora que enriquece a pequenos e 
grandes. Em 2016, o programa alcançou 
a 70 estudantes.
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coletivo jovem 
Coca-Cola

Ano após ano o programa Coletivo Jovem, 
que desde 2010 se põe em marcha no 
Brasil, consegue resultados positivos e 
de alto impacto para as comunidades e 
convida a outras organizações a juntar-se 
como aliadas.

Se trata de um dos mais ambiciosos projetos 
de valor compartilhado proposto pela ini-
ciativa privada que promove a capacitação 
para a geração de renda para os jovens 
entre 15 e 25 anos, a fim de que descubram 
seus talentos e encontrem saídas laborais.

chile,  renca

bom vizinho

Começou no ano de 2014 e o êxito em todo 
o país não há parado. Se trata da iniciativa 
Campos de Futebol para o Chile, que tem 
conquistado resgatar, implementar e pôr em 
marcha espaços esportivos nas zonas par-
ticularmente vulneráveis. Como Coca-Cola 
Andina temos participado ativamente da 
construção destes espaços comunitários 
em todas as nossas zonas de operação.

Em maio de 2016, a vez foi de Renca. O 
lugar está localizado na Municipalidade 
de Renca, e para embelezá-lo e dar-lhe 
vida participaram a Fundação Mi Parque, 
alunos do colégio Cumbre de Cóndores do 
mesmo local, clientes do canal tradicional 
e é claro, nossa equipe de voluntários da 
Coca-Cola Andina, com toda a energia e 
otimismo.

chile, 
coyhaique
Somos uma companhia motivada em 
conquistar resultados surpreendentes, 
não somente nos nossos processos e 
operação, mas também no aporte que 
podemos fazer para gerar um país e um 
planeta mais sustentável, em harmonia 
com nosso meio ambiente. É por isso 
que em 2 de junho em Coyhaique, junto 
com 15 colaboradores, se desenvolveu a 
plantação de 400 léguas nativas da zona, 
para colaborar na recuperação de um 
ecossistema que sofreu uma degradação 
rápida nos últimos anos.

A solidez e difusão do programa  faz com 
que comércios próximos dos centros 
educativos se envolvam oferecendo seus 
negócios para as práticas laborais dos 
jovens e  os absorvam como funcionários 
à sua organização.

Graças ao apoio de 14 ONG´s  até o momento, 
foram formados mais de 20.000 jovens de 
comunidades carentes do Rio de Janeiro 
e Ribeirão Preto, sendo 5.348 em 2016.

117.846
12112

30%
impactados de empregabilidade

jovens emprefados

Parceria com
ONGs locais

unidadesestados

+35.000

2 meses de 
capacitação + 
salas de aula nas 
comunidades + 
plataforma de 
aprendizajem 
virtual.

Conexão com 
oportunidades 
em parceiros de 
empregabilidade.

chile  y  argentina

bancos de alimentos

Temos um compromisso real com nossa comunidade próxima, 
e é por isso que temos feito alianças com a ONG Rede de Ali-
mentos e o Banco de Alimentos Córdoba, dedicada a reduzir a 
fome em cada uma das regiões onde operam. Através da nossa 
estratégia de Sustentabilidade, geramos um impacto positivo 
nos setores mais vulneráveis em termo da nutrição aportando 
com os nossos produtos.

Porque buscamos gerar vínculos com nossa comunidade, ser 
uma marca próxima e querida, queremos seguir disponibilizando 
momentos de felicidade com nossos produtos entre os que mais 
necessitam.

dia das crianças

Para festejar o Dia das crianças, a Coca-Cola Andina Argentina 
colaborou com 46 organizações graças ao apoio organizacional 
do Banco de Alimentos Córdoba..

visitas natalinas

Como todos os anos, Coca-Cola Andina quer estar junto com 
quem mais necessita, em um momento tão mágico como é o 
Natal. É por isso que todos os colaboradores da Coca-Cola Andina 
Argentina têm a oportunidade de escrever um desejo para levar 
junto com um presente para distintos hospitais e institutos. Em 
2016 visitamos a pacientes hospedados no Lar de Betel, Grupo 
de Mulheres de Valor, Hospital Infantil Municipal, Inst. Reabili-
tação Mogólico, Hospital Pediátrico do menino Jesus, A casa de 
Ronald McDonald e Hospital das Crianças. Durante a visita foram 
entregues os obséquios e mensagens com a colaboração de uma 
equipe de paramédicos, seguindo as indicações do pessoal de 
cada instituição.

GRI:
G4-DMA

G4-EC8

G4-16

G4-SO1

G4-EC2

G4-EC8

Durante 2016, Chile colaborou 
com 290.099 kg de alimento, 
beneficiando a 136 instituições.
Argentina entregou 222.409 lt 
chegando a 138.781 pessoas na 
maioria crianças e jovens.
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caso destacado
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chile

Apoio para a comunidade 
de RENCA

U Localizada no setor noroeste da cidade 
de Santiago, o bairro de Renca é um 

dos mais vulneráveis do Chile e um dos que 
registra as maiores taxas de pobreza da 
região, com grandes carências em matéria 
de alimentos, segurança, limpeza das ruas, 
ofertas de trabalho, entre outras.

Nesta região a Coca-Cola Andina é reconhe-
cida como uma das principais companhias 
que faz um aporte para a geração de fontes 
de trabalho, através de uma planta que 
concentra 65% do volume de produção 
de toda Andina Chile.

Conscientes do nosso compromisso de 
proporcionar produtos de qualidade, mas 
também apoiar o desenvolvimento das 
sociedades onde temos presença, em 
2016 colocamos em marcha um plano para 
converter-nos em um bom vizinho dentro 
da comunidade.

Para isso, durante seis meses se trabalhou 
em um diagnóstico cobrindo parte dos 700 
armazéns que integram o bairro, alcançan-
do a 67 colégios municipais , fundações, 
autoridades, vizinhos e colaboradores.

A tarefa de campo permitiu aproximarmos 
às distintas necessidades, realidades, 
dores e problemáticas das pessoas em 
matéria social, ambiental e econômica. O 
diagnóstico foi validado pela empresa de 
mercado e opinião pública GKF Adimark e 
serviu para definir stakeholders (público de 
interesse), para os quais dirigir as iniciativas.

Deste modo, em 2016 implementamos 
junto com “Fundação Mi Parque”, sócios 
lojistas e voluntários da Companhia um 
campo de futebol para Renca impactando 
positivamente aproximadamente 1.700 
habitantes.

Mesmo assim, no marco dos programas 
“Aprender a empreender no meio ambiente” 
(AEMA) e “Empreendedores climáticos” 
que  impulsionaJunior Achievement, tra-
balhadores ditaram capacitações sobre 
temas ambientais a fim de converter os 
alunos em empreendedores como agentes 
de mudança e inspirar neles a responsa-

Durante o ano de 2016 
se financiou a 44  bolsas 
para os cursos do 2°, 
3° e 4° médio , das 
regiões de Punta Arenas, 
Coquimbo, Antofagasta e 
Região Metropolitana. O 
financiamento anual por 
aluno  foi de $ 550.000 
(pesos chilenos).

240
Crianças se apresentaram no 
Cinema Coca-Cola Andina.

800
Crianças de Renca visitaram a 
Fábrica da Felicidade.

330
Crianças treinadas para serem 
"Empreendedores climáticos".

bilidade e cooperação necessária para 
mitigar os efeitos da mudança climático, 
promovendo práticas de desenvolvimento 
sustentável. Graças as propostas chegamos 
a 330 crianças de dois colégios de Renca.

Em novembro, abrimos as portas da 
nossa casa convidando e premiando a 
240 crianças de três escolas locais com 
a experiência do Cinema Coca-Cola An-
dina, enquanto continuamos recebendo 
diariamente a visita de Estudantes que, 
escoltados pelo ‘ônibus da seleção chilena’, 
se aproximam para conhecer a história e 
a magia da Coca-Cola através da “Fábrica 
da Felicidade”. Durante 2016 se juntaram 
800 crianças da comunidade.

Finalmente, em outubro realizamos o pri-
meiro TEDx em Renca, um evento global que 
reúne a empreendedores e pensadores que 
compartilham com o público suas ideias e 
experiências transformadoras. Ao longo de 
seis palestras em torno das temáticas de 
reciclagem, superação, positivismo, orgu-
lho de pertencer e felicidade, a iniciativa 
congregou a fundações, escolas, pequenos 
lojistas e colaboradores que receberam 
mensagens carregados de paixão, emoção 
e esperança; uma chamada para que eles 
mesmos sejam protagonistas e geradores 
da mudança que necessitam.





A prática de reportar 
ano após ano nos faz 
melhorar no processo, 
queremos esforçar-
nos para que nossos 
públicos de interesse 
percebam o espírito que 
esta companhia tem 
para crescer de maneira 
sustentável.

Nos mantemos na busca constante de 
incorporar informação que responda às 
necessidades dos nossos públicos assim 
como também às melhores práticas mun-
diais como por exemplo os requerimentos 
de GRI (Global Reporting Initiative) e a Guia 
de Sustentabilidade de Emissores Bolsa de 
Santiago. Nossos pilares de trabalho são 
produto da contínua comunicação e inte-
ração com os nossos grupos de interesse, 
colaboradores e comunidade, pelo que 
seguiremos construindo sobre os mesmos 
e definindo desafiadores objetivos em cada 
um dos nossos eixos de trabalho:

Desafios para os próximos anos

mercado

 › Ser proativos às novas legislações como 
a Lei do Etiquetado e esforçar-nos por 
comunicar a toda nossa cadeia de 
valor informação clara e transparente 
para facilitar o processo de tomada de 
decisão dos nossos consumidores.

 › Incorporar indicadores de gestão rela-
cionados com o conteúdo calórico que 
nos ajudem a monitorar e gerenciar 
como estamos dando resposta para 
as diversas necessidades dos nossos 
consumidores.

 › Continuar refrescando as pessoas 
ampliando o portfólio de produtos, 
incorporando novas categorias, for-
talecendo os segmentos baixos em 
calorias e com adicionados nutricionais. 
Trabalhamos em disponibilizar o nosso  
portfólio em cada um dos clientes 
com o objetivo de brindar as opções 
de consumo para cada ocasião e ser 
parte do estilo de vida dos nossos con-
sumidores. Neste sentido, a expansão 
das nossas embalagens retornáveis 
segue sendo nosso principal desafio.

 › Hidratar os participantes dos eventos 
esportivos, gerindo integralmente os 
mesmos, desde o aprovisionamento até 
a gestão de recipientes do pós-con-
sumo. Manter iniciativas que apoiem 
a vida ativa e hábitos saudáveis, tais 
como Copa Coca-Cola, Maratonas e 
Corridas de Bicicletas.

 › Garantir sempre o abastecimento de 
produtos e serviços de alta qualidade 
no mercado, realizando constantes 
investimentos na tecnologia, equipes 
e formação técnica específica dos 
colaboradores.

Meio ambiente

Energia e clima

 › Crescer no negócio, seja por processos 
de integração ou lançamento de novas 
categorias, mantendo o consumo 
estável e eficiente da energia.

 › Realizar projetos de eficiência energé-
tica para a produção, equipamentos de 
refrigeração e sistemas de transporte, 
buscando sinergias com nossa cadeia 
de valor.

