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A COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DA C.V. É O MAIOR ENGARRAFADOR E COMERCIALIZADOR DO MUNDO POR 

VOLUME DE VENDAS DE MARCAS DE BEBIDAS DA COCA-COLA COMPANY. A COMPANHIA POSSUI MAIS DE 101 MIL 

COLABORADORES MUNDIALMENTE E UM AMPLO PORTFÓLIO QUE INCLUI 154 MARCAS OFERECIDAS DIARIAMENTE 

A MAIS DE 375 MILHÕES DE CONSUMIDORES. COM 66 INSTALAÇÕES MANUFATURADORAS E 328 CENTROS DE 

DISTRIBUIÇÃO, COLOCA NO MERCADO MAIS DE QUATRO BILHÕES DE CAIXAS AO ANO EM 2.8 MILHÕES DE PONTOS 

DE VENDA. A COCA-COLA FEMSA, TEM O PROPÓSITO DE GERAR VALOR ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PARA 

SUAS COMUNIDADES E CADEIA DE VALOR. 

CONTEÚDO:

2 MENSAGENS DA DIREÇÃO GERAL  4 NOSSA EMPRESA  ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL METAS 2020 PRODUTOS CADEIA DE VALOR VALOR ECONÔMICO 18 NOSSA 

GENTE CULTURA E VALORES DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 34 NOSSA COMUNIDADE  

ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ABASTECIMENTO SUSTENTÁVEL 50 NOSSO PLANETA  ÁGUA 

RESÍDUOS E RECICLAGEM ENERGIA 72 GOVERNANÇA CORPORATIVA SOBRE NOSSO RELATÓRIO ÍNDICE GRI G4 VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

A P R OX I M A DA M E N T E  20
B I L H Õ E S  D E  T R A N S A Ç Õ E S  A N U A I S 

USD $29
M I L H Õ E S  E C O N O M I Z A D O S  P O R 

E F I C I Ê N C I A  A M B I E N TA L 

46%
DA  E N E R G I A  E L É T R I C A 

Q U E  U T I L I Z A M O S  N O  M É X I C O 

74%
N O  B R A S I L ,  P R O V É M 

D E  F O N T E S  L I M PA S

93%
D O S  R E S Í D U O S  G E R A D O S 

S Ã O  R E C I C L A D O S 

A P R OX I M A DA M E N T E

1 MILHÃO
D E  P E S S O A S  F O R A M  B E N E F I C I DA S  C O M 

N O S S O S  P R O G R A M A S  S O C I A I S 

12 CATEGORIAS
FA Z E M  PA R T E  D E  N O S S O  P O R T F Ó L I O

USD $11.9
M I L H Õ E S  I N V E S T I D O S  E M 

T R E I N A M E N T O  I N T E G R A L 

PA R A  N O S S O S 

C O L A B O R A D O R E S 

154 MARCAS EM

16
D E  N O S S A S  I N S TA L A Ç Õ E S 

O P E R A M  C O M  A  I N I C I AT I VA

Z E R O  R E S Í D U O S

1.5 MILHÕES 
E M P R E G O S  D I R E T O S  C R I A D O S  A O

L O N G O  D E  N O S S A  C A D E I A  D E  VA L O R 

100%
D E  M AT É R I A S - P R I M A S  E S T R AT É G I C A S 

S O B  P R I N C Í P I O S  R E I T O R E S  PA R A 

F O R N E C E D O R E S 

T H E  C O C A - C O L A  C O M PA N Y

USD $58
M I L H Õ E S  I N V E S T I D O S  E M 

S U S T E N TA B I L I DA D E 

100%
DA  Á G U A  Q U E  U T I L I Z A M O S  N O  M É X I C O  E  N O

B R A S I L  PA R A  P R O D U Z I R  N O S S A S  B E B I DA S  É 

D E V O LV I DA  A O  M E I O  A M B I E N T E 

G4-10, G4-LA12 G4-4 



328
C E N T R O S  D E  D I S T R I B U I Ç Ã O 

C O L A B O R A D O R E S 1

+101.000 M I L H Õ E S  D E 

C O N S U M I D O R E S

375

+24.600
V E Í C U L O S  D E  F R E T E , 

D I S T R I B U I Ç Ã O  E  U T I L I T Á R I O S +12.600
R O TA S  D E  D I S T R I B U I Ç Ã O

342
L I N H A S  D E  P R O D U Ç Ã O

+4.000
M I L H Õ E S  D E  C A I X A S 

U N I T Á R I A S  V E N D I DA S

2.8
M I L H Õ E S  D E

P O N T O S  D E  V E N DA

F Á B R I C A S

66

2016 EM NÚMEROS

1 Inclui terceiros

CEDIS CEDIS

G4-9, G4-10, G4-EC8, G4-LA12 
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COMO MAIOR
ENGARRAFADOR E COMERCIALIZADOR 
DO MUNDO DE BEBIDAS DO
SISTEMA COCA-COLA, 
MANTEMOS O PROPÓSITO DE GERAR 
VALOR ECONÔMICO,
SOCIAL E  AMBIENTAL. 

•  A R G E N T I N A  •  B R A S I L  •  C O L Ô M B I A  •  C O S TA  R I C A  •  F I L I P I N A S  •

•  G U AT E M A L A  •  M É X I C O  •  N I C A R Á G U A  •  PA N A M Á  •  V E N E Z U E L A  •

G4-6, G4-8



Nos últimos seis anos, melhoramos em 12% 
a eficiência no consumo de água por bebida 
produzida além de retornar às comunidades e o 
meio ambiente mais de 100% de nosso consumo 
de água no México e Brasil. Em 2016, somamos 
à iniciativa do Business Alliance for Water & 
Climate Change (BAfW) das Nações Unidas com 
a finalidade de desenvolver projetos de cuidado e 
conservação da água. 

Todos estes esforços nos permitiram receber com 
orgulho reconhecimentos por nosso desempenho 
sustentável. Pelo sexto ano consecutivo somos 

uma das 30 empresas que fazem parte do IPC 
Sustentável da Bolsa Mexicana de Valores, por 
quarto ano consecutivo nos integramos ao Índice 
da Sustentabilidade de Mercados Emergentes do 
Dow Jones e, pela primeira vez, fomos listados 
nos índices FTSE4Good Emerging Index e Vigeo 
Eiris Emerging 70 Ranking.

Este INFORME DE SUSTENTABILIDADE 
apresenta as ações e resultados mais relevantes 
de 2016, obtidos graças ao compromisso de 
colaboradores, sócios e parceiros que se unem 
a este importante propósito de geração de 
valor compartilhado.

NA COCA- COLA FEMSA TEMOS O FORTE
PROPÓSITO DE GERAR VALOR ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL DE MANEIRA SIMULTÂNEA.

MENSAGEM DA
NOSSA DIREÇÃO

JOSÉ RAMÓN
MARTÍNEZ ALONSO
DIRETOR DE ASSUNTOS 
CORPORATIVOS

JOHN
SANTA MARIA OTAZUA
DIRETOR GERAL 
EXECUTIVO

Na Nossa Comunidade, temos o compromisso 
de contribuir para melhorar a qualidade de vida 
fomentando hábitos de vida saudável, promovendo 
o bem-estar comunitário e impulsionando o 
desenvolvimento sustentável  de fornecedores.

Em 2016 nos unimos ao Compromisso Latino-
americano por um Futuro Saudável, uma iniciativa  
multisetorial  liderada por  empresas  da indústria 
de bebidas focada na promoção   de hábitos 
saudáveis por meio da educação. Após seis meses 
de seu lançamento em junho de 2016, chegamos a 
mais de 114 mil estudantes na Colômbia e México. 
Além disso, através de nossos  programas  este  
ano  beneficiamos  aproximadamente 1 milhão de  
pessoas.

Vindo do desejo de conhecer mais e melhor 
as necessidades de quem faz parte de nossas 
comunidades, pusemos em andamento a 
Metodologia de Atenção a Riscos e Relacionamento 
Comunitário (MARRCO) para adaptar melhor os 
projetos à realidade de cada região e assim gerar 
maior valor social.

Como impulso à nossa cadeia de valor, 
durante 2016 levamos adiante um programa 
de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 
trabalhando com 61 pequenas e médias 
empresas (PyMEs) com a finalidade de apoiar 
seu desempenho de negócio e práticas de 
sustentabilidade.

Para somar aos cuidados de Nosso Planeta 
integramos à operação sistemas que nos 
permitiram incrementar em 19% nossa 
eficiência energética desde 2010 e continuamos 
incorporando fontes de energia limpa, obtendo um 
avanço de fornecimento de 46% do consumo de 
energia no México e 74% no Brasil. Estas ações são 
um exemplo do compromisso que estabelecemos 
através da plataforma We Mean Business 
juntamente com a Carbon Disclosure Project.

Para a Coca-Cola FEMSA, 2016 foi um ano de 
enfrentar importantes desafios próprios do 
dinamismo da indústria de bebidas e do
contexto político, econômico e social dos 10 países 
onde operamos.

Para superar estes desafios, nos mantemos focados 
no Marco Estratégico de Negócio com a clara visão 
de ser líderes mudiais oferecendo aos clientes e 
consumidores um amplo portfólio de bebidas; 
garantindo que através dos Centros de Excelência 
operamos com as melhores práticas para produzir, 
distribuir e comercializar nossos produtos; com 
uma sólida base de talento multicultural de mais 
de 100 mil colaboradores e considerando a 
sustentabilidade como um habilitador das decisões 
de negócio.

Ter o privilégio de servir diariamente a mais 
de 375 milhões de consumidores e manter a 
liderança como o maior engarrafador de produtos 
da The Coca-Cola Company, é uma grande 
responsabilidade. Por isso, na Coca-cola FEMSA 
temos o forte propósito de gerar valor econômico, 
social e ambiental de maneira simultânea em toda 
nossa cadeia de valor.

Este ano, fortalecemos o alinhamento de 
ações para contribuir com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
priorizando  e adicionando aos temas pelo tipo de 
negócio que podemos gerar mais valor. Além disso, 
continuamos com ações e iniciativas alinhadas ao 
Marco Estratégico da Sustentabilidade, definindo 
um caminho a seguir com Metas 2020 em cada um 
dos três eixos: Nossa Gente, Nossa Comunidade e 
Nosso Planeta.

No âmbito de Nossa Gente, procuramos desenvolver 
talento e continuar sendo o lugar onde nossos 
colaboradores encontram crescimento pessoal e 
profissional através da liderança e uma cultura de 
trabalho que fomenta a colaboração e a inovação. 
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O MAIOR ENGARRAFADOR 
DE PRODUTOS COCA-COLA 
DO MUNDO 
Somos uma empresa multinacional que produz e distribui mais de 
154 marcas de bebidas da The Coca-Cola Company com operações 
em 10 países da América Latina e Ásia.

NOSSA

EMPRESA

$8.6
bilhões em 

total de renda 

20
bilhões de
 transações 

anuais

Aproximadamente

+4.000
milhões de caixas 
unitárias anuais

CEDIS

USD 
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MARCO ESTRATÉGICO 
DE NEGÓCIO
Na Coca-Cola FEMSA seguimos evoluindo e, por isso, durante 2016 dirigimos nossos esforços em 

revisar e atualizar nosso Marco Estratégico de Negócio alinhando às exigências do entorno com 

foco em estar sempre em destaque na indústria, integrando a sustentabilidade como um dos três 

habilitadores da estratégia de negócio.

MARCO ESTRATÉGICO 
DE SUSTENTABILIDADE

Este novo modelo operacional procura a criação de valor para 
nossa companhia e grupos de interesses através da participação 
transversal de toda a organização com o objetivo de identificar, 
compartilhar e replicar as melhores práticas. 

01. 02 .

LÍDER MULTI-CATEGORIA
EM BEBIDAS COM PRESENÇA GLOBAL

DESENVOLVER 

NOSSO PORTFÓLIO 

Revitalização de gaseificados

Crescimento rentável 

de não gaseificados

Crescimento rápido 

nos lácteos

ATRIBUIÇÃO APLICADA 
DE CAPITAL 

SUSTENTABILIADE
DO NEGÓCIO

FUSÕES E
AQUISIÇÕES 

ESTRATÉGICAS

TRANSFORMAR NOSSOS 

MODELOS OPERACIONAIS

Plataforma Digital Comercial

Soluções escaláveis de Cadeia

 de Fornecimento

Serviços de Negócio Globais para 

alavancar nosso tamanho

Estratégia de TI inovadora

EVOLUIR

NOSSA CULTURA

Espírito colaborativo

Manter nossa paixão 

na execução

Aumentar o ambiente 

multicultural

CATEGORIAS
Proteger e crescer nas gaseificadas, enquanto nos 

diversificamos nas não gaseificadas, lácteas
 e  novas categorias.

GEOGRAFIAS
Expandir nossa presença na América Latina 
e Ásia, monitorando oportunidades dentro 

do Sistema Coca-Cola.

TR
ANSFO

RMAR POSITIVAMENTE NOSSAS COMUNIDADES

N I V E L  D E  R E L E V Â N C I A MENOR MAIOR
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NOSSO     
PLANETA

RESÍDUOS E 
RECICLAGEM

ÁGUA

ENERGIA

NOSSA 
GENTE

CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL

CULTURA E 
VALORES

NOSSA 
COMUNIDADE

ESTILOS DE VIDA 
SAUDÁVEL

ABASTECIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

NOSSA ÉTICA E VALORES

MATERIALIDADE
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03.

Temos diversos projetos focados 

em hábitos saudáveis para Nossa 

Comunidade, como o 

Compromisso Latino-americano 

por um Futuro Saudável que 

recentemente lançamos ou os 

programas sociais com a 

Fundação FEMSA.

Nossos processos de produção 

garantem o uso eficiente da 

água, assim como o tratamento 

de água residual. Retornamos à 

natureza e às comunidades toda 

a água utilizada para produzir 

nossas bebidas.

Temos como meta para 2020 o 

abastecimento de 85% da 

energia de manufatura no 

México com fontes limpas e 

continuamos com a busca de 

opções para integrar esta 

iniciativa no consumo de 

energia nos países onde 

operamos.

Procuramos o crescimento 

econômico através do uso 

eficiente dos recursos, a 

promoção de um ambiente de 

trabalho onde exista 

desenvolvimento integral, a 

geração de emprego em países de 

mercados emergentes e a 

aplicação de nossos princípios 

para o abastecimento sustentável.

Trabalhamos em processos de 

inovação da indústria, 

procurando desenvolver os 

fornecedores locais e melhorar 

nosso desempenho ambiental, 

por isso para 2020 temos 

como meta reduzir em 20% o 

rastro de carbono de toda a 

cadeia de valor.

Comunicamos de maneira anual 

nossos resultados em matéria de 

sustentabilidade através do 

Informe de Sustentabilidade, 

temos objetivos para garantir o 

consumo responsável de 

matérias primas, o aumento em 

eficiência e o fomento à 

reciclagem.

• Gerar 01 milhão de horas 

de voluntariado.

• Atingir  uma taxa de tempo 

perdido por acidentes 

(LTIR) de 0.5 para cada 

100 funcionários.

• Reduzir em 20% o índice 

de ausência por doença 

geral em comparação a 

2010.

• Zero fatalidades por 

doenças profissionais.

DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL

NOSSA 
GENTE

NOSSA
COMUNIDADE

NOSSO 
PLANETA

• Beneficiar 5 milhões de 

pessoas através de nossos 

programas e iniciativas de 

nutrição e atividade física.

ESTILOS DE VIDA
 SAUDÁVEL

• Contar com programas de 

Licença Social em 100% 

de nossas instalações e 

centros de distribuição 

prioritários.

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

• Integrar 25% de material 

reciclado ou renovável em 

nossas embalagens de PET.

• Reciclar pelo menos 90% de 

nossos resíduos em cada 

uma de nossas fábricas.

• Fornecer 85% da energia 

em manufatura no México 

com energias limpas.

• Reduzir em 20% o rastro de 

carbono de nossa cadeia de 

valor contra 2010.

• Aumentar nossa eficiência 

no uso de água a 1.5 litros 

de água por litro de bebida 

produzida.

• Retornar às nossas 

comunidades e ao meio 

ambiente a mesma 

quantidade de água 

utilizada.

.

ÁGUA

ENERGIA

RESÍDUOS E 
RECICLAGEM

METAS 2020
Gerar as condições econômicas, sociais e ambientais necessárias para operar e crescer ao longo do tempo em 
harmonia com o ambiente, portanto cada operação deve integrar no seu plano de negócios a Estratégia de
Sustentabilidade baseada na ética e nos valores da Coca-Cola FEMSA, focada nas pessoas, comunidade e planeta.

- Política de Sustentabilidade

Com o propósito de complementar esta política, como também 
para dar maior sustentação à nossa Estratégia de Sustentabilidade, 
definimos Metas 2020 sobre cada Eixo.

04.OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
Na Coca-Cola FEMSA nos comprometemos a contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável proposto pelas Nações Unidas para que os países cumpram até 2030. Em 2016 levamos 

adiante um exercício de análise dos 230 indicadores expostos e os comparamos com os indicadores 

estratégicos de nosso negócio.

Desta forma concluímos que grande parte de nossas iniciativas contribuem com os 17 objetivos 

através de ações pontuais. Entretanto, seis deles coincidem com os temas prioritários de nosso Marco 

Estratégico da Sustentabilidade, em que podemos contribuir de maneira mais importante.

FOME
ZERO

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

ÁGUA  POTÁVEL 
E SANEAMENTO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS 

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS
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NOSSOS
PRODUTOS:

154
M A R C A S  L Í D E R E S

1.395
A P R E S E N TA Ç Õ E S 1

1 INCLUI TODOS OS SKU’S (STOCK-KEEPING UNIT) DA COMPANHIA

    

Á G U A

B E B I DA S  À  B A S E 

D E  C H Á

B E B I DA S  PA R A 

E S P O R T I S TA S

B E B I DA S

E N E R G É T I C A S

C A F É B E B I DA S  C O M    

S U C O  D E  F R U TA

B E B I DA S  À  B A S E  D E 

P R O T E Í N A  V E G E TA L 

L Á C T E O S S U C O S  E 

N É C TA R E S 

B E B I DA S  G A S E I F I C A DA S

B E B I DA S

F O R T I F I C A DA S

B E B I DA S

A R O M AT I Z A DA STRABALHAMOS PARA 
DESENVOLVER 
UM PORTFÓLIO LÍDER 
MULTI- CATEGORIA 
DE BEBIDAS MUNDIAL 

05.
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CADEIA DE VALOR

DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA 
Transportamos nossos produtos aos centros

 de distribuição.

MANUFATURA
Em nossas 66 fábricas produzimos bebidas de 

alta qualidade. Aqui embalamos e colocamos 

etiquetas para oferecer ao mercado. 

INGREDIENTES
Trabalhamos com nossos fornecedores para ter a 

melhor matéria prima.

CONCENTRADOS 
E ADOÇANTES

MATERIAL 
DE EMBALAGEM

ÁGUA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Aqui são organizados os processos de pré-venda 

e distribuição secundária em 328 centros de 
distribuição mundial. 

PRÉ-VENDA
A força da pré-venda se 

encarrega pela prestação de serviço a nossos 

clientes através de 8.200 rotas

DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA 
Uma vez realizado o pedido, as rotas de 

distribuição ficam encarregadas de 

distribuir as bebidas. 

PONTO DE VENDA 
Os clientes ficam encarregados de vender nossas 

bebidas a cada um dos consumidores

em 2.8 milhões de pontos venda.

REFRIGERAÇÃO
Nossos produtos

são resfriados para

serem consumidos.

CONSUMO 
Mais de 375 milhões de consumidores

 adquirem uma bebida, desfrutam

e se hidratam.

RECICLAGEM 
Geramos processos para recolher

 e reciclar os resíduos gerados por 

nossas embalagens. 

06. Durante nossa cadeia de valor criamos mais de 100 mil empregos 
diretos e 1.5 milhões indiretos.

CEDIS
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CENTROS DE EXCELÊNCIA 

Para contribuir com a transformação de nossa companhia, durante 2015 e 2016 foram criados e 

implantados quatro Centros de Excelência (COE’s, por suas siglas em inglês) como um meio para 

alcançar nossos objetivos estratégicos, sendo mais eficientes e sustentáveis.

Devido a estas iniciativas continuamos operando com excelência 
para gerar valor a nossos clientes e consumidores. 

DISTRIBUIÇÃO & 

LOGÍSTICA

Estamos transformando 
integralmente a Cadeia de 

Fornecimento com um processo 
de 360° que abrange desde os 

materiais até a distribuição final, 
e do desenho estratégico até o 
planejamento diário. A meta é 

padronizar processos em todas 
as categorias de bebidas, países, 

canais e modelos de negócio, 
aumentando o nível de serviço 

ao consumidor, otimizando 
custos e capital. Em quatro 

centros de distribuição no México 
incorporamos ferramentas de 

tecnologia digital que seguiremos 
expandindo no resto do país 

durante 2017.