 › Para 2017 se prevê realizar auditorias 
energéticas e inventários de emissões 
de gases que nos permitirão realizar 
planos com o fim de designar recursos 
de maneira efetiva na busca de reduzir 
nossa pegada de carbono.

 › Ser proativos e inovadores na incorpo-
ração de 8% de energias limpas para 
responder às necessidades energéticas 
das operações da Argentina.

Recipientes sustentáveis

Reduzir

 › Continuar desenvolvendo desenhos 
ótimos de recipientes PET em todas 
nossas embalagens, reduzindo o peso 
das nossas garrafas. Para 2017 se 
planeja implementar novas preformas 
mais leves em 5 produtos.

 › Oferecer embalagens de qualidade 
feitas pensando no  meio ambiente e 
na facilidade para serem recicladas.

 › Trabalhar duro, em conjunto com os 
nossos fornecedores, em desenvol-
vimentos eco amigáveis e uso mais 
eficiente dos materiais nas nossas 
embalagens secundárias.

Reusar

 › Incrementar o uso de resina reciclada 
(Bottle to Bottle, B2B) nas nossas 
garrafas PET.

 › Motivar o uso dos nossos produtos 
retornáveis para que cada garrafa volte 
a ser utilizada de forma controlada,  
aprofundando a expansão nos novos 
territórios das nossas operações.

 › Desenvolver convênios com os nossos 
recicladores de scrap industrial para 
melhorar a competitividade da resina 
reciclada.

Renovar

 › Avaliar alternativas de uso de resina 
de origem vegetal Plant Bottle nas 
nossas garrafas PET.

Reciclar

 › Contribuir para consolidar o nexo entre 
recicladores, pontos de coleta e entes 
públicos, mediante acordos com clien-
tes, instituições, municípios e lugares 
de alto consumo para incrementar a 
obtenção de PET pós-consumo.

 › Monitorar projetos de reciclagem 
na comunidade para conquistar a 
sustentabilidade e autonomia dos 
recicladores não somente desde uma 
visão ambiental, mas também dando 
suporte para problemáticas sociais. 

 › Trabalhar com ONG´s  e  a comunidade 
para fomentar bons hábitos de coleta 
e reciclagem dos recipientes.

Agua

Reduzir

 › Melhorar os processos e tecnologia 
de forma contínua para utilizar uma 
quantidade menor de água na ela-
boração dos nossos produtos, com o 
desafio de manter a incorporação de 
novas categorias no portfólio.

 › Durante 2017 Se trabalhará duro no 
desenho e tecnologias das nossas 
plantas de água para conseguir a 
melhor eficiência dos processos.

Reciclar

 › Incrementar a tecnologia nas nossas 
plantas de tratamento para processar 
integralmente os efluentes, devolvendo 
a água utilizada nas nossas operações 
com uma qualidade que permita a 
vida animal.

 › Buscar projetos que nos permitam 
reutilizar a água tratada como insu-
mo, buscando a sinergia dos nossos 
esforços com outras iniciativas.

Repor

 › Apoiar e impulsionar projetos que 
impactem na conservação das fontes 
de água e acessos de água potável 
nas comunidades alcançadas pelas 
nossas operações.

 › Manter e monitorar os projetos que 
foram implementados, com o fim de 
garantir que continuem captando a 
água esperada.

GRI:
G4-2
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Comunidade
 › Buscamos gerar maiores oportunidades 
educativas e de acesso ao trabalho 
para os setores mais  vulneráveis , 
procurando o desenvolvimento sus-
tentável das comunidades com as que 
nos vinculamos.

 › Seguiremos apoiando os projetos de 
terceiros que promovam a susten-
tabilidade, buscando fazer sinergias 
com eles.

 › Aprender das melhores práticas que 
temos nas diferentes operações, segui-
remos trabalhando pontualmente para 
ser melhores na gestão de terceiros e 
fornecedores em general. Um desafio 
para o ano de 2017 será desenvolver e 
incorporar fornecedores sustentáveis.

 › Ampliar os programas de capacitação 
para os clientes e para o aprofundamen-
to dos modelos de Rota no Mercado 
(RTM), para o desenvolvimento dos 
pequenos comércios.

 › Criar espaços de diálogo com os 
diferentes grupos de interesse inse-
ridos  na nossa cadeia produtiva e 
comercial para conseguir interiorizar 
as inquietudes e desenvolver planos 
de atividades.

 › Gerar vínculos estreitos e de colabo-
ração com organizações reconhecidas 
pelo “saber fazer” nas comunidades 
onde estamos presentes.

Percepção social

 › Realizar uma medição sobre o que a 
sociedade opina de nós em termos de 
geração de valor social, ambiental e 
econômico.

 › Desenvolver  laços estreitos com nossos 
consumidores, conscientizando-os do 
consumo responsável.

Ambiente de 
trabalho
 › Continuar garantindo que em todas as 
áreas e atividades da nossa Companhia 
se respeitem as regulamentações 
legais e os critérios que estabelece 
nossa Política de Direitos Humanos 
no lugar de trabalho.

 › Manter um ambiente seguro e saudável 
para os trabalhadores e visitantes. Os 
conceitos de segurança se incorpora-
rão no modo de atuar das pessoas, 
gerando pautas de condutas seguras 
e desenhando processos e instalações 
cada vez menos perigoso.

 › Através de alianças com reconheci-
dos estabelecimentos educativos, 
locais e internacionais, ampliaremos 
os programas de desenvolvimento 
técnico, profissional e gerencial dos 
nossos colaboradores. Além disso, 
potencializaremos o desenvolvimento 
de Instrutores Internos para a difusão 
do conhecimento e a experiência onde 
for necessário, com o fim de fortalecer 
nossos recursos humanos.

 › Continuaremos aprofundando na 
difusão e reforço dos valores da nossa 
cultura.

 › Apoiaremos programas de volunta-
riado nas iniciativas solidárias que 
contribuem para o desenvolvimento 
sustentável e nas que nossos co-
laboradores sejam os nexos para a 
aproximação das necessidades.

 › Expandir projetos para construir uma 
cultura mais inclusiva e equitativa, 
incorporando pessoas com defici-
ência nas operações que ainda não 
avançaram neste sentido.

GRI:
G4-2

G4-18

G4-26

G4-28

G4-32
O Relatório segue os alinhamentos de-
senvolvidos pela Iniciativa do Relatório 
Global (Global Reporting Initiative – GRI), 
na última versão a Guia para Elaborar 
Relatórios de Sustentabilidade G4 para a 
Indústria da Alimentação, na modalidade 
de “conformidade” exaustiva. O período 
coberto pelo Relatório compreende entre 
o dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro de 
2016. É o oitavo Relatório apresentado pela 
Coca-Cola Andina e contempla as opera-
ções da Coca-Cola Andina na Argentina, 
no Brasil, no Chile e no Paraguai: Andina 
Chile; Andina Argentina; Andina Paraguai; 
Vital Sucos S.A. ; Vital Águas S.A. Chile e 
Andina Brasil.

Novamente, o Relatório se apresenta de 
forma conjunta e articulada com a Memória 
2016 da Companhia.

Dado que Coca-Cola Andina aderiu em 2015 
um Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), 
estamos informando sobre os indicadores 
que dão conta do que estamos realizando 
para cumprir os 10 princípios que temos 
nos comprometido a respeitar e promover.

Características do Relatório
O processo para a elaboração esteve lide-
rado pela Gerência de Controle de Gestão 
e Sustentabilidade Corporativa, quem 
coordenou a coleta da informação que 
foi proporcionada pelos representantes 
de todas as áreas da empresa. A revisão 
e aprovação foi realizada pelo Comitê 
Corporativo de Sustentabilidade, tal como 
o estabelece a política respectiva.

Para a definição dos conteúdos e assuntos 
materiais para informar, se seguiram os 
alinhamentos da Guia G4 (teste de mate-
rialidade), Tendo efetuado a correspon-
dente consulta para os principais grupos 
de interesse (acionistas, colaboradores, 
fornecedores e clientes) dos quatro pa-
íses os quais operamos. Os indicadores 
incluídos para cada aspecto material que 
foi identificado -tanto os da Guia G4 como 
os Indicadores Chave de Desempenho de 
Sustentabilidade do sistema Coca-Cola- 
tem o suficiente alcance para informar 
-de forma clara, exaustiva e precisa– sobre 
nossa gestão, os acertos e os desafios 
para o futuro.

A cobertura dos temas materiais se detalha 
na tabela incluída no Capítulo Governo e 
Gestão da Sustentabilidade.

As técnicas e bases para a medição dos 
dados, assim como as mudanças significa-
tivos relativas aos períodos anteriores, se 
encontram informados ao longo do Relatório 
nos casos que corresponde.

A moeda utilizada, a menos que se especi-
fique de outra maneira, quando se refere a 
“USD” indica dólares dos Estados Unidos; 
quando indica pesos chilenos se utiliza “$” 
e pesos argentinos "AR$"; quando indica 
reais se utiliza “R$”.
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Índice de Conteúdo GRI-G4
O informe de sustentabilidade foi prepa-
rado seguindo os requisitos da opção “de 
conformidade” exaustiva com a Guia G4 
do Global Reporting Initiative GRI.

A resposta para cada indicador guarda 
relação com as cláusulas da Norma Inter-
nacional de Responsabilidade Social ISO 
26.000: 2010.

Os indicadores 
que se relacionam 
com os princípios 
do Compromisso 
Global feito com as 
Nações Unidas estão 
identificados em 
vermelho.

Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

Estratégia e Análises 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 com visão de 
abordá-la.

Páginas 10 a 15 da Memória de 2015:
Link:
http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2016%

6,2

G4-2 Descreva os principais efeitos, riscos e oportunidades. Pág. 15; 150-151
Veja também:
Documento "Práticas do Governo Corporativo (Norma 
de Caráter Geral 385)"
http://www.koandina.com/uploads/NCG%20385.pdf
20F Pág. 3 - 4 e 8.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2015%2020F%20ES.pdf

7.4.2

Perfil da Organização 4.2; 4.3; 6.3.10

G4-3 Nome da organização. Pág. 10

G4-4 Marcas, produtos e serviços mais importantes Pág. 44

G4-5 Lugar onde se encontra a sede da organização. RUT: 91.144.000-8 Domicilio: Av. Miraflores 9153 / 
Renca / Santiago / Chile

G4-6 Indique em quantos países opera a organização e cite os países onde a organização 
leva a cabo operações significativas o que tem uma relevância específica para os 
assuntos de sustentabilidade como objeto da memória.

Pág. 11

G4-7 Descreva a natureza do regime da propriedade e a forma jurídica. Engarrafadora Andina é uma sociedade anônima aberta 
que foi constituída por escritura pública no dia 7 de 
fevereiro de 1946, em Santiago, Chile.
Para maior informação veja:
Memória Anual de 2016. Pág. 20-13; 27; 32 e 33
http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-8 Indique de quais mercados se serve (com divisão geográfica, pelos setores e tipo de 
clientes e destinatários).

Pág. 11-13.

G4-9 Determine a escala da organização, indicando: número de empregados; número de 
operações; vendas netas (para as organizações do setor privado) ou ingressos netos 
(para as organizações do setor público); capitalização, dividida em términos de dívida 
e patrimônio (para as organizações do setor privado); e quantidade dos produtos ou 
serviços que se oferecem.