COMERCIAL E 

MARKETING

Implementamos a Plataforma 
Comercial Digital (KDP) que em 

2016 aplicamos nos canais de venda 
tradicionais no México, cobrindo 
81% do volume e alcançando a 

mais de 620 mil clientes. No Brasil 
já contamos com 50 rotas com o 
KDP, servindo a 7.665 clientes, e 
em 2017 chegaremos à América 
Central. Além disso, crescemos 

em execução no ponto de venda 
e em participação de mercado, 

mas o mais importante: demos ao 
pré-vendedor a oportunidade de 
melhorar sua qualidade de vida e 

atender melhor os nossos clientes. 

MANUFATURA

Continuamos a aplicação de nosso 
Modelo de Gestão de Manufatura 

em todos os países onde 
operamos, aumentando o número 
de linhas para cobrir um terço do 

volume total da
Companhia. Centralizamos o 

planejamento e orçamento de 
manutenção de nossas instalações 

no Brasil, e impulsionamos 
projetos para melhorar nosso 

desempenho como Distribuição 
Digital e Certificação da 

Empacotecnia, cujos resultados 
se refletiram em economias de 
manufatura por 35 milhões de 

dólares.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TI) E INOVAÇÃO

É quem dá suporte e fornece ferramentas aos outros três Centros de Excelência através de 
nossa plataforma digital KOFmmercial, garantindo o crescimento sustentável do negócio 

mediante a inovação.

Devido a estes projetos obtivemos benefícios indiretos, por exemplo, a diminuição de 50% 
dos acidentes incapacitantes de trabalho e o melhor índice de qualidade em

produção registrada em nossa história.

+620 MIL
clientes atendidos com 
a Plataforma Comercial 

Digital
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VALOR ECONÔMICO
Ser o maior engarrafador, por volume de venda, de produtos da The Coca-Cola Company 

mundialmente é reflexo de nossos excelentes resultados e de nossa gestão sustentável. Isto nos permite 

oferecer rentabilidade, valor e confiança a nossos investidores, ao mesmo tempo em que criamos valor 

agregado para todos nossos grupos de interesse nos 10 países onde atuamos. 

DESEMPENHO ECONÔMICO

(US$) 20161 (Ps.) 2016 (Ps.) 2015 % CAMBIO

Volume de Vendas (milhões de caixas unitárias) 3.334 3.334 3.435,6 -3.0%

Depósitos Totais 8.620 177.718 152.360 16.6%

Utilidade de Operação 1.160 23.920 22.645 5.6%

Utilidade Neta da Participação Controladora 488 10.070 10.235 -1.6%

Ativos Totais 13.546 279.256 210.249 32.8%

Dívida a Longo Prazo e Documentos a Pagar 4.164 85.857 63.260 35.7%

Participação Controladora 5.924 122.137 104.749 16.6%

Investimento em Ativo Fixo 601 12.391 11.484 7.9%

Valor em Livros da Ação (2)  2.86  58.92  50.53 16.6%

Utilidade Neta da Participação Controladora por Ação (2)  0.24 4.86  4.94 -1.6%

Milhões de pesos mexicanos e dólares americanos em 31 de dezembro de 2016 (exceto a informação de volume de vendas e por ação). Sob Normas Internacionais de 
Informação Financeira. As cifras não incluem resultados da Coca-cola FEMSA Philippines, Inc.
Os resultados de 2016 de nossa operação da Venezuela foram traduzidos utilizando o tipo de câmbio alternativo DICOM II (3) de 673.7617 bolívares por US dólar. Os 
resultados de 2015 foram traduzidos utilizando um tipo de câmbio SIMADI (4) de 198.70 bolívares por US dólar.

(1)   As quantidades em pesos mexicanos foram convertidas a U.S. dólares utilizando o tipo de câmbio publicado pelo Conselho da Reserva Federal dos Estados   
       Unidos em 31 de dezembro de 2016 que foi de Ps.20.6170 por cada $ 1.00    
(2)   Com base em 2,072.9 milhões de ações em circulação em 2016 e 2015.    
(3)   Divisas Complementares.    
(4)   Sistema Cambial Alternativo de Divisas.    

Para capturar a seguinte onda de crescimento em nossa 
indústria continuamos transformando nossa companhia e 
complementando o crescimento orgânico de nosso negócio com 
criação de valor estratégico, fusões e aquisições e oportunidades 
de mercado relacionadas.

As ações que cotam publicamente são ações Série L com direitos de voto limitados, listadas na Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV: KOF L) e como Certificados de Depósito Americanos (ADS por suas siglas em 
inglês), no mercado de valores de Nova York (NYSE: KOF). Cada ADS representa 10 ações da Série L.

CAPITAL SOCIAL DE COCA- COLA FEMSA

POPULAÇÃO 
ATENDIDA PONTOS DE VENDA INSTALAÇÕES

CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÃO

Argentina 12.2 49.416 2 4

Brasil 87.7 394.489 12 43

Centroamérica 21.3 125.778 5 34

Colômbia 46.9 401.234 7 24

Filipinas 104.5 846.588 19 52

México 71.1 854.459 17 145

Venezuela 31.7 168.833 4 26

Total 375.4 2.840.797 66 328

07.

EXPANDINDO NOSSA POSIÇÃO DE 
LÍDER NO BRASIL .

2013

2014

2015

2016

VOLUME DE VENDAS

3.205

3.417

3.436

3.334

2013

2014

2015

2016

DEPÓSITOS TOTAIS

 156.0 

 147.3 

 152.4 

177.7

2013

2014

2015

2016

UTILIDADE DE OPERAÇÃO 

21.5 

20.7 

22.6

23.9 

2013

2014

2015

2016

DIVIDENDOS POR AÇÃO 

2.90

2.90

3.09

3.35

EXPANSÃO

COCA-COLA FEMSA BRASIL VONPAR

Nossa disciplina operacional e financeira, sólida estrutura de capital, 
talentosa equipe de profissionais, forte execução no ponto de venda e 
habilidade para nos adaptar às variações dinâmicas do mercado que nos 
permitem continuar entregando valor aos nossos acionistas

Esta franquia tem uma importância estratégica 

já que limita com nossos territórios no sul do 

Brasil e reforça nossa posição de liderança em 

um dos maiores mercados para os produtos 

da Coca-Cola, o que nos permite atender 

aproximadamente 88 milhões de consumidores.

MILHÕES DE CAIXAS UNITÁRIAS

MILHARES DE MILHÕES DE PESOS

MILHARES DE MILHÕES DE PESOS

PESOS MEXICANOS

24.0% 
P Ú B L I C O  I N V E S T I D O R

28.1% 
T H E  C O C A - C O L A  C O M PA N Y

47.9% 
F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  M E X I C A N O , 
S . A . B .  D E  C .V.  ( F E M S A )
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GRAÇAS AO TALENTO E 
COMPROMISSO DE NOSSAS 
PESSOAS
Oferecemos um amplo portfólio de bebidas a nossos clientes e 
consumidores, e contamos com o reconhecimento do mercado 
como líder na indústria de bebidas.

GENTE
NOSSA

+2.47
milhões de horas 
de treinamento

+374
mil horas

de voluntariado

$31.5
milhões investidos 

na Nossa Gente

USD 

CULTURA E 
VALORES

DESENVOLVEMOS UMA ATITUDE DE 
LIDERANÇA ATRAVÉS DE NOSSO PROCESSO
DE EVOLUÇÃO CULTURAL PARA CONTRIBUIR 
COM VALOR SUSTENTÁVEL.

DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL

OFERECEMOS OPORTUNIDADES QUE
PERMITEM O CRESCIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL DE NOSSOS
COLABORADORES E SUAS FAMÍLIAS.

TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

PARA POTENCIALIZAR OS RESULTADOS DE 
NEGÓCIO TEMOS UMA EQUIPE
TREINADA COM AS MELHORES CONDIÇÕES 
PARA SEU DESENVOLVIMENTO.
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CULTURA E VALORES
A evolução cultural na companhia faz parte de nosso Marco 
Estratégico de Negócio. Fomentamos o desenvolvimento da liderança, 
o talento e a inovação em um ambiente multicultural.

MISSÃO

Satisfazer e agradar com 
excelência o consumidor de 
bebidas.

VISÃO

Ser a melhor empresa global no 
comércio das marcas líderes de 
bebidas. Gerar valor econômico 
e social de forma sustentável, 
por meio da gestão de modelos 
de negócio inovadores e 
eficientes, com os melhores 
colaboradores do mundo.

Como resposta aos desafios de negócio que enfrentamos diariamente, assim como a nossa visão de 

liderança na indústria de bebidas e à geração de valor econômico e socioambiental para nossos grupos 

de interesse, definimos três aspirações: 

PERSPECTIVA DE 
DENTRO

PARA FORA E 
INOVAÇÃO

Mentalidade aberta e consciente em 
todos os níveis da organização que 

impulsione ao máximo
as capacidades e processos de 

inovação.

NOSSO TALENTO 
É ESSENCIAL

Sólida cultura de gestão de 
talento baseada na avaliação de 

desempenho transparente
e o reforço de carreiras de 

crescimento.

LIDERANÇA 
CONECTADA E 
INSPIRADORA

Organização altamente motivada, 
inspirada por uma liderança

que recompensa e reconhece as 
pessoas e estimula  a

colaboração em todos os níveis.

01.

VALORES

• Estamos focados em identificar e satisfazer 
as necessidades de nossos clientes, 

buscando sempre sua preferência através de 

soluções inovadoras. 

• Impulsionamos o respeito e desenvolvimento 
integral do colaborador e sua família para que 

tenham acesso a melhores oportunidades de 

crescimento econômico, profissional e social.

• Agimos de maneira honesta, responsável e 
com apego aos princípios éticos, sendo cientes 

do impacto de nossas ações e decisões. Somos 

cuidadosos em nosso comportamento e no uso 

dos recursos da empresa.

• Contribuímos para transformar 
positivamente nossas comunidades através 

da criação simultânea de valor econômico, 

social e ambiental.

• Entre nós, a lealdade e a confiança são 
necessárias para fortalecer os laços que nos 

unem. Assim como a corrente de uma bicicleta 

permite o movimento e a estabilidade, a 

confiança da segurança entre nós e a certeza 

para avançar com passo firme.
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Por tratar-se do terceiro pilar de nosso Marco 

Estratégico de Negócio, trabalhamos fortemente 

para nos aproximar da cultura que queremos ter: 

uma companhia com líderes inspiradores, que está 

focada no talento e que inova pelo conhecimento do 

mercado e competência.

Portanto, em novembro lançamos em toda a 

companhia a pesquisa de Saúde Organizacional (OHI, 

por suas siglas em inglês), com o objetivo de entender 

qual foi o avanço que tivemos desde 2014, e confirmar 

que estamos no caminho correto e atender nossas 

áreas de oportunidade.

Parte importante da evolução cultural consiste em ter claro, em todos os níveis da companhia, que ter 

e desenvolver o talento que nos leva a alcançar nossos objetivos estratégicos é responsabilidade de 

todos os que trabalham na Coca-Cola FEMSA.

A Atitude do Líder KOF se baseia em 10 princípios que refletem o 
comportamento de nossos colaboradores.

Outra de nossas ferramentas é o diagnóstico de 

clima organizacional que usamos para garantir 

que nossos colaboradores se desenvolvam em um 

ambiente de trabalho adequado, onde prevalecem 

o respeito e a equidade de oportunidades. Esta 

sondagem é realizada de forma escalonada a 

cada dois anos nos centros de trabalho; em 2015 

foram avaliados aqueles programados para o ano, 

com 90% de participação dos colaboradores, 

obtendo 3% de melhora no nível de satisfação, 

comparado ao estudo anterior.

Sabemos que ainda há muito a fazer para alcançar 

a evolução cultural que objetivamos, por isso 

continuaremos trabalhando nestes e em outros 

aspectos ao longo dos próximos anos.

+4

+10

+5

+5 +2

+7

+7

+11

Líderes 
Inspiradores

Valores 
Significativos

Na pesquisa de 2016 
melhoramos em cada uma 

destas práticas ligadas 
a nossas prioridades 

estratégicas 2015-2017

Oportunidades 
de Carreira

Reconhecimentos Liderança
Consultiva

Liderança 
Apoiadora

Abertura e 
Confiança

Competitividade
Interna

Esta pesquisa foi feita com 20.500 colaboradores 

de dez países e avalia nove dimensões e 37 práticas 

prioritárias. Os resultados foram comparados 

com companhias ao redor do mundo  para entender 

onde nos encontramos.

É importante ressaltar que, com relação à pesquisa 

de 2014, aumentamos em quatro pontos a saúde 

organizacional em toda a companhia.

BE IN LOVE - SEJA APAIXONADO
Quando você gosta do que faz as coisas fluem 
de maneira diferente. Seja apaixonado por 
KOF e suas marcas. 

BE TOGETHER – SEJA UNIDO 
Trabalhe com sua equipe. Colabore 
com o valor e a vantagem que te da a 
complementariedade.

BE AGGRESSIVE – SEJA COMPETITIVO
Sempre seja o melhor em tudo o que faz, com 
paixão e convicção.

BE ON TIME – SEJA PONTUAL
ante-se às necessidades e responda de 
maneira adequada.

BE AWARE – SEJA CONSCIENTE
Deve estar por dentro dos desafios do 
ambiente e de nossa indústria, assim como 
dos indicadores da KOF.

BE FIRST – SEJA PIONEIRO 
Lembre-se: antecipe-se às circunstâncias e ao 
ambiente. Inove, surpreenda os concorrentes.

BE BOLD – SEJA CORAJOSO 
Atreva-se a fazer as coisas de maneira 
diferente. Aceite desafios e se arrisque 
com cuidado.

BE A REALIST – SEJA REALISTA
oloque objetivos desafiantes, mas realistas. 
Sempre aumente a meta.

BE PERSISTENT – SEJA PERSISTENTE 
em sempre as coisas vão sair como se quer 
pela primeira vez. Procure capitalizar erros
e aprendizagens, volte a tentar.

BE PROUD – SINTA ORGULHO
Quando se orgulha de seus êxitos e da equipe 
estabelece a norma. Seja um exemplo e sinta 
orgulho de ser KOF.

Atitude líderdo

p
o

n
to

s

p
o

n
to

s
p

o
n

to
s

p
o

n
to

s

p
o

n
to

s
p

o
n

to
s

p
o

n
to

s
p

o
n

to
s

NOSSA EMPRESA NOSSA COMUNIDADE NOSSO PLANETA 2016 INFORME DE SUSTENTABILIDADE 23                                                                                                          22 GOVERNANÇA CORPORATIVANUESTRA GENTE



667
Colaboradores com 

deficiência em nossas 
operações globais

A Estratégia de Sustentabilidade da Coca-Cola 
FEMSA tem como base Nossa Ética e Valores que 
difundimos em todas as ações que realizamos dentro 
e fora da empresa.

Com o mesmo compromisso e convicção, 
respeitamos os direitos humanos de todos os grupos 
de interesse com quem interagimos e permanecemos 
fieis ao cumprimento da Política de Direitos 
Humanos da The Coca-Cola Company em nossas 
operações, garantindo também o compromisso 
de nossos fornecedores. Durante 2016, avaliamos 
29% de nossas instalações em impactos de direitos 
humanos como parte de um processo contínuo para 
que ano após ano seja reavaliado o cumprimento da 
porcentagem de nossos centros de trabalho.

Esta política, que está alinhada à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, como os diferentes alinhamentos 
promovidos pelas Nações Unidas, está centrada em 10 
temas principais que procuramos cumprir: com relação aos
direitos humanos; compromisso com a comunidade e a 
cadeia de valor; diversidade; liberdade de associação
e negociação coletiva; segurança e saúde no trabalho; 
segurança no trabalho; trabalho escravo e trato com 
pessoas; trabalho infantil; horários trabalhistas, salários 
e benefícios; e apresentação de informação aos 
colaboradores.

Também contamos com esboços que guiam a forma em 
que atuamos e regem nossas operações, descritos no 
Código de Ética de Negócios da Coca-Cola FEMSA.

Este documento aborda a postura da empresa com 
relação a nossos clientes, fornecedores, competência, 
autoridades e comunidade; assim como também sobre 
corrupção, publicidade e marketing, segurança e saúde 
no trabalho, gestão de conflitos de interesse e segurança 
da informação. A cada ano, todos nossos colaboradores 
confirmam o compromisso de cumpri-lo. 

Com a finalidade de promover a Cultura da Legalidade 
entre Nossa Gente, e para fazer da companhia um exemplo 
que influencia na construção de uma melhor sociedade, 
desenvolvemos uma campanha de sensibilização sobre 
valores e o apego à legalidade que devemos viver 
diariamente como cidadãos. Desta maneira estimulamos 
nossos colaboradores a se conscientizarem e serem 
responsáveis em suas atividades cotidianas.

Em caso de descumprimento de nossas políticas, e 
para evitar práticas que atentem contra o respeito dos 
direitos humanos, tais como o trabalho infantil, trabalho 
escravo ou impedimento na liberdade de associação, 
nossos colaboradores e fornecedores podem fazer uma 
denúncia confidencial e anônima através do Sistema 
DILO por telefone, e-mail ou mensagem. Estas denúncias 
são recebidas pela área de Recursos Humanos para seu 
devido seguimento e resolução. Como complemento 
a este sistema, existe a linha global EthicsLine da The 
Coca-Cola Company para todo o Sistema Coca-Cola, 
administrada pela Global Compliance.

Em 2016 recebemos um total de 955 denúncias. 
Destas, nenhuma esteve relacionada ao trabalho 
infantil, trabalho escravo ou liberdade de associação. 
Nosso Sistema DILO as classifica em três áreas 
principais considerando os seguintes aspectos: 
• Recursos Humanos: abuso de autoridade, 

assédio sexual, discriminação, ambiente de 
trabalho, saúde, segurança e cuidado com o 
meio ambiente, entre outros.

• Operação: descumprimento a políticas, 
contratos, leis ou regulamentos, fraudes, 
queixas com clientes ou fornecedores , 
conflitos de interesse, entre outros temas que 
afetem a eficiência operacional.

• Informação Financeira: operações fictícias, 
distorsão de registros contábeis, revelações 
não realizadas e obtenção de informação 
confidencial, entre outros.

ÉTICA 

DENÚNCIAS

POR ESTADO POR TEMA

Operação
16%

81%
Recursos humanos

3%
Informação financeira

140
Abertas 1

815
FechadasDesde a criação de uma vaga, passando pelo 

recrutamento e seleção de colaboradores, 

consideramos a inclusão de pessoas com perfis, 

capacidades, interesses e aptidões diferentes 

para formar equipes completas e integrais, onde 

a diversidade é uma oportunidade para incentivar 

a inovação, enriquecer nosso ambiente de 

trabalho e entender as necessidades de nossos 

consumidores com diferentes pontos de vista.

Temos a convicção de estimular a igualdade de 

oportunidades em todos os centros de trabalho, 

não tolerar a discriminação e respeitar os direitos 

humanos das pessoas por igualdade.

 

Assim está descrito no Código de Ética da 

Coca-Cola FEMSA para garantir que mantenhamos 

estes princípios em todas as interações que temos 

dentro de fora da companhia.

Dentro dos centros de trabalho incentivamos 

a cultura de respeito e integração através 

das Redes de Diversidade e Inclusão, nas 

quais procuramos a participação de todos no 

desenvolvimento de iniciativas, atividades e 

programa em seis áreas: equidade de gênero, 

mães e pais, multi-geração, pessoas com 

deficiência multiculturalidade e LGBT.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

1 As denúncias abertas são compostas por: 69% de recursos humanos, 26% de 
operação e 5% de informação financeira
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Valorizamos nosso talento e sabemos que a 

sustentabilidade de nosso negócio tem como 

ponto de partida o desenvolvimento integral de 

nossos colaboradores e suas famílias, por isso 

oferecemos ferramentas e oportunidades, para o 

crescimento pessoal e profissional.

Executamos este desenvolvimento em 

alinhamento ao Sistema de Desenvolvimento 

Social FEMSA, composto por sete dimensões: 

• Trabalho. Procuramos um excelente 

desempenho de nossos colaboradores no 

âmbito trabalhista e pessoal.

• Educação. Incentivamos o contínuo 

desenvolvimento do patrimônio intelectual 

e cultural.

• Saúde. Valorizamos e impulsamos a saúde 

física e emocional, assim como os hábitos de 

prevenção.

• Valores. Compreendemos e vivemos os 

valores humanos que convertem os indivíduos 

em pessoas melhores.

• Econômica. Incentivamos entre nossos 

colaboradores e suas familias a proteção e 

construção de um patrimônio adequado a suas 

necessidades presentes e futuras.

• Família. Estimulamos um núcleo afetivo e 

formativo, fortemente integrado.