Páginas: 10-13.
Veja também Memória Anual de 2016, Pág. 20
http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

GRI Guia G4 - Conteúdos Básicos Gerais
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Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-10 a. Número de empregados por contrato laboral e sexo. b. Número de empregados fixos 
por tipo de contrato e sexo. c. Tamanho da planilha por empregados, trabalhadores 
externos e sexo. d. Tamanho da planilha por região e sexo. e. Indique se alguma uma 
parte substancial do trabalho da organização é desempenhada por trabalhadores 
por conta própria reconhecidos juridicamente, ou pessoas que não são funcionários 
nem trabalhadores externos, tais como os funcionários e os trabalhadores 
subcontratados dos empreiteiros. f. Comunique toda mudança significativa no número 
de trabalhadores (por exemplo, as contratações estacionais na temporada turística 
ou no setor agrícola).

Págs. 106 y 107.

G4-11 Porcentagem de funcionários cobertos pelos convênios coletivos. Pág. 112.

G4-12 Descreva a cadeia de subministro da organização. Pág. 14; 128-133.

G4-13 Comunique toda mudança significativa que tenha tido lugar durante o período objeto 
das análises no tamanho, a estrutura, a propriedade ou a cadeia de subministro da 
organização.

Pág. 10.
Fechamos nossa fábrica de Vitória no Brasil, 
reorganizando industrialmente nossa operação no país.

G4-14 Indique como aborda a organização, se procede, o princípio de precaução. Pág. 48.
Contamos com 20 operações de trabalho certificadas 
com normas e padrões internacionais, os quais se 
auditam todos os anos. Certificações: ISO9001; 
ISO14001; OHSAS 18001; FSSC 22000; Padrão 
KORE; HACCP; Top Ten Fatality; Princípios Reitores do 
Fornecedor.
Veja também:
Política Sustentabilidade Corporativa
Política Corporativa Administração de Riscos
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-
politicas

G4-15 Elabore uma lista das cartas, os princípios ou outras iniciativas externas de caráter 
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou há adotado.

Participamos de diversas iniciativas externas de 
carácter económico, social e ambiental, todas 
voluntárias e com o fim de melhorar nossos processos 
e compartilhar nossas experiências.
Pág. 27; 28 y 38.
Coca-Cola Andina adere os princípios e iniciativas 
das que participa Coca-Cola Company e o Sistema 
Coca-Cola. Entre eles os princípios do Pacto Global e a 
Declaração de DDHH das Nações Unidas.
Engarrafadora Andina S.A. firmou a adesão com o 
Pacto Global das Nações Unidas no Chile durante o 
transcurso de 2015, o qual manteve durante o ano 
de 2016.

G4-16 Elabore uma lista com as associações (por exemplo, as associações industriais) e as 
organizações de promoção nacional ou internacional às que a organização pertence 
e as quais ostenta um cargo no órgão do governo, participa nos projetos ou comitês; 
realiza um aporte de fundos notável, além dos números das afiliações obrigatórias; 
considera que ser membros é uma decisão estratégica.

Páginas 38 e 140.

Aspectos Materiais e Cobertura 5,2

G4-17 Elabore uma lista das entidades que figuram nos estados financeiros consolidados da 
organização e outros documentos equivalentes. Sinale se alguma das entidades que 
figuram nos estados financeiros consolidados da organização e outros documentos 
equivalentes que não figuram na memória.

O Relatório de Sustentabilidade e a Memória Anual 
de 2016 compreendem às mesmas entidades e se 
apresentam de forma simultânea. Se consolidam as 
principais plantas do engarrafado dos países Argentina, 
Brasil, Chile e Paraguai.
Pág. 24 e 25 da Memória Anual de 2016.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_
financieros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-18 Descreva o processo que se há seguido para determinar o Conteúdo da Memória e da 
Cobertura de cada Aspecto. Explique como se há aplicado a organização os Princípios 
para a Elaboração das Memórias para determinar o conteúdo da memória.

Pág. 153.

G4-19 Elabore uma lista dos Aspectos Materiais que se identificaram durante o processo de 
definição do conteúdo da Memória.

Pág. 27-30.

Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-20 Indique a Cobertura de cada Aspecto Material dentro da organização. Faça da 
seguinte maneira: indique se o Aspecto é material dentro da organização: se o 
aspecto não é material para todas as entidades da organização (tal como se 
descreve no apartado G4-17), eleja um dos seguintes enfoques e facilite: uma 
lista das entidades ou grupos de entidades incluídas no apartado G4-17 que não 
considera material o Aspecto em questão, ou uma lista das entidades ou grupos de 
entidades incluídos no G4-17 que se consideram material o Aspecto em questão. 
Sinale qualquer limitação concreta que afete a Cobertura de cada Aspecto dentro da 
organização.

Pág. 30.

G4-21 Indique a Cobertura fora da organização de cada Aspecto material. Faça da seguinte 
maneira: Indique se o Aspecto é material fora da organização. Se o Aspecto é 
material fora da organização sinale que entidades, grupos de entidades ou elementos 
o consideram assim. Descreva também os lugares onde o Aspecto em questão 
é material para as entidades. Indique qualquer limitação concreta que afete à 
Cobertura de cada Aspecto fora da organização.

Pág.30.

G4-22 Descreva as consequências das reformulações da informação facilitada nas memórias 
anteriores e as causas.

Não existiram reformulações, a informação se mantem 
consistente com os relatórios dos anos anteriores. 
A metodologia da elaboração foi de acordo com os 
requerimentos obrigatórios da Superintendência 
de Valores e Seguros (SVS) e a Iniciativa Global 
de Relatório (GRI - G4). Além disso se inclui uma 
comunicação de progresso para Pacto Global das 
Nações Unidas.

G4-23 Sinale toda mudança significativa no Alcance e na Cobertura de cada Aspecto com 
respeito às memórias anteriores.

Não existiram reformulações, a informação se mantem 
consistente com os relatórios dos anos anteriores. 
A metodologia da elaboração foi de acordo com os 
requerimentos obrigatórios da Superintendência 
de Valores e Seguros (SVS) e a Iniciativa Global 
de Relatórios (GRI - G4). Além disso se inclui uma 
comunicação de progresso para Pacto Global das 
Nações Unidas.

Participação dos grupos de interesse 4.5; 5.3

G4-24 Elabore uma lista dos grupos de interesse vinculados à organização. Pág. 26.

G4-25 Indique em que se baseia a eleição dos grupos de interesse com os que 
se trabalha

Pág. 26.

G4-26 Descreva o foco da organização sobre a participação dos grupos de 
interesse, incluída a frequência com que se colabora com os diferentes 
tipos e grupos das partes interessadas, ou sinale se a participação de um 
grupo se realizou especificamente no processo da memória.

Páginas 26; 27; 31; 36; 52; 153.

G4-27 Sinale quais são as questões e problemas chaves têm surgido a raiz da 
Participação dos grupos de interesse e descreva a avaliação feita pela 
organização, entre outros aspectos mediante a memória. Especifique quais 
os grupos de interesse plantearam cada um dos temas e problemas chave.

Os referentes da sustentabilidade de cada país tem 
reuniões com a área de Public Affairs and Sustainability 
da Coca-Cola Company periodicamente. Assim se 
detectam as questões chaves, para o ano de 2016 
alguns dos temas foram:
Chile: Lei Etiquetado.
Argentina: Pós-consumo, gestão de resíduos.
Brasil: Ativação de Olimpíadas.
Pág: 27-30; 54; 62 e 102.

Perfil da Memória 4.2; 4.3

G4-28 Período objeto da memória (por exemplo, ano fiscal ou ano calendário). 1° de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 
(Pág. 155)

G4-29 Data da última memória (se procede). Março de 2016

G4-30 Ciclo de apresentação das memórias (anual, bianual, etc.). Anual

G4-31 Facilite um ponto de contato para resolver as dúvidas que possam surgir sobre o 
conteúdo da memória.

Pág. 178.

G4-32 Indique qual a opção "de conformidade" com a Guia a organização elegeu. Facilite o 
Índice GRI da opção elegida. Facilite a referência ao Informe de Verificação Externa, se 
o tiver. GRI recomenda a verificação externa, ainda que não seja obrigatória para que 
a memória seja de "conformidade" com a Guia.

Pág. 153.
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Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-33 Descreva a política e as práticas vigentes da organização respeito à verificação 
externa da memória. Não se mencionam no informe de verificação adjunto à memória 
de sustentabilidade, indique o alcance e o fundamento da verificação externa. 
Descreva a relação entre a organização e os fornecedores da verificação. Sinale se o 
órgão superior do governo ou a alta direção têm sido participativas na solicitação da 
verificação externa para a memória da sustentabilidade da organização.

O presente documento foi elaborado utilizando a guia 
da Global Reporting Initiative (GRI-G4). Junto com isso, 
o documento foi verificado por uma empresa externa, 
com o objetivo de assegurar a adequação da informa-
ção contida nas exigências da metodologia empregada.

Governo 6,2

G4-34 Descreva a estrutura do governo da organização, sem esquecer os comitês do órgão 
superior do governo. Indique quais comitês são responsáveis de tomar as decisões 
sobre questões econômicas, ambientais e sociais.

Pág. 36-37.
Veja também:
Resposta ao indicador G4-42
Documento da JOA Junta Geral Ordinária de Acionistas 
2016. Pág. 1-2-3 . Anexo 1 Estrutura Organizativa
20F página 82 e 83 - Diretores, Administração Superior 
e Trabalhadores
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf
Política Corporativa de Sustentabilidade e Política 
Corporativa de Gestão e Controle de Riscos.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-
-politicas

G4-35 Descreva o processo mediante o qual o órgão superior do governo delega a 
autoridade na alta direção e em determinados funcionários para questões de índole 
econômica, ambiental e social.

Pág. 36.
Além disso, a companhia conta com diretrizes especí-
ficas para a delegação de autoridade formalizadas em 
um "Documento de Política Corporativa de Delegação 
de Autoridade" e o Diretório se reúne uma vez ao mês 
para conhecer os resultados da empresa e todos os 
assuntos que são da competência.
Para maior informação veja:
20F Pág. 82 e 83 - Diretores, Administração Superior e 
Trabalhadores
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf

G4-36 Indique se existem na organização cargos executivos ou com responsabilidade 
em questões econômicas, ambientais e sociais, e se os titulares prestam contas 
diretamente ante o órgão superior do governo.

Páginas 36 e 37.
A Companhia conta com responsáveis de sustentabi-
lidade, meio ambiente, segurança e relações com os 
públicos de interesse; os quais devem gerir os temas 
sociais e ambientais.
O executivo com responsabilidade sobre as questões 
econômicas, ambientais, sociais e de gestão de riscos 
relata trimestralmente para o Diretório e para o Comitê 
de Auditoria sobre a gestão, planos e resultados dos 
aspectos que estão baixos sua responsabilidade.
Memória Anual de  2016. Pág. 24-33.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf
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 26000

G4-37 Descreva os processos de consulta entre os grupos de interesse e o órgão superior 
do governo com respeito às questões econômicas, ambientais e sociais. Se se delega 
esta consulta, sinale quem e descreva os processos de intercâmbio de informação 
com o órgão superior do governo.

Pág. 26 e 30.
Além disso, com o motivo da promulgação da Norma 
de Caráter Geral N°385, o Diretório fez um relevamento 
de todos os temas relativos ao cumprimento desta, a 
qual se inclui sugestões específicas de práticas referi-
das aos assuntos econômicos, de sustentabilidade, de 
gestão de riscos e sociais. Para fazer este relevamento, 
se contou com assessoria externa especializada.
É de destacar que a norma anteriormente citada, busca 
prover para o mercado com informação respeito das 
práticas do governo corporativo com os quais contam 
as sociedades anônimas abertas; abordando para os 
efeito os distintos aspectos relacionados com o funcio-
namento do Diretório; 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 adopção destas práticas.
Veja também:
Memória Anual de 2016. Pág. 24 e 28.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-38 Descreva a composição do órgão superior do governo e seus comitês: executivos 
e não executivos. Independência, antiguidade no exercício do órgão do governo, 
número de outros cargos e atividades significativas e natureza de tais atividades; 
sexo, membros dos grupos sociais com representação insuficiente, competências 
relacionadas com os efeitos econômicos, ambientais e sociais, representação dos 
grupos de interesse.

Veja a resposta neste Índice ao indicador G4-40
Relação à independência, veja:
Doc. de Comparação de Padrões - Governo Corporativo 
Chile - EEUU.
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/
comparacion_estandares_gob_corporativo%20
CHile-EEUU.pdf
20F Pág.83 a 86: Composição do Diretório e Principais 
Executivos (Sexo e Idade) e Competência e Experiência.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf
Memória Anual de 2016. Pág. 31; 34; 36-38.

G4-39 Indique se a pessoa que dirige o órgão superior do governo ocupa também um cargo 
executivo. Se for assim, descreva as funções executivas e as razoes desta disposição.

Nem o Presidente nem os Diretores se desempenham 
em cargos executivos.
Veja também:
20F Pág. 83 a 86
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf
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Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-40 Descreva os processos de nomeação e seleção do órgão superior do governo e seus 
comitês, assim como os critérios nos que se baseia a nomeação e a seleção dos 
membros do primeiro, entre outros, se tem em conta a diversidade, e de qual modo, 
se tem em conta a independência,  de qual modo; se tem em conta e de qual modo, 
os conhecimentos especializados e a experiência nos âmbitos econômicos, ambiental 
e social; estão involucrados os grupos de interesse (entre eles os acionistas) e de 
qual modo.

A eleição do Diretório se realiza de conformidade com 
a Lei sobre Sociedades Anônimas do Chile (18.046). 
O Diretório é o órgão através do qual se exerce a 
administração da empresa e se elege pela Junta 
Ordinária de Acionistas em cada período estatutário, 
em nosso caso a cada 3 anos. Os titulares das ações 
Série A elegem 12 diretores e os da Série B que elegem 
2 diretores. Os diretores podem ou não ser acionistas 
da Sociedade, duram no mandato por 3 anos e podem 
ser reelegidos indefinidamente.
Na atualidade, o Diretório está composto por 11 
diretores chilenos (um deles é mulher) e 3 estrangeiros 
(2 argentinos e 1 equatoriano), que contam com 
conhecimentos especializados e experiência para de-
sempenhar suas funções. Ainda que não seja requisito 
legal, os conhecimentos e experiência são bastante 
levados em conta na hora de selecioná-los, e o curri-
culum vitae acompanha cada postulação. A lei chilena 
exige que em certos casos as sociedades anônimas 
tenham diretores independentes. Estamos obrigados 
a isso e a independência dos diretores está garantida, 
já que devem cumprir com requisitos legais tais 
como não manter certa relação de parentesco, nem 
relação com acionista, administrador ou executivo da 
Companhia. Os diretores são propostos por acionistas 
que representem 1% ou mais das ações da sociedade 
e suas candidaturas se apresentam 10 dias antes da 
Junta de Acionistas na qual se renova o Diretório. Os 
candidatos devem enviar dois dias antes da Junta uma 
declaração de independência na que sinalam cumprir 
com os requisitos legais e assumem o compromisso de 
manter-se independentes durante todo o período.
Para maior informação veja:
Memória Anual de 2016. Pág. 36 - 38 (Governo 
Corporativo).
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf
20F Diretório e Junta de Acionistas. Pág.99
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf

G4-41 Descreva os processos mediante os quais o órgão superior do governo preveem 
e gerencia possíveis conflitos de interesse. Indique se os conflitos de interesse se 
comunicam com as partes interessadas. Indique, como mínimo: afiliação de diferentes 
juntas, posse de ações e de fornecedores e outros grupos de interesse; existência de 
um acionista de controle, informação que revela sobre as partes relacionadas.

Veja:
Documento "Práticas de Governo Corporativo (Norma 
de Caráter Geral 385)"
http://www.koandina.com/uploads/NCG%20385.pdf
Código de Ética V1.0 ponto 2. Pág. 2
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Codigo-
deEticav1_0.pdf

Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-42 Descreva as funções do órgão superior do governo e da alta direção no desenvolvi-
mento, 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.

O Diretório conta com um Comitê Executivo que tem 
por funções supervisar e propor pautas para a marcha 
geral dos negócios sociais e o controle das operações 
de forma permanente mediante sessões periódicas. 
Também, e segundo o prescrito no artículo 50 bis 
da Lei 18.046 sobre Sociedades Anônimas, e de 
conformidade com o disposto na Circular N°1.956 e 
Ofício Circular N°560 da Superintendência de Valores 
e Seguros, no Diretório existe um Comitê de Diretores, 
cujas funções são: - Examinar os informes dos audito-
res externos, o balance e os demais estados financeiros 
apresentados pela administração da Sociedade 
para os acionistas, e pronunciar-se com respeito aos 
mesmos de forma prévia a sua apresentação para os 
acionistas para a aprovação. - Propor para o Diretório 
os auditores externos e classificadores privados de 
risco, que são sugeridos para a junta de acionistas 
respectiva.- Examinar os antecedentes relativos às 
operações a que se refere o Título XVI da Lei N°18.046 
e evacuar os informes respectivos. - Examinar os 
sistemas de remunerações e planos de compensação 
dos gerentes, executivos principais e trabalhadores da 
Sociedade. - Informar ao Diretório a respeito da con-
veniência de contratar ou não à empresa de auditoria 
externa da Sociedade para a prestação dos serviços 
que não formam parte da auditoria externa, quando 
estes não se encontrem proibidos de conformidade 
ao estabelecido no artículo 242 da lei Nº 18.045 do 
Mercado de Valores. - Revisar e aprovar o relatório 
20F da Companhia e verificar o cumprimento por 
parte da Administração da regra 404 da Lei Sarbanes 
Oxley (Baixo a seção 404 da lei Sarbanes Oxley, a 
Administração deve realizar uma avaliação anual dos 
controles internos da Companhia).Tudo isso, sem pre-
juízo das outras funções que realiza, tais como analisar 
e dar seguimento às políticas corporativas, revisar a 
procedência e implementação dos novos sistemas ou 
modelos de negócios.
Para maior informação veja:
Estatuto Societário Reforma 25/06/2012 Art.10
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Estatu-
tos%20Societarios%20Reforma%2025-06-12.pdf
Documento "Práticas do Governo Corporativo (Norma 
de Caráter Geral 385)"
http://www.koandina.com/uploads/NCG%20385.pdf
20F Pág. 88.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf

G4-43 Sinale quais medidas se tem tomado para desenvolver e melhorar o conhecimento 
coletivo do órgão superior do governo com relação aos assuntos econômicos, 
ambientais e sociais.

A Companhia se ocupa de contribuir para a maior 
especialização mediante a realização de palestras com 
especialistas, apresentações especializadas, a elabora-
ção de informes específicos, etc. Também se realizam 
visitas do Comitê Executivo a cada país (Argentina, 
Brasil, Chile e Paraguai) e se convida especialistas para 
a política econômica.

G4-44 Descreva os processos de avaliação do desempenho do órgão superior do governo 
com relação ao governo dos assuntos econômicos, ambientais e sociais. Indique 
se a avaliação é independente e com qual frequência se leva a cabo. Indique se se 
trata de uma auto avaliação. Descreva as medidas adotadas como consequência 
da avaliação do desempenho do órgão superior do governo com relação à direção 
dos assuntos econômicos, ambientais e sociais; entre outros aspectos, indique como 
mínimo se tem tido mudanças nos membros ou nas práticas organizativas.

Ainda que não exista um processo de avaliação formal, 
anualmente se produz um informe sobre o cumprimen-
to das práticas adotadas, razão pela qual os diretores 
são muito rigorosos em dar seguimento e cumprimento 
às boas práticas corporativas comprometidas.
As mudanças no Diretório se descrevem nas Pág. 32 e 
33 da Memória Anual de 2016.
Veja também:
Documento "Práticas do Governo Corporativo (Norma 
de Caráter Geral 385)"
http://www.koandina.com/uploads/NCG%20385.pdf
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Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-45 Descreva a função do órgão superior do governo na identificação e gestão dos im-
pactos, os riscos e as oportunidades de caráter econômico, ambiental e social. Sinale 
também qual é o papel do órgão superior do governo na aplicação dos processos da 
diligencia devida. Indique se se efetuam consultas aos grupos de interesse para utili-
zar no trabalho do órgão superior do governo na identificação e gestão dos impactos, 
os riscos e as oportunidades de caráter econômico, ambiental e social.

Pág. 23.
Existem políticas e procedimentos específicos para 
a administração dos diferentes riscos associados ao 
nosso funcionamento. Nestes efeitos, a Companhia 
conta com a Gerência de Controle da Gestão e Susten-
tabilidade Corporativa, uma das suas funções é propor 
e implementar padrões e atividades de controle para a 
mitigação dos riscos. E também, o Diretório concordou 
em reunir-se ao menos trimestralmente com a gerência 
com o fim de analisar o adequado funcionamento do 
processo da gestão de riscos, a matriz de riscos empre-
gada pela gerência (assim como as principais fontes de 
riscos e metodologias para a detecção dos novos riscos 
e probabilidade de impacto de ocorrência daqueles 
que sejam mais relevantes), e as recomendações e 
melhoras que seria relevante realizar a fim de gerenciar 
melhor os riscos da entidade.
Veja também:
Documento "Práticas do Governo Corporativo (Norma 
de Caráter Geral 385)"
http://www.koandina.com/uploads/NCG%20385.pdf
Política Corporativa de Gestão e Controle de Riscos
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-
-politicas

G4-46 Descreva a função do órgão superior do governo sobre as análises da eficiência dos 
processos da gestão dos risco da organização referente aos assuntos econômicos, 
ambientais e sociais.

Pág. 23.
Estamos implementando um modelo de Gestão e 
Controle de Riscos (GCR). Neste modelo, o Diretório 
cumpre um papel fundamental, contando entre 
suas principais responsabilidades o conhecer e 
compreender todos os riscos relevantes que assume a 
Companhia, 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 pela Auditoria Interna 
(que depende do Diretório).