• Social e Meio Ambiente. Estamos 

comprometidos pelo bem comum, respeitamos 

as leis e cuidamos do meio ambiente.

Durante 2016 investimos USD $9.35 milhões em 

programas que promovem o equilíbrio trabalho- 

familia melhorando seu bem-estar e qualidade de 

vida dos colaboradores. 

Oferecemos esquemas de jornada de trabalho 

diferenciada como trabalhar de casa, horário 

flexível, entre outros, a 2.512 colaboradores. 

Este beneficio é definido de acordo com os 

requerimentos da vaga e de acordo com o 

decorrer do programa mundial.

Buscamos fazer com que o Desenvolvimento 

Integral conte com um componente social onde 

nossos colaboradores e suas famílias tenham a 

oportunidade de oferecer seu tempo e talento em

benefício da sociedade. Para isso, contamos com 

Voluntários KOF, que tem como meta chegar em 

2020 gerando 1 milhão de horas de voluntariado. 

Em 2016 cumprimos 37.7% desta meta. Além 

disso, incentivamos 1.300 iniciativas nas quais 

tivemos 73.373 participações, destinando 374.190 

horas de voluntariado. Isto foi acompanhado de 

um investimento superior aos USD $284 mil.

Com a intenção de melhorar a qualidade de vida 

dos colaboradores e suas famílias, na Coca-Cola 

FEMSA realizamos programas em sete dimensões 

do Sistema Desenvolvimento Social FEMSA. Uma 

das ações mais relevantes foi o Dia da Família que 

neste ano contou com a participação de mais de 

78 mil pessoas na Colômbia, Brasil e México.

Através do programa Vacacional KOF no 

qual participaram mais de 18 mil filhos de 

colaboradores na Argentina, Venezuela, México 

e América Central em atividades recreativas, 

culturais e educativas em que são ensinados 

valores como o cuidado com o meio ambiente eo 

compromisso social.

Com o Vida Saludable, programa integral para 

estimular hábitos saudáveis em nossa operação 

do México, beneficiamos 159.660 colaboradores, 

famílias e comunidades através de consultas, 

menus saudáveis, pausas ativas e outras 

atividades de reconhecimento e celebração da 

atividade física.

SEGURANÇA INDUSTRIALDESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL

02.

1 MILHÃO
de horas 

de voluntariado

Nossa meta 2020 
é gerar

Durante 2016 investimos USD $3.7 milhões em ações que favorecem 
a saúde e segurança em nossos centros de trabalho e instalações, 
contribuindo para a redução dos índices de acidentes com 
afastamento.

Acreditamos na segurança como um valor e um 

pilar fundamental do negócio. Por esta razão, 

estamos comprometidos, criando processos, 

sistemas e ambientes de trabalho seguros 

também para nossos fornecedores, empreiteiros 

e visitantes, nos esforçando para alcançar a meta 
zero acidentes através da identificação, avaliação, 

controle e eliminação de qualquer risco que puder 

surgir nos centros de trabalho.

 

ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA COCA-COLA FEMSA

TRANSFORMAÇÃO 

DA CULTURA DE 

SEGURANÇA

GESTÃO DOS 

PRINICPAIS RISCOS

FOCO EM ATIVIDADES 

CRÍTICAS

PROFISSIONALIZAÇÃO 

DA SEGURANÇA

Procuramos fazer com que todas as nossas 

operações obtenham boas práticas e um 

desempenho de classe mundial em matéria de 

segurança, por isso a partir de 2016 instituímos 

uma Estratégia de Segurança alavancada em 

quatro iniciativas transformadoras, nas quais 

queremos alcançar, para 2020, taxa de acidentes 

com afastamento (LTIR) de 0.5 por cada 100 

colaboradores.

Esta estratégia, sustentada por diagnósticos 

e análise das melhores práticas de empresas 

líderes em segurança, abre caminho para gerar 

uma transformação cultural em segurança 

através de iniciativas em matéria de prevenção, 

comunicação, capacitação, assessoria e controle 

de riscos, voltadas a nossos colaboradores e suas 

famílias.

Estas ações nos ajudaram a diminuir em 37%
o índice de incidentes com afastamento (LTIR) 2016 

e em 30% o índice de severidade por incidentes 

com tempo perdido, o que significa que em 23% 

das operações de manufatura e distribuição 

conseguimos alcançar a meta de zero acidentes.
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Durante 2016 investimos USD $6.0 milhões em ações 

que favorecem a saúde, através de nosso Sistema 
de Administração de Segurança Industrial e 
Saúde Ocupacional (SASSO), em nossos centros de 

trabalho e instalações, contribuindo com a redução 

dos índices de doenças em geral.

Incetivamos os hábitos saudáveis e o autocuidado e  

mantemos os padrões e normas internacionais como 

a OHSAS 18001, ao mesmo tempo em que zelamos 

pelo cumprimento de nossa Política de Segurança 

Industrial e Saúde Ocupacional que estabelece uma 

relação de compromisso e corresponsabilidade entre 

líderes e colaboradores. Todas estas iniciativas, em 

conjunto com o Programa SASSO, contribuem para 

que as atividades profissionais na Coca-Cola FEMSA 

não tenham risco elevado de desenvolvimento de 

doenças.

Implantaremos os programas de prevenção de 

Fatores Psicosociais e o Modelo de Empresa 

Saudável com os esboços da OMS e temos a meta 

2020 de reduzir em 20% o índice de ausência por 

doença geral e ter zero fatalidades por doenças 

profissionais, tendo 2015 como ano base.

SAÚDE OCUPACIONAL 

ÍNDICE DE DOENÇA GERAL

PARA CADA 100 COLABORADORES

2015 2016

Argentina
Brasil

Colômbia
Costa Rica

Filipinas
Guatemala

México
Nicarágua

Panamá
Venezuela

Coca-Cola FEMSA

11%
1%
5%
8%
8%

-15%
18%
5%

15%
27%
9%

AFASTAMENTO POR DOENÇA GERAL

PARA CADA 100 COLABORADORES

2015 2016 MELHORA

Argentina
Brasil

Colômbia
Costa Rica

Filipinas
Guatemala

México
Nicarágua

Panamá
Venezuela

Coca-Cola FEMSA

6%
6%
7%

22%
15%
14%

20%
11%
1%

22%
13%

Em 2016 desenvolvemos mais de 130 atividades 

para promover e garantir a segurança e saúde 

de nossos colaboradores e suas famílias dentre 

elas destacamos 14 oficinas de liderança em 

segurança, formação de comitês de proteção 

pessoal e a iniciativa Top 5 Riscos e Rotinas 

de Gestão. Estamos trabalhando também 

no Programa de Transformação Cultural 
KOF, realizando diversas ações nos 10 países, 

como diagnósticos de Cultura em Segurança, 

sessões de liderança para lideranças médias 

e altas, Pilotos de Transformação Cultural, 

desenvolvimento do Modelo KOF Responsável, 

Programa de Gestão de Riscos e Liderança, entre 

outros.

Para diminuir os acidentes e cuidar da 

integridade física relacionada com nossa frota, 

implementamos inovações tecnológicas para 

reduzir colisões nas estradas, e contamos 

com um programa de segurança de estradas 

e observação preventiva do comportamento 

dos operadores. Estas ações contribuíram para 

que 57 de nossos colaboradores no México 

ganhassem o Prêmio Nacional Segurança 

Estrada, onde foram obtidos os cinco primeiros 

lugares, 11 segundos e 41 terceiros lugares. 

Em Filipinas, demos início ao Programa de 

Treinamento e Desenvolvimento de Habilidades 

de Condução Vial Alert Driving Program.

Na Coca-Cola FEMSA ratificamos a crença de 

que todos os acidentes podem ser evitados. Por 

isso investigamos, analisamos e determinamos as 

ações necessárias para reduzir lesões derivadas 

de nossas operações.

Pela natureza de nosso modelo de negócio, a 

partir deste ano reportamos o total de fatalidades 

imputáveis a nossa empresa. Os dados incluem 

as operações de manufatura, distribuição e 

comercial com impacto a nossos colaboradores e 

comunidades.

2012
2013
2014
2015
2016

ÍNDICE DE INCIDENTES COM 
AFASTAMENTO (LTIR) 

5.29
3.86
3.41
2.56
1.62

2012
2013
2014
2015
2016

14
11

14
14
10

FATALIDADES 
IMPUTÁVEIS À EMPRESA  

2012
2013
2014
2015
2016

94.41
76.15

75.83
54.03
37.78

ÍNDICE DE SEVERIDADE POR INCIDENTES 
COM AFASTAMENTO (LTISR)

São considerados acidentes e días perdidos por horas trabalhadas, contando as horas que trabalham 100 colaboradores por 50 semanas anuais com 40 horas trabalhadas por semana.

Em 2016 
melhoramos os 

índices de doença 
geral e de dias 

perdidos

META 2020
Taxa de tempo 

perdido por 
acidente (LTIR) de 
0.5 para cada 100 

colaboradores

eta 2020: de reduzir em 20% o índice 
de  ausência por doença geral e ter zero 
fatalidades por doenças profissionais, tendo 
2015 como ano base.

95.285
140.9
102.8
64.1
191
130.8
21.7
76.4
287.7
46.6
77.6

142
107.7

69.7
208.7

113.6
26.3

80.8
337.6

63.6
85.5

742 790
1381

779
415

472
611

280
613

526
509

595

1292
727
324
403
527
224
543
520
398
519

MELHORA
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Nossa Gente conta com um esquema de 

compensação e benefícios que reconhece os 

resultados individuais e a contribuição com a geração 

de valor da companhia derivado do esforço e 

compromisso de seu trabalho.

Garantimos que a remuneração que recebem nossos 

colaboradores em todos os níveis seja competitiva e 

em igualdade de condições para homens e mulheres. 

Neste sentido garantimos que os colaboradores 

diretos em posições de entrada à companhia contem 

com um salário em média 5.692 vezes maior com 

relação ao salário mínimo de cada país. Além disso, 

a partir de estudos de consultoras internacionais 

que nos ajudam a realizar comparativos por país, 

conseguimos determinar que 25% de nossos 

colaboradores contam com um salário integrado 

maior ou igual à faixa do mercado.

Em 2016, 20.700 colaboradores receberam uma 

avaliação de desempenho derivada do programa 

Administração por Objetivos que nos ajuda a 

monitorar a contribuição dos colaboradores com 

as metas e objetivos do negócio, ao mesmo tempo 

que permite remeter os candidatos a um tipo de 

compensação, assim como reconhecer os lucros da 

equipe, detectar áreas de oportunidade e trabalhar 

em conjunto para melhorar.

Para sustentar o crescimento e a atenção com 

nossos clientes constantemente procuramos formas 

de inovação em nossos processos e produtos, 

o que conduz a responsabilidade de investir em 

treinamento de nossos colaboradores, ao mesmo 

tempo que mostramos seu potencial e liderança.

Nossos colaboradores contam com um Plano de 

Desenvolvimento que fortalece suas competências 

de liderança, funcionais e técnicas. Com o objetivo 

de determinar que formação é mais adequada 

para cada um, realizamos diagnósticos para 

detectar necessidades de treinamento mediante 

ferramentas como assessment, avaliação 360° 

e entrevistas comportamentais; posteriormente 

desenhamos o estilo de aprendizagem 

personalizada que está composta de experiências 

críticas através do trabalho, processos de 

colaboração como feedback, acompanhamentos, 

CAPACITAÇÃO POR REGIÃO

PAÍS PESSOAS 
CAPACITADAS

HORAS DE 
CAPACITAÇÃO

HORAS POR
PESSOA

PROCENTAGEM DE 
COBERTURA1

Corporativo 482 25.177 51.0 98% 

Argentina 2.462 41.565 15.3 91% 

Brasil 16.832 331.134 20.3 103% 

Centroamérica 4.230 56.484 10.4 78% 

Colômbia 3.296 66.455 18.6 92% 

Filipinas 6.225 5.124 0.5 61% 

México 39.352 1.730.077 43.2 98% 

Venezuela  7.373 217.686 32.2 109% 

Total 80.252 2.473.701 28.9 94% 

1 Nos casos onde o número é maior que 100% são levados em conta rotatividade de pessoas e pessoas com mais de um treinamento.

TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

mentoring e coaching, assim como de treinamento 

sincrônico e assincrônico.

Em 2016 investimos um total de USD $11.9 milhões, 

o que representa uma média de USD

$263 por pessoa. Para complementar estes 

processos, em 2016 transferimos a 459 gerentes e 

50 diretores entre nossos países para impulsionar 

a inovação dentro da companhia.

Além disso, permanentemente contamos com 

as Escolas Funcionais da Universidade FEMSA, 

que está focada em gerar capacitações para 

os processos essenciais do negócio. Em 2016 

investimos USD $202 mil e aproximadamente 1 

milhão de horas em desenvolver e fortalecer os 

conhecimentos técnicos  de nossos colaboradores 

alinhados com as melhores práticas determinadas 

pelos Centros de Excelência.

Na Coca-Cola FEMSA oferecemos benefícios 

superiores aos que determina a lei nos países onde 

temos instalações, alguns deles são: plano de 

seguro de vida para todo o pessoal administrativo, 

assistência médica, assim como incentivos de curto e 

longo prazo para níveis de diretores.

Para os colaboradores que estão prestes a tornarem-

se mães ou pais oferecemos liceça maternidade/

paternidade conforme a normativa local. Em 2016 

começamos uma primeira fase de monitoramento do 

índice de retorno dos colaboradores que pediram a 

licença, obtendo resultados muito positivos.

Para nossos colaboradores que se aposentam, 

contamos com planos de aposentadoria e, em 

algumas ocasiões, oferecemos um esquema 

complementar de serviços de atendimento médico 

e/ou um pagamento vitalício. Estes benefícios são 

determinados de acordo com as condições de leis 

de cada país e, em alguns casos, ainda excedem. 

Fazemos cumprir os períodos de aviso prévio e outro 

tipo de notificações, outorgamos períodos de férias, 

pagamento de horas extra, acesso a previdência 

social e uniformes, entre outros benefícios acordados 

nos contratos coletivos de trabalho. Por sua vez, 

estes contratos são avaliados periodicamente com os 

representantes sindicais de cada operação.

COMPENSAÇÃO E BENEFÍCIOS

HORAS DE TREINAMENTO 

POR NÍVEL POR TEMA

1%
Diretores e gerentes

Sustentabilidade
1%

34%
Administrativos

Ética e direitos humanos
2%

Sindicalizados
65%

12%
Idiomas

16%
Saúde e segurança

Planos de desenvolvimento
29%

40%
Conhecimento técnico

03.

2.512
colaboradores com 
jornadas flexíveis

1  Geralmente recém formados ou profissionais com até com 1 ano de experiência  
2  Não inclui operações nas  Filipinas  e Venezuela.
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PORCENTAGEM DE LICENÇAS 

POR ÁREA2 POR NÍVEL ORGANIZACIONAL2

1.73%
Rotatividade média mensal

13.748
Novas contratações

25%
Vagas cobertas por

promoções internas

5%
Escritórios centrais

5%
Diretores, gerentes e líderes

15%
Manufatura Contribuidores individuais

35%
Comercial
80% 60%

Pessoal operacional

PLANILHA DE TRABALHO1

Argentina
Brasil

Colômbia
Costa Rica

Filipinas
Guatemala

México
Nicarágua

Panamá
Venezuela

92% 8%
91% 9%

76% 24%
12%88%

80% 20%
96% 4%

90% 10%
11%89%

91% 9%
89% 11%

HOMEM MULHER

PLANILHA DE TRABALHO1

DIRETORES E GERENTES CONTRIBUIDOR INDIVIDUAL SINDICALIZADO TERCEIRO

Argentina
Brasil

Colômbia
Costa Rica

Filipinas
Guatemala

México
Nicarágua

Panamá
Venezuela

24% 73% 2%2%
94% 5%1%

2% 11%61% 27%
2% 82% 16%

1% 38% 37%24%
<1% 62% 16%22%

1% 52% 8%39%
<1% 40% 32%28%
<1% 57% 9%33%

1% 71%27%

PLANILHA DE TRABALHO 

Argentina
Brasil

Colômbia 
Costa Rica

Filipinas
Guatemala

México
Nicarágua

Panamá
Venezuela
Total KOF

721 2,077 2,798 51 2,849
245 18,879 19,124 1,052 20,176

3,066 545 3,611 1,339 4,950
1,647 1,647 308 1,955

4,088 6,356 10,444 6,067 16,511
353 977 1,330 246 1,576

18,114 22,787 40,901 3,628 44,529
331 467 798 376 1,174
548 930 1,478 155 1,633

1,826 4,473 6,299 6,299
30,939 57,490 88,429 13,222 101,652

NÃO SINDICALIZADOS      SINDICALIZADOS     TOTAL PRÓPRIO      TERCEIROS      TOTAL

PESSOAL

POR GÊNERO 1 POR FAIXA ETÁRIA1

88%
Homens

12%
Mulheres

+ De 45 anos
15%

30%
De 35 a 44 anos

De 18 a 34 anos
55%

PESSOAL

POR TIPO DE CONTRATO2 POR NÍVEL ORGANIZACIONAL1

1%
Diretores e gerentes

48%
Contribuidor individual

Sindicalizado
38%

Terceiro
13%

13%
Temporário

87%
Indefinido

1 Não inclui 8.36% de pessoal terceirizado da Coca-Cola FEMSA 
2 Não inclui terceirizados1  Não  inclui  8.36% de  pessoal  terceiro  da Coca-Cola FEMSA
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COMUNIDADE
NOSSA

NOSSAS COMUNIDADES SÃO 
A CHAVE PARA CUMPRIR 
NOSSOS OBJETIVOS

Mantemos uma comunicação estreita e desenvolvemos processos 
de colaboração para benefício mútuo. Nosso trabalho nas 
comunidades tem como objetivo ajudar a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, gerando valor econômico, social e ambiental 
de maneira simultânea. 

18
centros de trabalho 
com metodologia 

MARRCO

589
fornecedores em programas 

de avaliação 
e desenvolvimento

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE HÁBITOS 
SAUDÁVEIS COM PROGRAMAS DE ATIVIDADE 
FÍSICA, NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ASSIM 
COMO TER UM PORTFÓLIO DE PRODUTOS 
ADEQUADO PARA CADA ESTILO DE VIDA.

FORTALECER NOSSAS COMUNIDADES LOCAIS 
ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 
E INICIATIVAS FOCADAS EM ASPECTOS SOCIAIS E 
AMBIENTAIS.

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE NOSSOS FORNECEDORES DE FORMA 
SUSTENTÁVEL.

1 MILHÃO
de pessoas beneficiadas 

por programas de hábitos 
saudáveis

Cerca de
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Como líderes da indústria de bebidas, sabemos que devemos ser 
promotores de estilos de vida saudável em nossas comunidades, 
incentivando as pessoas a combinarem uma adequada nutrição 
com atividade física e educação nas diferentes etapas de vida.

Para combater os problemas de saúde que podem afetar a qualidade de vida de nossas comunidades, 

devem-se gerar soluções integrais em coordenação com governos, iniciativa privada e sociedade civil 

através de alianças multissetoriais. Alinhando nosso compromisso com a saúde e o fomento de hábitos 

saudáveis, desenvolvemos uma estratégia que foca três níveis de ação:

Em 2016 lançamos o Compromisso Latino-

americano por um Futuro Saudável, uma coalizão 

multissetorial em conjunto com o Healthy Weight 

Commitment Foundation (HWCF) e outras 

empresas da indústria de bebidas, que tem como 

objetivo incentivar a execução de iniciativas 

nacionais que empoderem as crianças em idade 

escolar, e  suas famílias, a tomarem decisões 

adequadas sobre sua alimentação e atividade 

física a fim de gerar hábitos saudáveis mediante 

diferentes ferramentas educacionais. A coalizão 

também procurará trabalhar com mais aliados 

locais para expandir seu alcance e impacto.

A implementação desta iniciativa inclui uma 

colaboração com o Discovery na Escola para 

o desdobramento da plataforma educacional 

em conjunto com Juntos ContamosTM, que 

proporciona um plano de estudos focado na 

saúde e o bem-estar adaptado a cada etapa 

de desenvolvimento, assim como ferramentas 

interativas que consideram os padrões 

ESTILO DE VIDA 
SAUDÁVEL

01.

recomendados por instituições especializadas 

para estimular e construir hábitos saudáveis.

O Compromisso Latino-americano por um Futuro 

Saudável e a plataforma Juntos ContamosTM 

estão ativos em dois países aonde mais de 114 mil 

pessoas foram beneficiadas, de acordo com a 

metodologia do Discovery na Escola.

Colômbia - Durante o Foro Econômico Mundial 

sobre a América Latina foi feito o lançamento 

oficial do Discovery na Escola e Healthy Weight 

Commitment Foundation com diversos sócios 

estratégicos da indústria de bebidas.