G4-47 Indique com qual frequência o órgão superior do 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 pelo 
Diretório em dezembro de 2015, de forma trimestral 
o Comitê de Riscos informará ao Diretório sobre: 1. 
O adequado funcionamento do processo de gestão 
de riscos. 2. A matriz de riscos empregada pela 
Companhia assim como as principais fontes de riscos 
e metodologias para a detecção de novos riscos  e 
a probabilidade de impacto de ocorrência daqueles 
mais relevantes. 3. As recomendações e melhoras 
que na opinião do Comitê de Riscos seria relevante 
realizar para gerenciar de melhor maneira os riscos da 
Companhia. 4. Os planos de contingência desenhados 
para reagir frente à materialização de eventos críticos, 
incluída a continuação do Diretório nas situações 
de crises.
Veja também:
20F Pág. 87
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.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 reflexados.

Pág. 36.
O CEO e o Diretório aprovam a Memória e o Relatório 
de Sustentabilidade Anual.

Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-49 Descreva o processo para transmitir as preocupações importantes para o órgão 
superior do governo.

O Diretório celebra sessões programadas ao menos 
uma vez no mês onde se tratam vários temas entre 
os quais se encontram as preocupações importantes 
transmitidas para o órgão superior do governo. O foco 
para tomar decisões é descentralizado, outorgando-lhe 
às operações um nível de autonomia suficiente, o qual 
se enquadra dentro de certos limites para manter o 
controle estratégico dos seus negócios. (Documento 
Política Corporativa de Delegação de Autoridade)
Veja também:
20F Pág. 86
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf

G4-50 Sinale a natureza e o número de preocupações importantes que se transmitiram para 
o órgão superior do governo; desta forma descreva os mecanismos que se emprega-
ram para abordá-los e avaliá-los.

Os principais temas e preocupações que se transmiti-
ram para o órgão superior do governo compreenderam 
à revisão de denúncias anônimas, a análises de 
informes de auditoria Interna, a revisão e a aprovação 
de políticas corporativas tais como as de sustentabili-
dade corporativa e gestão de riscos, ou outras normas 
aplicáveis ao governo corporativo ou a empresa, 
sistemas de controle interno, revisão e aprovação de 
novos negócios, revisão e aprovação de resultados 
consolidados e por operação. Algumas destas matérias 
foram revisadas no Comitê de Auditoria, Comitê de 
ética ou no Comitê Executivo (de acordo a temática) e 
logo analisadas pelo Diretório. Segundo sua natureza, 
se vem de uma operação específica, da administração 
ou do Canal de Denúncias Anônimas, se determina o 
mecanismo de resolução. O Diretório se reúne uma 
vez no mês para conhecer os resultados da empresa e 
todos os assuntos que são de sua competência.
Para maior informação veja:
Memória Anual de 2016. Pág. 28 Tarefas desenvolvidas 
pelo Comitê de Diretores de acordo a Lei N°180.46 
(Art. 50 bis) de Sociedades Anônimas.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-51 Descreva as políticas de remuneração para o órgão superior do governo e a alta 
direção, de acordo com os seguintes tipos de retribuição. Retribuição fixa e variável, 
retribuição baseada no rendimento, retribuição nas ações-primas; e ações de 
dividendo diferido ou ações transferidas; bônus ou incentivos para a contratação; 
indenizações por despido; reembolsos, pensões de aposentadoria, tendo em conta a 
diferença entre os regimes de prestações e os tipos de retribuição do órgão superior 
do governo, a alta direção e todos os demais empregados. Relacione os critérios 
relativos com o desempenho que afetam a política retribuída com os objetivos econô-
micos, ambientais e sociais do órgão superior do governo e a alta direção.

Veja:
Memória Anual de 2016. Pág. 103.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf
20F - Ponto B. Remunerações - Páginas 102 e 103.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf
Documento de 2016 Acta JOA, página 30 e 31 pontos 
4.1, 4.2 e 4.3.
http://www.koandina.com/comunicados.php

G4-52 Descreva os processos mediante os quais se determina a remuneração. Indique  se 
recorre aos consultores para determinar a remuneração e se estes são independentes 
da direção. Sinale qualquer outro tipo de relação que estes consultores em matéria 
de retribuição possam ter com a organização.

Veja:
20F - Ponto B. Remunerações - Pág. 84 e 85
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2015%2020F%20ES.pdf
Na  Instância JOA Documento de 2016, Pág. 34 e 35. 
se detalha o procedimento através do qual se realiza a 
assinação de remunerações para o Diretório, membros 
do Comitê Executivo, membros do Comitê de Diretores 
e Comitê de Auditoria.
http://www.koandina.com/comunicados.php

G4-53 Explique como se solicita e se tem em conta a opinião dos grupos de interesse no 
que diz respeito à retribuição, incluindo se procede, os resultados das votações sobre 
políticas e propostas relacionadas com esta questão.

A Assembleia de Acionistas que se reúne uma vez no 
ano, é que aprova ou não a proposta do Diretório atra-
vés da votação a favor ou contra, deixando o registro 
nas Instâncias da assembleia de acionistas.
Veja também:
Documento de 2016 Instância JOA
http://www.koandina.com/comunicados.php
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Aspectos
Materiais N° de Página/Resposta Omissões ISO 26000

G4-54 Calcule a relação entre a retribuição total anual da pessoa melhor paga da organiza-
ção em cada país onde se levem a cabo operações significativas com a retribuição 
total anual média de toda a planilha (sem contar com a pessoa melhor paga) do país 
correspondente.

Esta informação resulta sensível. Se omite para 
resguardar a segurança pessoal dos colaboradores e 
dos altos cargos da nossa organização.

G4-55 Calcule a relação entre o incremento porcentual da retribuição total anual da pessoa 
melhor paga da organização em cada país que se levam a cabo operações significati-
vas com o incremento porcentual da retribuição total anual média de toda a planilha 
(sem contar a pessoa melhor paga) do país correspondente.

idêntica resposta Indicador G4-54. Se realizam 
incrementos segundo inflação de cada país e ajustes 
por desempenho.

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 15; 17; 26; 27; 36 e 37.
Veja também:
Memória Anual de 2016. Pág. 28 e 29.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf
Código de Ética V1_0
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Codigo-
deEticav1_0.pdf
Código de Ética de Fornecedores e Terceiros V1.0
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/Codi-
go_Etica_Proveedores%20y%20Terceros.pdf

G4-57 Descreva os mecanismos internos e externos de assessoramento em pro de uma con-
duta ética, lícita e para os assuntos relacionados com a integridade da organização, 
tais como linhas telefônicas de ajuda ou assessoramento.

Páginas 15; 17; 26; 27; 36 e 37.
Veja também:
Memória Anual de 2016 Pág. 28, 29, 30 e 31.
Web Koandina - Seção Denúncias Anônimas
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-58 Descreva os mecanismos internos e externos de denúncias de condutas 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.

Pág. 15.
Veja também:
Memória Anual de 2016. Pág. 28, 29, 30 e 31.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financie-
ros/2016%20Memoria%20VF%20ES.pdf
Código de Ética V1_0 - Conflitos de Interesses Pág. 2 
e 3; Pág. 9 e 10
No caso que uma pessoa enfrente um Conflito de In-
teresse, ou detecte um Potencial Conflito de Interesse, 
deverá informá-lo oportunamente para a 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/Codigo-
deEticav1_0.pdf

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

CATEGORIA: ECONOMIA

Desempenho 
Econômico

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 10 e 11.

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído. Pág. 34. Cada país tem sua abertura. A modo de resumem, neste 
relatório só se indicam as categorias mais significativas, definidas pelo 
seu peso no valor econômico total.

6.8.1; 6.8.2; 6.8.3; 
6.8,9

G4-EC2 Consequências econômicas e outros riscos e opor-
tunidades para as atividades da organização que se 
derivam da mudança climático.

Os riscos/oportunidades se detectam e tratam através do processo 
de Administração de Riscos. Alguns identificados durante o ano de 
2016, foram:
Regulatórios: Lei de etiquetado, impostos por açúcares e impostos por 
geração de resíduos.
Ambientais: Aumento de chuvas, Aumento de temperaturas e escassez 
de água.
Pág. 43-55; 65-73; 89-103.

6.5.5

G4-EC3 Cobertura das obrigações da organização derivadas do 
plano de prestações.

A Companhia cumpre com o sistema de obrigações de previdências 
vigentes em todos os países onde tem operação.
Pág. 34.

6.8.7

G4-EC4 Ajudas econômicas outorgadas por entes do governo. Não disponível 
para o período.

Presença no Mercado

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 10 e 11.

G4-EC5 Relação entre o salário inicial detalhado por sexo e o 
salário mínimo local nos lugares onde se desenvolvem 
operações significativas.

Página 112.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2016%20
Memoria%20VF%20ES.pdf

G4-EC6 Porcentagem de altos diretivos procedentes da 
comunidade local nos lugares onde se desenvolvem 
operações significativas.

Memória anual de 2016, página 36.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2016%20
Memoria%20VF%20ES.pdf
A maioria dos empregados em cada país têm a nacionalidade do país 
onde trabalham. Os diretores da companhia são 14: chilenos (11); 
argentinos (2) e equatoriano (1).
A primeira linha corporativa são 7 pessoas, 5 de nacionalidade chilena 
e 2 argentinos.
Se define como altos diretivos; ao Diretório e à primeira linha 
corporativa.
Se define "nacional" quando coincide sua nacionalidade com a filial 
onde desempenha suas funções, exceto para o caso dos chilenos, que 
estarão identificados como tal em qualquer um dos países; e "estran-
geiros" serão os que não apliquem em nenhum dos casos anteriores.

Consequências 
econômicas indiretas

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade. http://www.koandina.com/
pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EC7 Desenvolvimento e impacto do investimento na 
infraestrutura e os tipos de serviços.

Páginas 12 e 13; 34 e 35.
Memória, Pág: 70
Alguns dos investimentos na infraestrutura que a Companhia 
desenvolveu durante o período foram:
Renovação de equipamentos de frio, o qual continua beneficiando os 
clientes e comunidades pela economia eléctrica.
Modificação para reduzir o peso das garrafas e tampas, o qual é 
positivo para a comunidade porque geram menos resíduos.
Melhoras nos processos comerciais que melhoram a relação com os 
clientes assim como também a rentabilidade dos mesmos.
Incorporação de lavadoras nas linhas de produção que melhoram e 
reduzem o uso de água nos processos industriais.
Construção de depósitos para armazenamento e distribuição.
Construção de nova planta em Duque de Caxias Brasil (primeira etapa)

6.3.9; 6.8.1; 
6.8.2; 6.8.7; 

6.8.9

Impactos econômicos indiretos significativos e alcance 
dos mesmos

Páginas 12 e 13.
Coca-Cola Andina, como parte do Sistema Coca-Cola, gera um valor 
adicionado nos países onde opera equivalente a 0,3% do PIB (o PBI) 
do país (aproximadamente). Também se pode ver, no quadro de valor 
econômico distribuído, os aportes ao fisco, salários para empregados 
diretos e investimentos. Quando incluímos o impacto indireto que gera 
o Sistema Coca-Cola em cada região onde opera equivalente ao PBI 
ascende a 1%.

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

GRI Guia G4 - Conteúdos Básicos Específicos
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Práticas de Aquisição

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 15; 133-137.