México - A aliança com o Movimento por uma 

Vida Saudável (MOVISA1) foi essencial para o 

lançamento deste compromisso no México.

1 MOVISA é uma associação não governamental, privada apoiada por companhias 
de alimentos e bebidas, varejistas, esportistas, de entretenimento, bancárias e outros 
atores interessados que colaboram com organizações públicas e privadas para 
promover uma dieta saudável e incrementar a atividade física como chave para um 
estilo de vida saudável. Os principios básicos da MOVISA que guiam suas atividades 
são Educação, Comunicação, Pesquisa, Inovação e Ativação.

OFERTA DE 
PRODUTOS E
MARKETING 

RESPONSÁVEL

INICIATIVAS LOCAIS 
FOCADAS EM
NUTRIÇÃO E

ATIVIDADE FÍSICA 

INICIATIVAS
MULTISSETORIAIS

EM NÍVEL
REGIONAL 

INICIATIVAS MULTISSETORIAIS
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INICIATIVAS LOCAIS 
FOCADAS EM NUTRIÇÃO, 
E ATIVIDADE FÍSICA 

Através de programas locais 
procuramos impulsionar o 
desenvolvimento de hábitos 
saudáveis nas comunidades 
onde operamos.

Uma das metas que temos é beneficiar, entre 2015 

e 2020, cinco milhões de pessoas com nossos 

programas sobre hábitos saudáveis e nutrição. 

Cumprimos 30% deste número no encerramento de 

2016, contando com a participação de 1.5 milhões de 

pessoas e um investimento de USD $4.9 milhões.

Para alcançar esta meta e complementando nossos 

programas, há oito anos trabalhamos em colaboração 

com a Fundação FEMSA através de sua estratégia 

de investimento social em projetos focados em 

solucionar problemáticas de alimentação e criar 

ambientes saudáveis para a infância com um forte 

componente educacional. Além disso, realiza-se 

investimento em pesquisa através do Centro de 

Biotecnologia FEMSA no Tecnológico de Monterrey 

para complementar estes objetivos.

NICARÁGUA VENEZUELA

COLÔMBIA MÉXICO

AMÉRICA CENTRAL

COSTA RICA , GUATEMALA , 

NICARÁGUA , PANAMÁ , 

VENEZUELA , COLÔMBIA

E ARGENTINA

BRASIL

Com a Fundação FEMSA recentemente 
assinamos uma coalizão com o Centro 

de Recuperação e Educação Nutricional 
(CREN) para apoiar o programa 

Eu aprendi, Eu Ensinei, criado para 
sensibilizar e capacitar jovens em temas 

de educação nutricional e liderança, para 
que, posteriormente sejam agentes de 

mudança em sua comunidade ao replicar 
os conhecimentos.

Desenvolvemos o projeto Geração 
Movimento que busca a formação 

contínua de professores do 
primeiro ao quinto ano do ensino 

fundamental sobre a importância do 
movimento do corpo  para

o desenvolvimento, assim como o 
estímulo de atividades de educação 
física, criando uma geração de 4 mil 

estudantes e professores
mais ativos.

FILIPINAS

O programa Suplementario Minute Maid 
Nurisha tem como objetivo ajudar a melhorar 
a saúde e o bem-estar das crianças em idade 
escolar. O programa garante que consumam 

uma bebida de suco sabor laranja que 
contém 14 macronutrientes essenciais como 
zinco, vitaminas A, complexo B, C, D e E que 
ajudam no crescimento e desenvolvimento 
físico e mental. Hoje em dia,30 mil crianças 

em idade pré-escolar estão inscritos 
no programa, complementando esta 

experiência brincando com jogos tradicionais 
filipinos com nossos voluntários. Os pais e 

professores se unem na aprendizagem sobre 
os benefícios do produto e a criação de 

comidas saudáveis e econômicas.

Em coalizão com a The Coca-Cola Company 
levamos adiante o programa Un Plato, Una 
Sonrisa, que tem como objetivo contribuir 
com a retenção escolar, promover hábitos 

alimentares  balanceados  e manter 
um estado nutricional saudável com o 

fornecimento de alimentação diária durante 
o ano escolar, beneficiando quase 10 mil 

crianças anualmente.

Através do programa 
Ludonutrición, em conjunto 
com a Fundação FEMSA em 

colaboração com a Corporação 
Jogo e Infância, possibilitamos 
que 4.800 meninos e meninas 

entre 06 e 13 anos de idade de 10 
escolas na Cartagena, Tocancipá 
e Monteria, aprendam com jogos 

sobre hábitos saudáveis, 
Colaboramos no programa 

Ponte Al 100, em conjunto com 
o Sistema Coca-Cola, e outros 
sócios, para gerar hábitos de 
vida saudável em estudantes,  

mantendo um controle de 
medição sobre diferentes 

indicadores de saúde.

Colaboramos no programa Ponte 
al 100, em conjunto com o Sistema 

Coca-Cola, e outros sócios, para 
gerar hábitos de vida saudável em 

estudantes,  mantendo um controle 
de medição sobre diferentes 

indicadores de saúde.

Além disso, contribuímos com a 
atividade de 7.613.596 pessoas com 

a iniciativa MOVE que consolida 
diferentes programas focados na 

promoção da atividade física.

Proyecto Cantera é um programa 
de desenvolvimento integral através 
do esporte que em 2016 beneficiou 

1114 meninos.

Iniciamos a Campaña de Colores, rede que 
promove a nutrição e estilos de vida saudável 

em 52 escolas primárias de
Guatemala, Costa Rica, Panamá e Nicarágua 

através do conhecimento e adoção de hábitos 
de nutrição, higiene e ativação física. Este 

projeto é feito em conjunto com a American 
Nicaraguan Foundation (ANF) e Glasswing 

International, beneficiando mais de
20 mil meninos.

Contribuímos com a atividade física 
de crianças, adolescentes e adultos, 

reunindo mais de 180 mil pessoas 
na iniciativa Hora de Moverse, 

conhecida também como Apúntate a 
Moverte na Colômbia e 

Dale Juguemos na Argentina.

META 2020

2015 2016 ACUMULADO

Beneficiados 509.795 997.949 1.507.744

Investimentos USD $1.5 
milhões

USD $3.4 
milhões

 USD $4.9 
milhões

FUNDAÇÃO FEMSA

FUNDAÇÃO FEMSA FUNDAÇÃO FEMSA

Continuamos trabalhando com o projeto 
Huertas Sustentables, onde são cultivadas 

verduras de folha verde e tomate 
hidropônicos para o Restaurante Los 

Piletones. Desta maneira os vegetais crescem 
de forma mais rápida e com uma maior 

contribuição nutricional.

ARGENTINA

Meta 2020: beneficiar cinco 
milhões de pessoas em 
programas de nutrição e 
atividade física.

Melhoramos a qualidade de vida de 
comunidades por meio da Praça 

da Cidadania, iniciativa em que se 
facilita o acesso a serviços públicos 

ao mesmo tempo em que se 
constrói uma rede de melhorias para 
a comunidade com relação a saúde, 

nutrição e  atividade física.

A Red de Entrenadores Comunitarios Coca-Cola FEMSA tem como objetivo formar 
líderes que promovam a convivência, mediante o esporte, através da inclusão e 
igualdade de gênero. Em 2016, 138 instrutores receberam 90 horas de formação 

teórico-práticas baseados na metodologia de Esporte para o Desenvolvimento para 
promover a coexistência pacífica e harmoniosa em suas comunidades. Neste ano, 8 mil 

meninos de Zulia na Venezuela foram beneficiados pelo programa.

SISTEMA COCA-COLA

SISTEMA COCA-COLA SISTEMA COCA-COLA

SISTEMA COCA-COLA
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No México, para os paladares que preferem o 

delicioso e refrescante sabor da Coca-Cola

Original, uma das bebidas e marcas favoritas, 

podem desfrutar da nova opção Coca-Cola Sem 

Açúcar. Enquanto isso, no Brasil, seguindo o bem-

sucedido lançamento da Coca-Cola Zero, criamos 

o Coca-Cola Stevia com a metade de calorias. Além 

disso, começamos a distribuir as bebidas Monster 

em ambos os países, gerando mais de 11 milhões de 

transações em somente cinco meses.

Este ano também fortalecemos a expansão de 

nossos produtos lácteos com a Santa Clara no 

México, Estrela Azul no Panamá e Verde Campo 

no Brasil, com o que complementamos a expansão 

multicategoría da Coca-Cola FEMSA. Chegamos a 

um acordo com a Unilever para adquirir a marca de 

bebidas a base de soja AdeS, aumentando nosso 

portfólio, demos continuidade aos lançamentos do 

Ciel Exprim e a nova fórmula do Ciel Mineralizada 

com bolhas que duram mais, ao mesmo tempo que 

criamos as novas bebidas Limon & Nada, Laranja 

& Nada e em breve a Jamaica & Nada para nosso 

mercado no México.

Em todas nossas operações contamos com 

etiquetagem de conteúdo  nutricional  e limitamos 

a publicidade e marketing nos meios onde a 

audiência predominante são crianças menores de 12 

anos de idade. Na Colômbia entramos em um

acordo da indústria para: 1) contar com rotulagem 

frontal; 2) limitar publicidade e marketing 

para crianças menores de 12 anos; 3) evitar 

comercialização de bebidas em colégios e escolas 

primárias; 4) promover estilos de vida ativa e 

saudável e 5) inovar e ampliar o portfólio de 

produtos. 

Por outro lado no México apoiamos a campanha de 

comunicação Checa y Elige do MOVISA, que

ensina os consumidores a ler adequadamente 

a etiqueta nutrimental. No Brasil realizamos um 

compromisso junto com a Associação Brasileira de 

Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas 

(ABIR), e empresas do setor, para modificar nosso 

portfólio de bebidas em escolas com crianças 

menores de 12 anos, incluindo somente água 

OFERTA DE PRODUTOS E
MARKETING RESPONSÁVEL

Para conhecer as políticas de Marketing Responsável, consultar:

http://www.coca-colacompany.com/stories/responsible-marketing-policy/

mineral, suco com 100% de frutae bebidas de 

leite que cumprem com os critérios nutricionais 

adequados para estas idades.

Além disso, mantemos nossos materiais 

publicitários às políticas de Marketing Responsável 

e a Global School Beverage Guidelines da The 

Coca-Cola Company como parte do compromisso 

com o bem-estar de nossos consumidores.