G4-EC9 Porcentagem do gasto em lugares com operações 
significativas que corresponde aos fornecedores locais.

Pág. 134.
Falemos de "nacionais" como sinônimo de "locais"

6.4.3; 6.6.6; 6.8.1; 
6.8.2; 6.8.7

CATEGORIA: MEIO AMBIENTE 6.5

Materiais

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN1 Materiais por peso ou volume. No reporte se publicam as matérias primas utilizadas e quais destas 
são de origem reciclada. Pág. 101.
No capítulo "Guardiães da Água" se publica consumo de água e como 
recurso renovável se realizam iniciativas para aumentar a reposição. 
Pág. 67-73.
No capítulo "Gestão da Energia e Proteção do Clima" se publica a 
energia renovável utilizada. Pág. 76.

6.5.4

G4-EN2 Porcentagem dos materiais utilizados que são materiais 
reciclados.

Pág. 89 Embalagens Sustentáveis.
Se utiliza o material reciclado: 2,83% para garrafas plásticas, 5,34% 
para garrafas de vidro e 2,14% para caixas plásticas.

6.5.4

Energia

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 31 e 75.

G4-EN3 Consumo energético interno. Pág. 77.
A calefação e refrigeração estão incluídos no valor de consumo elétrico.

6.5.4

G4-EN4 Consumo energético externo. Pág. 77.
Consumo de energia elétrica proveniente de fontes que não são 
propriedade da Coca-Cola Andina: 660.123.332 MJ.
Energia consumida por unidades de transporte externo: 1.113.585 GJ

G4-EN5 Intensidade energética. Pág. 81.
O índice reportado EUR (Energy Use Ratio) é por requisito da Coca-Cola 
Company a suma das energias utilizadas nas plantas engarrafadoras 
(MJ) dividido os litros produzidos.

6.5.4

G4-EN6 Redução do consumo energético. Págs. 75-87.

G4-EN7 Redução dos requisitos energéticos dos produtos e 
serviços.

Pág. 75-87.
O consumo total de energia diminuiu em até 18,25% atribuído ao 
fechamento da planta de Vitória e a incorporação de novas tecnologias, 
conseguindo manter a produção (a qual diminuiu somente 5,07%). 
Por outro lado, cabe mencionar que ampliar o portfólio de produtos e 
embalagens novas trazem associados maiores ações e por conseguinte 
maior consumo de energia. Pelo que destacamos que, a pesar que não 
temos crescido em volume, pudemos adequar-nos às necessidades 
dos consumidores sem impactar significativamente os consumos 
energéticos.

6.5.4; 6.5.5

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Água

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 32 e 65.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN8 Captação de água de acordo à fonte. Pág. 67. Os métodos de cálculo e registro são padrões da Coca-Cola 
Company para todos os engarrafadores.(EOSH Performance 
Measurements e Water Resource Sustainability)

6.5.4

G4-EN9 Fuentes que têm sido afetadas significativamente pela 
captação de agua.

Seguindo a política da The Coca-Cola Company se levam a cabo ações 
para repor na natureza a água utilizada (replenish). A informação sobre 
estes programas se encontra no capítulo "Guardiães da Água".

6.5.4

G4-EN10 Porcentagem e volume total da água reciclada e 
reutilizada.

Pág. 65-73.
Só existem casos de reuso nos equipamentos de lavagem (ex. 
lavadoras de garrafas) onde se recupera a água dos enxagues finais. 
Isso melhora o índice WUR mas não contamos com um medidor em 
100% das máquinas para conhecer a economia específica desta ação.
A água utilizada ou captada pelas chuvas se trata e se entrega apta 
para a vida animal. Existem cisternas de água da chuva para prevenção 
de incêndios.

6.5.4
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Emissões

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 12 e 13; 61.
Veja:
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. 82.
Alcance 1, inclui os combustíveis utilizados nos processos (Emissões 
Kg CO

2
 eq: 30.046.834,94) e equipamentos de propriedade da 

Companhia, o qual faz referência à frota própria (Emissões Kg CO
2
 eq: 

24.190.319,35). O qual dá um total de Alcance 1 de 54.237.154,29 
Kg CO

2
 eq.

6.5.5

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa ao gerar 
energia (Alcance 2)

Pág. 82 e 83.
Alcance 2, Emissões: 61.901.060,93 Kg CO

2
 eq

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(Alcance 3)

Págs. 82 y 83.
Alcance 3, Emisiones de flota de terceros: 125.326.345,42 Kg CO

2
 eq. 

distribuidos por país de la siguiente manera: Argentina 44%, Brasil 0%, 
Chile 39%, Paraguai 17%.

Os equipamentos 
de frio se 
substituíram, 
veja Pág 79. 
Para 2017 
poderemos incluir 
as emissões na 
marca deixada 
Alcance 3.

G4-EN18 Intensidade das emissões de gases de efeito estufa. Pág. 82. O índice Alcance 1, 2 e 3 para Engarrafadora Andina é de 
59,17 gr CO

2
 eq/litro de bebida produzida.

6.5.5

G4-EN19 Redução das emissões de gases de efeito estufa. As reduções nos processos da planta se gerenciam e reflexam no 
índice de EUR (Energy Use Ratio). Com respeito à frota, se incorporam 
veículos mais eficientes e, com respeito aos Equipamentos de Frio, se 
continua com o plano de troca por novas tecnologias. Para os próximos 
relatórios poderemos evidenciar as diferenças comparativas.

Não se dispõe 
de comparações 
com anos 
anteriores. 
Em 2015 se 
consolidou a 
informação 
sobre emissões 
GEI Alcance 
1 de Plantas 
Engarrafadoras 
que servirá 
de base para 
as seguintes 
comparações.

6.5-5

G4-EN20 Emissões de substâncias que acabam com o ozono. Se utilizam nos equipamentos de frio gases de refrigeração, 
principalmente CO2 y HCFC-22. Durante o ano de 2016 se utilizaram 
3.742 kg, os quais se extraem dos equipamentos e armazenam 
nas garrafas para posteriormente fazer o tratamento, segundo a 
regulamento de cada país.

G4-EN21 NOX, SOX, e outras emissões atmosféricas significativas. Apenas nossas operações no Chile medem estes parâmetros, os quais 
são para o período de 2016 (medido em kg.):
NOX: 12600
MP10: 337,8

Para 2017 se 
buscará ampliar 
o alcance com 
o resto das 
operações.

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Efluentes e resíduos

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 32 e 98.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN22 Derrame total de águas, segundo a natureza e destino. Pág. 67. Os parâmetros de saída respondem aos requerimentos da 
Coca-Cola Company no documento de Waste Water Quality.

6.5.3; 6.5.4

G4-EN23 Peso total de resíduos gerenciados, segundo tipo e 
método de tratamento.

Pág. 98-101.
82,9% dos resíduos são reciclados (valor Andina global). Nos referimos 
a recicláveis quando se processam para voltar a ser utilizados e 
também entram neste critério resíduos orgânicos que se destinam 
a compostagem como resíduos perigosos que se destinam como 
recuperação energética em economias de indústrias de cimentos. 
1,5% são resíduos perigosos que têm um tratamento de acordo com 
a legislação de cada país (por exemplo, células de segurança). 15,6% 
são resíduos gerais que vão para os aterros sanitários.

6.5.3

G4-EN24 Número e volume totais dos derrames acidentais mais 
significativos.

Não teve derrames significativos no período
6.5.3

G4-EN25 Peso dos resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados que se consideram perigosos 
em virtude dos anexos I, II, III e VIII do Convênio de 
Basileia e porcentagem de resíduos transportados 
internacionalmente.

100% dos resíduos perigosos são tratados por terceiros dentro dos 
países onde se originam.

Não se aplica

G4-EN26 Identificação, tamanho, estado de proteção e valor 
de biodiversidade das massas de água e os hábitats 
relacionados afetados significativamente pelos vertidos 
e escoamento procedentes da organização.

100% dos efluentes da companhia são tratados, pelo que não há 
impactos significativos sobre os recursos hídricos. Se gerencia através 
do requerimento da Coca-Cola Company Source Water Vulnerability 
Assessment (SVA)

6.5.3; 6.5.4; 6.5.6

Produtos e serviços

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 89-103.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade.
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN27 Mitigação do impacto ambiental dos produtos e 
serviços

Pág. 89-103; 66-73; 75-87. 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 
6.7.5

G4-EN28 Porcentagem de produtos vendidos e os materiais da 
embalagem que se regeneram no final da vida útil, 
detalhado por categoria

Pág. 101.
38,49% (global companhia) dos produtos vendidos se regeneram 
no final da vida útil pela própria Companhia. 100% dos caixotes 
(embalagem secundário) se regeneram no final da vida útil pela própria 
Companhia. Apoiamos iniciativas ambientais e sociais para incentivar a 
recuperação das embalagens que ainda não possuem circuitos formais 
de recuperação.

6.5.3; 6.5.4; 6.7.5

Cumprimento 
regulatório

G4-DMA Foco de Gestão Veja:
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.pdf

G4-EN29 Valor monetário das multas significativas e número 
de sanções não monetárias por incumprimento da 
legislação e a normativa ambiental

Não se há produzido multas significativas nem sanções por 
incumprimento da legislação e/ou normativa ambiental. 4.6

Transporte

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22.
Veja:
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, assim como do transporte 
do pessoal.

Não se há registrado derrames de substancias perigosas. o uso de 
combustível para o transporte de produto se relata na seção de 
Alcance 1, 2 e 3 de emissões GEI.

Não se informam 
para o período 
os impactos 
ambientais do 
transporte do 
pessoal.

6.5.4; 6.6.6
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Geral

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22.
Veja:
Política Corporativa de Sustentabilidade
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-EN31 Detalhe dos gastos e investimentos ambientais Pág. 76.
Gastos ambientais: USD 17.416.611
Investimentos ambientais: USD 32.938.204

Avaliação ambiental 
dos fornecedores

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 133.

G4-EN32 Porcentagem de novos fornecedores que se 
examinaram em função de critérios ambientais

Pág. 137.
Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola, e dos Princípios Reitores para Fornecedores.

6.3.5; 6.6.6; 7.3.1

G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos, reais e 
potenciais, na cadeia de subministro e medidas ao 
respeito.

Se trabalha com os fornecedores críticos e em impactos significativos 
na cadeia:
Upstream: se realizam iniciativas com fornecedores de embalagens 
primárias e secundárias para reduzir a grama. Também para reutilizar 
o scrap industrial das fábricas para elaborar novas embalagens, 
garantindo qualidade dos resíduos e gerenciando com parceiros 
a transformação dos mesmos. Com o fim de reduzir o impacto de 
geração de resíduos.
Downstream: se realizam iniciativas com fornecedores de 
equipamentos de frio para colocar para os clientes equipamentos 
mais eficientes e com os fornecedores de distribuição para fazer 
mais eficientes as rotas de entrega, buscando reduzir o consumo 
de combustível e a pegada de carbono. Se impulsam iniciativas 
comerciais orientadas para a maior porcentagem de vendas nas 
garrafas retornáveis, para reduzir o uso de insumos.

Mecanismos de 
reclamação em 
matéria ambiental

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.

Número de reclamações ambientais que se há 
apresentado, abordado e resolvido mediante 
mecanismos formais de reclamação

Não se há produzido reclamações ambientais no período.
6.3.6

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: PRÁTICAS LABORAIS E TRABALHO DIGNO

Emprego

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 105.

G4-LA1 Número total e taxa de contratações e rotatividade 
média de empregados, detalhados por grupo etário, 
sexo e região

Pág. 114.
As novas contratações para toda a companhia foram de 2.515 
colaboradores com contrato permanente.
A rotatividade é um indicador de desempenho chave na 
sustentabilidade e se mostra consolidado por país.

6.4.3

G4-LA2 Prestações sociais para os empregados com jornada 
completa, que não se oferecem para os empregados 
temporais ou de média jornada, detalhando por 
localizações significativas de atividade

Se outorgam os mesmos benefícios independentemente da extensão 
da jornada laboral, em todos os sítios significativos da atividade.

6.4.8; 6.8.7

G4-LA3 Índices de reincorporação no trabalho e de retenção 
após a baixa por maternidade ou paternidade, 
detalhados por sexo

Pág. 119.
6.4.4

Relações entre os 
trabalhadores e a 
direção

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 106.

G4-LA4 Prazos mínimos de pré-aviso de mudanças de 
operativos e possível inclusão dos mesmos nos 
convênios coletivos

Como disposição geral, o número mínimo de pré-aviso é de 30 dias em 
todas as regiões. 6.4.4; 6.4.5

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Saúde e segurança 
no trabalho

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 31.

G4-LA5 Porcentagem de trabalhadores que está representado 
nos comitês formais de segurança e saúde 
conjuntamente para a direção e empregados, 
estabelecidos para ajudar a controlar e assessorar 
sobre programas de segurança e saúde laboral

Pág. 120.

6.4.6

G4-LA6 Tipo e taxa de lesões, doenças profissionais, dias 
perdidos, absentismo e número de vítimas mortais 
relacionadas com o trabalho por região e por sexo

Pág. 120.
Cada gerência de segurança tem seu próprio procedimento de gestão 
e comunicação de acidentes assim como também programas para a 
prevenção. Estes procedimentos respondem ao Programa de Segurança 
Baseada no Comportamento exigido pela Coca-Cola Company e pela 
norma OHSAS 18001.

O dato de 
doenças 
profissionais 
se incorporará 
no relatório do 
próximo ano

6.4.6; 6.8.8

G4-LA7 Trabalhadores cuja profissão tem uma incidência ou um 
risco elevados de doença

Andina conta com uma detalhado análises por tipo de trabalhador 
e cargo desempenhado, referido aos riscos para os que possam 
verse submetidos (por ex. surdez profissional, possíveis doenças 
de musculo 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 pessoal (EPP) adequados a cada tipo de risco, capacitação 
referente à importância da utilização e medidas de seguimento com 
fim de verificar o uso. Também, se realizam controles médicos anuais 
ou periódicos a fim de realizar seguimento e controle dos riscos 
identificados.

G4-LA8 Assuntos de saúde e segurança cobertos em acordos 
formais com sindicatos

Pág. 120.
Veja "Compensações e benefícios"
O funcionamento dos comitês se define no Programa de Segurança 
Baseada no Comportamento.

6.4.6

Capacitação e 
educação

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 113.

G4-LA9 Média de horas de capacitação anuais por empregado, 
detalhado por sexo e por categoria laboral

Pág. 113.
6.4.7

G4-LA10 Programas de gestão de habilidades e formação 
contínua que fomentem a empregabilidade dos 
trabalhadores e lhes ajudem a gerenciar o final das 
suas carreiras profissionais

Páginas 113 e 114.

6.4.7; 6.8.5

G4-LA11 Porcentagem de empregados que recebem avaliações 
regulares do desempenho e do desenvolvimento 
profissional, detalhado por sexo e por categoria 
profissional 

Pág. 116.

6.4.7

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-LA12 Composição dos órgãos do governo e detalhe da 
planilha por categoria profissional e sexo, idade, 
pertencente a minorias e outros indicadores de 
diversidade

Memória Anual de 2016. Pág. 34.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2016%20
Memoria%20VF%20ES.pdf
20F Pág.83 a 86: Composição do Diretório e Principais Executivos 
(Sexo e Idade) e Competência e Experiência.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2015%20
20F%20ES.pdf

6.2.3; 6.3.7; 
6.3.10; 6.4.3

Igualdade de 
retribuição entre 
mulheres e homens

G4-DMA Foco de Gestão Veja:
Código de Ética
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-LA13 Relação entre o salário base dos homens com respeito 
ao das mulheres, detalhado por categoria profissional e 
por áreas significativas de atividade

Executivas x Executivos: 67,7%
Trabalhadoras x Trabalhadores: 104,7%
A análises global reflexa brechas que estão explicadas pelas diferentes 
posições e tarefas dentro de cada segmento de agrupação. Na análises 
mais detalhada, em idênticas posições não se reflexam diferenças 
substanciais

6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3; 6.4.4
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Avaliação das 
práticas laborais dos 
fornecedores

G4-DMA Foco de Gestão Págs. 133-137.

G4-LA14 Porcentagem de novos fornecedores que se examinaram 
em função de critérios relativos às práticas laborais

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola, e dos Princípios Reitores para Fornecedores.

6.3.5; 6.4.3; 6.6.6; 
7.3.1

G4-LA15 Impactos significativos, reais e potenciais, das práticas 
laborais na cadeia de subministro, e medidas ao 
respeito

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas que se 
realizam pelo sistema Kore buscam minimizar os impactos potenciais 
que pudessem surgir pela falta de respeito dos direitos fundamentais 
tais como a liberdade de associação, ao trabalho infantil ou trabalho 
forçado.

6.3.5; 6.4.3; 6.6.6; 
7.3.1

Mecanismos de 
reclamação sobre as 
práticas laborais

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.

Número de reclamações sobre práticas laborais que 
se dá apresentado, abordado e resolvido mediante 
mecanismos formais de reclamação

100% das reclamações são abordadas e gerenciadas pelas áreas 
legais de cada país.

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: DIREITOS HUMANOS

Investimento

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-HR1 Número e porcentagem de contratos e acordos de 
investimento significativos que incluem cláusulas de 
direitos humanos o que há sido objeto de análises em 
matéria de direitos humanos.

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
sistema Coca-Cola, e dos Princípios Reitores para Fornecedores.

6.3.3; 6.3.5; 6.6.6

G4-HR2 Horas de formação dos empregados sobre políticas 
e procedimentos relacionados com os aspectos dos 
direitos humanos relevantes para as atividades, incluído 
a porcentagem de empregados capacitados.

Pág. 114.

6.3.5

Não a discriminação

G4-DMA Foco de Gestão Veja:
Código de Ética
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-HR3 Número de casos de discriminação e medidas 
corretivas adotadas

Não se há produzido casos de reclamações por discriminação no 
período.

6.3.6; 6.3.7; 
6.3.10; 6.4.3

Liberdade de 
associação e 
negociação coletiva

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-HR4 Identificação de centros e fornecedores nos que 
a liberdade de associação e o direito de afiliar-se 
a convênios coletivos podem infringir-se ou estar 
ameaçados, e medidas tomadas para defender estes 
direitos

Todos os fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do 
Sistema Coca-Cola e dos Princípios Reitores 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 Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-HR5 Identificação de centros e fornecedores com um risco 
significativo de casos de exploração infantil, e medidas 
tomadas 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, 
assim como também no regulamento dos contratantes. Todos os 
fornecedores devem cumprir com os padrões e requisitos do Sistema 
Coca-Cola e dos Princípios Reitores para Fornecedores.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.7; 6.3.10; 

6.6.6; 6.8.4

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Trabalho forcado

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-HR6 Centros e fornecedores significativos com um risco 
significativo de ser origem de episódios de trabalho 
forçado, e medidas tomadas 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 Reitores para Fornecedores.
Se realizam verificações e auditorias aleatórias para detectar possíveis 
episódios. Adicionalmente, se dispõe do Canal de Denúncias Anônimas 
para receber reclamações.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.10; 6.6.6

Medidas de 
segurança

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 10.
Veja 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.pdf

G4-HR7 Porcentagem do pessoal de segurança que há recebido 
capacitação sobre as políticas ou os procedimentos da 
organização em matéria de direitos humanos relevantes 
para as operações

Não está 
disponível para o 
período

Avaliação

G4-DMA Foco de Gestão Veja:
Política Corporativa de Gestão de Riscos
http://www.koandina.com/pagina.php?p=gobierno-politicas

G4-HR9 Número e porcentagem dos centros que há sido objeto 
de exames ou avaliações de impactos em matéria de 
direitos humanos.

Os direitos dos colaboradores se contemplam nas políticas da 
Coca-Cola Company as quais aderimos. Estas se revisam de forma 
mensal através de foros de debate.

Avaliação dos 
fornecedores em 
matéria de direitos 
humanos

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 133-137.

G4-HR10 Porcentagem de novos fornecedores que se examinaram 
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 Reitores 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 subministro, e 
medidas adotadas.

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas que se 
realizam pelo sistema Kore buscam minimizar os impactos potenciais 
que pudessem surgir pela falta de respeito dos 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 Foco de Gestão Pág. 15.

Número de reclamações sobre direitos humanos que 
se há apresentado, abordado e resolvido mediante 
mecanismos formais de reclamação.

Não se há produzido reclamações sobre direitos humanos no período.
6.3.6

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

Comunidades locais

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 127 y 139.

G4-SO1 Porcentagem de operações onde se há implantado 
programas de desenvolvimento, avaliações de impactos 
e participação da comunidade local.

Pág. 139.
A relação com a comunidade se gerencia desde os responsáveis da 
sustentabilidade e relações institucionais, sempre alinhados com 
a Coca-Cola Company e definições das áreas de Public Affairs. Veja 
esquema da "Relação com a Comunidade" onde se resumem as 
principais ações e iniciativas na comunidade.

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 se há determinado que existam efeitos negativos significativos nas 
comunidades locais onde temos operações.
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Luta contra a 
Corrupção

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.
Veja 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.pdf

G4-SO3 Número e porcentagem de centros nos que se há 
avaliado os riscos relacionados com a corrupção e 
riscos significativos detectados.

Veja Memória Anual de 2016 e 20F. Memória Páginas 30; 36 e 72.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2016%20
Memoria%20VF%20ES.pdf

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 108 e 115.
Veja também: Memória Anual de 2016. Páginas 69.
http://www.koandina.com/uploads/reportes_financieros/2016%20
Memoria%20VF%20ES.pdf

6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 
6.6.6

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas adotadas. Não se há produzido casos de corrupção no período. 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

Política pública

G4-DMA Foco de Gestão. Nosso Manual de Conduta (Código de Ética) estabelece que, como 
regra geral, não se utilizarão fundos ou ativos incluindo objetos de valor 
ou serviços dos empregados da companhia para fazer contribuições 
políticas. As contribuições políticas só são aceitas sempre e quando 
contem com aprovação expressa do Diretório e em conformidade com 
a lei local. Cada contribuição política será registrada nos Registros de 
Contabilidade como contribuição política.

G4-SO6 Valor das contribuições políticas, por país e 
destinatário.

No disponible 
para el período

Práticas de 
competência desleal

G4-DMA Foco de Gestão. Veja:
Código de Ética
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-SO7 Número de demandas legais por causas relacionadas 
com práticas monopólicas e contra a livre competência, 
e resultados das mesmas.

Não se há registrado no período.
6.6.1; 6.6.2; 6.6.5; 

6.6.7

Cumprimento

G4-DMA Foco de Gestão. Código de Ética
http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/CodigodeEticav1_0.pdf

G4-SO8 Valor monetário das multas significativas e número 
de sanções não monetárias por incumprimento da 
legislação e a normativa.

Não se há registrado no período.
4.6

Avaliação da 
repercussão social 
dos fornecedores

G4-DMA Foco de Gestão. Págs. 133-137.

G4-SO9 Porcentagem de novos fornecedores que se 
examinaram em função de critérios relacionados com a 
repercussão social.

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

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 subministro e medidas 
adotadas

As avaliações de novos fornecedores e as avaliações periódicas que se 
realizam pelo sistema Kore buscam minimizar os impactos potenciais 
que possam surgir pela falta de respeito dos direitos fundamentais 
tais como a liberdade de associação, o trabalho infantil ou trabalho 
forçado.

Mecanismos de 
reclamação por 
impacto social

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 15.

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

Não se há produzido reclamações sobre impactos sociais no período.
6.3.5; 6.6.1; 6.6.2; 
6.6.6; 6.8.1; 6.8.2

Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

CATEGORIA: DESEMPENHO SOCIAL - SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS

Saúde e segurança 
dos clientes

G4-DMA Foco de Gestão Páginas 21 e 22; 31; 44 e 46.

G4-PR1 Porcentagem de categorias de produtos e serviços 
significativos cujos impactos em matéria de saúde e 
segurança se há avaliado para promover melhoras.

Pág. 48.
6.3.9; 6.5.1; 6.5.2; 

6.5.3; 6.8

G4-PR2 Número de incidentes derivados do incumprimento 
da normativa ou dos códigos voluntários relativos 
aos impactos dos produtos e serviços na saúde e a 
segurança durante o ciclo de vida, detalhados em 
função do tipo de resultado destes incidentes

Não se há produzido incidentes derivados do incumprimento da 
normativa ou dos códigos voluntários relativos aos impactos dos 
produtos e serviços na saúde e na segurança no período.
A área de qualidade e inocuidade tem como objetivo garantir a 
segurança dos alimentos que produzimos, gerenciamos através da 
identificação, prevenção, avaliação e controle dos processos até o 
consumidor final.

6.3.9; 6.5.3; 6.8

Etiquetado dos 
produtos e serviços

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 49.

G4-PR3 Tipo de informação que requerem os procedimentos 
da organização relativos à informação e o etiquetado 
dos produtos e serviços, e porcentagem de categorias 
de produtos e serviços significativos que estão sujeitas 
a tais requisitos

Pág. 49.
A Companhia põe à disposição informação nutricional nas etiquetas 
dos produtos que  comercializa, assim como também trabalha pro 
ativamente com as entidades para incorporar informação ao respeito 
(ex: Lei de etiquetado). Também, em produtos como Bonaqua, 
se explicita a origem da fonte de água. Respeito às embalagens, 
indicamos se o recipiente é retornável ou reciclável. No caso que a 
garrafa seja "EcoFlex" também se explícita na etiqueta.
A companhia implementa o programa chamado "Embaixadores" com 
o fim de capacitar os colaboradores sobre hidratação, ingredientes 
e adoçantes para que possam responder quando os círculos sociais 
consultem ao respeito.
Coca-Cola Company publica periodicamente informes através do 
Instituto de Bebidas para a Saúde e o Bem-estar (IBSB), por exemplo o 
livro “Hidratação", que brinda fundamentos para as diferentes etapas 
da vida, que está dirigido para profissionais da saúde com o fim de 
divulgar a importância de uma hidratação adequada nas pessoas 
ao largo das suas vidas. (http://www.coca-colamexico.com.mx/
sala-de-prensa/Comunicados/instituto-de-bebidas-para-la-salud-y-el-
bienestar-publica-libro-sobre-la-importancia-de-la-hidratacion-en-las-
diferentes-etapas-de-la-vida)

6.7.1

G4-PR4 Número de incumprimentos do regulamento e dos 
códigos voluntários relativos à informação e ao 
etiquetado dos produtos e serviços, detalhados em 
função do tipo de resultado destes incidentes

Não temos tido incidentes significativos relacionados com este tipo de 
incumprimento. 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 

6.6.6

G4-PR5 Resultados das pesquisas para medir a satisfação 
dos clientes

Pág. 52.
As áreas de Serviço ao Cliente analisam os resultados e promovem 
iniciativas que respondem às oportunidades / debilidades detectadas.
A satisfação se mede a cada dois anos com um fornecedor externo, 
de maneira presencial com uma pesquisa. Se medem 9 fatores 
relacionados com o serviço ao cliente: Vendedor, Entrega, Apoio 
Comercial, Faturamento, Serviço Técnico de Equipamentos de Frio, 
Atenção Telefônica, Rentabilidade, Qualidade e Oferta de variedade de 
produtos, cada fator com seus atributos.
As avaliações são de 1 a 10: acima de 7 se considera satisfeito, de 1 a 
4 insatisfeito, 5 e 6 não se considera, o índice é a diferença do % dos 
satisfeitos, menos o % dos insatisfeitos.
A amostra é representativa por região, localidade, canal e tamanho.
A comparação é com as principais empresas competidoras e com os 
resultados de anos anteriores.
Também mensalmente se realizam pesquisas telefônicas mais 
limitadas desde nosso Call center, se medem alguns atributos e se 
comparam com os meses anteriores.

6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

Comunicações de 
marketing

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 51.

G4-PR6 Venda de produtos proibidos ou em litígio Não se aplica.

G4-PR7 Número de casos de incumprimento da normativa ou 
dos códigos voluntários relativos às comunicações de 
marketing, tais como a publicidade, a promoção e o 
patrocínio, detalhados em função do tipo de resultado.

Não se há produzido casos de incumprimento da normativa ou dos 
códigos voluntários relativos às comunicações de marketing no período.

4.6
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Aspectos 
Materiais Informação sobre o foco de gestão e Indicadores N° da Página / Resposta Omisiones

ISO 26000
Cláusulas 
vinculadas

Privacidade dos 
clientes

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 52.

G4-PR8 Número de reclamações fundamentadas sobre a 
violação da privacidade e a fuga de dados dos clientes.

Não se há produzido reclamações fundamentadas sobre a violação da 
privacidade e a fuga de dados dos clientes no período.

6.7.1; 6.7.2; 6.7.7

Cumprimento 
regulatório

G4-DMA Foco de Gestão Pág. 48.

Valor monetário das multas significativas fruto 
do incumprimento da normativa com relação ao 
subministro e o uso de produtos e serviços.

Não temos tido incidentes significativos relacionados a este tipo de 
incumprimento. 4.6

INDICADORES SETORIAIS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA G4

Abastecimento

Foco de Gestão Págs. 15; 133-137.

FP1 Porcentagem do volume adquirido aos fornecedores 
que cumprem com a política de contratação da 
empresa.

Pág. 137.

FP2 Porcentagem do volume adquirido que se verifica 
cumpre com padrões acreditáveis e internacionalmente 
reconhecidos de produção responsável, discriminado 
por padrão.

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

Os dados 
quantitativos 
referidos 
aos padrões 
internacionais e 
a discriminação 
se informarão 
nos próximos 
períodos.

Práticas Laborais e 
Trabalho Digno

Foco de Gestão Páginas 15; 105..

FP3 Porcentagem do tempo de trabalho perdido devido a 
conflitos de trabalho, greves e/ou lockouts por país.

Não se há produzido perdas de tempo de trabalho significativas devido 
a conflitos de trabalho no período informado.

Alimentos saudáveis 
e acessíveis

Foco de Gestão Páginas 43; 45 e 46.

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 aos 
alimentos saudáveis, nutritivos e exequível, e a melhoria 
do bem-estar das comunidades.

Págs. 43-55.

Saúde e Segurança 
do Cliente

Focos de Gestão Pág. 48.

FP5 Porcentagem do volume da produção manufaturada nos 
lugares certificados por terceiras partes independentes, 
seguindo normas internacionais reconhecidas sobre 
sistemas de gestão de segurança alimentaria.

Pág. 48.
100% das plantas engarrafadoras estão certificadas por outras partes 
em temas de qualidade e segurança alimentícia.

FP6 Porcentagem do volume total de vendas de produtos 
para o consumo que são baixos em gorduras saturadas, 
gorduras trans, sódio e açúcares adicionados.

Pág. 45.
O dado companhia é de 15,85% do volume de vendas é baixo ou zero 
calorias. A abertura se poderá ver no capítulo "Benefício de Bebidas". 
Como dado adicional se informa que 36% do portfólio oferecido é 
baixo ou zero calorias.

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. 46.
O dado companhia é de 6,77% do volume de vendas é com vitaminas, 
minerais e adicionados nutricionais. A abertura se poderá ver no 
capítulo "Benefício de Bebidas".

Etiquetado dos 
produtos e serviços

Políticas e práticas na comunicação com os 
consumidores sobre os ingredientes e a informação 
nutricional além dos requerimentos legais.

Pág. 49 e 51.
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Sua opinião nos interessa
Para nós é importante contar com sua opinião para melhorar nossa gestão da sustentabilidade.

Lhes convidamos para fazer presente suas sugestão, dúvidas ou qualquer comentário vinculado com este Relatório de Susten-
tabilidade ou o nosso trabalho na Coca-Cola Andina através do e-mail: andina.ir@koandina.com, ou nos estabelecimentos de 
nossas operações.

Para mais informação sobre este Relatório ou para ver nossos relatórios anteriores ACESSE em: 
www.koandina.com Coordenação Geral: 

Cecilia Abati e Consuelo Barrera.

Colaboração:
Carolina Losicer, Sandra Esteves, Valentina Meza Sánchez, Paula 
Vicuña, Andrés Chamme, Juan Antonio Miranda, Sheila Chiriani 
Candia, Maximiliano Diaz Muzio; Graciela Cegla; Dolores Irarra-
zaval; Rodrigo Ruiz Valencia; Carolina Venegas Sandoval; Marcos 
Jeronimo Mercado; Carolina Novoa Concha; Neiva Fatima Vieira 
da Costa; Viviana Ribeiro Carmelini.

Assistência em redação:
Natalia Guantay.

Desenho
www.negro.cl

Loja Corporativa
Av. Miraflores 9153, 7° andar, Renca. Santiago do Chile.
Tel. (56 2) 2338 0520
www.koandina.com

* * *

Argentina
Rota Nacional 19 – Km 3,7. Córdoba.
(54 351) 496 8800

Brasil
Rua André Rocha 2299. Taquara Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
(55 21) 2429 1530

Chile
Av. Miraflores 9153, Renca. Santiago do Chile.
(56 2) 2462 4286

Paraguai
Acesso Sul Km 3,5. San Lorenzo, Paraguai.
(595 21) 959 1000

Identificação da Sociedade
Engarrafadora Andina S.A.
Sociedade Anônima Aberta
RUT: 91.144.000-8
Endereço: Miraflores 9153, Comuna de Renca, Santiago do Chile.
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