Atendemos ao Código para a Auto-Regulação de 

Publicidade de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas 

voltadas ao Público Infantil no México (Código 

PABI). Além disso, todas as nossas embalagens 

contam com os dados sobre os nutrientes, 

gorduras, açúcares, sódio e calorias que o produto 

contém, calculados sobre uma base para uma 

dieta de duas mil calorias, de acordo com os Guias 

Diários de Alimentação (GDA) e de acordo com os 

regulamentos vigentes em cada país.

Dessa maneira, para garantir que os produtos da 

Coca-Cola FEMSA atendam aos mais altos padrões 

de qualidade, incluindo certificações ISO-9001 e 

ISO-22000, nossos processos de manufatura se 

adequam aos Requerimentos Operacionais da 

Coca-Cola (KORE por suas siglas em inglês) e ao 

Sistema de Gestão de Inocuidade Alimentar. Assim, 

garantimos a qualidade ao longo da cadeia de 

produção em todas nossas instalações, que por 

sua vez estão certificadas em segurança alimentar 

ao estar integradas ao Food Safety System 

Certification 22000 (FSSC 22000). 

Continuamos fortalecendo nosso portfólio de bebidas
com novas marcas.

36%
de nosso portfólio de marcas 
é de bebidas com baixa ou 

sem calorias

36%
de nosso portfólio de marcas 
conta com vitaminas, fibras,

minerais ou suplementos 
nutricionais
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Na Coca-Cola FEMSA queremos contribuir para a 

melhoria das condições de vida das comunidades 

onde operamos, por isso temos como meta fazer 

com que 100% de nossos centros de trabalho 

críticos contem com um plano de relacionamento 

comunitário para 2020.

Queremos ser um vizinho próximo de nossas 

comunidades, por isso promovemos o diálogo 

contínuo e a integração, já que conhecê-los é 

importante para desenvolver e implementar 

atividades e programas adequados às suas 

necessidades. Com isto, procuramos construir 

confiança e gerar compromisso de todas as partes, 

garantindo nossa licença social para operar.

 O foco da licença social nos permite habilitar e 

consolidar relações positivas com as comunidades, 

nos ajudando a servir aos mercados e ter um 

desempenho da melhor maneira através da 

identificação de aspectos centrais.

Para gerar uma visão sobre as relações 

comunitárias de maneira padronizada e sistemática, 

desenvolvemos um modelo de gestão composto 

por cinco passos sequenciais, em conformidade 

com a Metodologia de Atenção a Riscos e 

Relacionamento Comunitário (MARRCO).

 

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

02.

APRENDER E MELHORAR

Fortalecer as capacidades 
e desenvolver habilidades 

através da identificação 
de áreas de oportunidade, 

melhores práticas e 
intercambio de
aprendizagens.

IDENTIFICAR E ENTENDER

Objetivos, capacidades, 
prioridades, necessidades, 
recursos e compromissos do 
negócio com a comunidade.

ANALISAR E PLANEJAR

Os riscos e oportunidades 
para o desenho de atividades 
e programas de
relacionamento comunitário.

AVALIAR E MEDIR

Níveis de impacto das 
atividades e programas de 

relacionamento comunitário e
progresso do plano.

COMBINAR E AGIR

Escutar e construir em conjunto com a comunidade 
para estabelecer compromissos e executar atividades e 

programas de interesse comum.

RELACIONAMENTO

Obter um relacionamento positivo 
com as comunidade para garantir a 

continuidade da operação e melhorar 
a sua qualidade de vida

OPORTUNIDADES

Encontrar oportunidades 
de colaboração com a 
comunidade para melhorar o 
ambiente.

NEGÓCIO

Identificar qual impacto e 
influência tem a comunidade 
no alcance dos objetivos do 

negócio, considerando riscos 
comunitários.

COMUNIDADE

Identificar os impactos da estratégia de 
negócio na comunidade.

DIÁLOGO

COMPROMISSO

COLABORAÇÃO

CONFIANÇA

1

24

5

3

Em 2016 colocamos a meta de implementar MARRCO em 18 centros de trabalho da Coca-Cola FEMSA e 

um de Estrela Azul que apresentavam alguma necessidade comunitária de atenção. Assim, com o apoio da 

equipe de FEMSA, habilitamos as seguintes localidades:

Estes centros de trabalho já contam com a 

metodologia e estão em processo de entrega de 

um plano de relacionamento comunitário que 

permitirá a imediata implementação de uma série de 

atividades alinhadas às necessidades, riscos locais 

e expectativas da comunidade, que por sua vez 

garantirão a convivência e permanência positiva de 

nosso negócio nessas localidades. 

Na Coca-Cola FEMSA construímos relações e 
histórias com nossas comunidades mediante 
distintas iniciativas que atendem problemáticas de 
maneira integral desde que iniciamos operações 
com a finalidade de melhorar o entorno. 

Levando em conta a diversidade das populações 

e comunidades nas quais temos influência, nosso 

Marco Estratégico de Sustentabilidade nos permite 

desenvolver atividades enriquecedoras de acordo 

com os requerimentos de cada país.

No caso da Colômbia, 2016 marcou o fim do conflito 

armado com o grupo guerrilheiro FARC E.P. através da 

assinatura de um Acordo de Paz que abriu os caminhos 

para uma Colômbia em paz e gerou ao Presidente Juan 

Manuel Santos o reconhecimento com o Prêmio Nobel 

da Paz. Acompanhando o propósito de todo um país, 

decidimos nos comprometer com projetos que apoiem 

a manutenção da paz e a reconciliação, assim como a 

reconstrução da malha social.

Nesta linha Aportando Tiempo continua 

promovendo que nossos colaboradores participem 

voluntariamente em um programa de formação e 

capacitação de empreendedores em processos de 

reintegração para manter e fortalecer o sucesso de 

seus planos de negócio. Em 2016, este programa, 

em seu oitavo ano de implementação, continuou 

formando pessoas em processo de reintegração 

operando em quatro cidades: Barranquilla, Ibagué, 

Cali e Valledupar.

Este compromisso se estende também a outras 

iniciativas que procuram a reconstrução da 

malha social, por exemplo, Espacios de Paz y 
Reconciliación, programa que pretende gerar 

ambientes para que as pessoas em processo de 

reintegração possam empreender um serviço 

social em benefício das comunidades e vítimas 

da violência. Sob este mesmo compromisso, em 

2016 também tivemos presença em Cali com  Vive 
Bailando, um modelo de intervenção social focado 

em adolescentes que utiliza a pedagogia da dança 

como ferramenta de transformação e de estilos de 

vida ativa, impactando de maneira sustentada e 

positiva condutas, liderança, integração familiar e 

a capacidade para serem agentes de mudança em 

ambientes afetados pela violência. Em 2016 estas 

iniciativas apoiaram 353 pessoas, das quais 118 se 

encontram em processo de reintegração.

México

Centroamérica

Colômbia

Brasil

Argentina

Cuernavaca
San Juan del Rio
Altamira

Managua
Calle Blancos
Coronado
Estrella Azul

Bogotá
Tocancipá
Cali
Medellín
Calera / Manantial

Jundiaí
Sumaré (Centro de Distribuição)
Itabirito
Mariliá (Planta e centro de 
distribuição)

Montegrande
Alcorta

LOCALIDADES MARRCO

PAÍS OU REGIÃO CENTRO DE TRABALHO

“É gratificante trabalhar em uma empresa que se preocupa com a relação com os vizinhos e os atores da 
sociedade para uma convivência harmônica e sustentável. Agregar valor social através de nossa gente, 
do planeta e da comunidade, destaca o legado de Dom Eugenio Garça”,
Flávio Eduardo de Oliveira - Gerente das plantas de Marília, Maringá e Bauru (SP) - Brasil

100% de nossas operações implementaram programas de 
desenvolvimento e avaliações de impactos com participação da 
comunidade local
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Em outros países nos aproximamos das comunidades locais com diversas atividades.

Em 2016 levamos adiante 33 iniciativas de desenvolvimento 
comunitário e 21 de atenção a impactos ambientais locais, com 
um total de 200 mil beneficiados nos 10 países onde operamos.

Além disso, na maioria dos paises onde operamos comemoramos e celebramos com jornadas 

educacionais os dias mundiais da água e do meio ambiente.

VENEZUELA

Através do Barrio Productivo 
treinamos e transferimos 

conhecimentos com o propósito 
de gerar empreendimentos que 
aumentem a renda econômica 

familiar.

FILIPINAS

Através do programa 5by20: 
Sari-Sari Store Training 

and Access to Resources 
(STAR), procuramos construir 

um ambiente propício para 
que as mulheres do setor 

varejista possam obter seu 
empoderamento econômico.

Com a The Coca-Cola Company
Nas Filipinas continuamos 

com a implantação do projeto 
Coordenadas para Vivir, 

programa desenvolvido com
FEMSA que apoia o 

desenvolvimento de habilidades 
para a tomada de decisões e tem 
como objetivo complementar a 
aprendizagem em salas de aula 

com experiências de fora da 
classe.

COSTA RICA

Em 2016 iniciamos o Projeto piloto 
de empoderamento feminino 

com residentes da Calle Blancos. 
Atualmente 11 mulheres estão 

inscritas e participam de oficinas 
sobre bons hábitos financeiros 
em benefício de suas pequenas 

empresas.

Impulsionamos diferentes iniciativas 
ambientais de educação e difusão 

informativa que respondem às 
necessidades locais. Na Semana 

del Reciclaje, de maneira 
divertida, os cidadãos participam

de jornadas informativas a respeito 
de como pôr em prática os 3Rs e 
seus benefícios ambientais para 

gerar menos resíduos, reutilizar os 
gerados e reciclar, começando com 

uma correta classificação

Na Argentina habilitamos o 
boulevard em frente a nossa 
Instalação Alcorta colocando 

quadras esportivas som o 
programa Canteiros Alcorta.

ARGENTINA BRASIL

Com o Programa de Visita à Fábrica 
incentivamos a estratégia de 

colaboração e aproximação com as 
comunidades, clientes

e consumidores, abrindo as portas 
das fábricas para apresentar nossos 
processos   de produção, as práticas  
de sustentabilidade que mantemos, 
assim como incorporar uma sessão 
de sensibilização sobre o cuidado  
com o meio ambiente. Em 2016 

registramos mais de 35 mil pessoas 
que visitaram algumas de nossas 

instalações.

O programa Coletivo Coca-Cola 
prepara os jovens para o mercado 
de trabalho através de cursos de 
capacitação profissional focados 
em suas necessidades. Em 2016 

participaram aproximadamente 16 
mil jovens.

A iniciativa Minha Galera Faz Eco 
estimula a educação ambiental   

entre os jovens, oferecendo 
um prêmio ao melhor projeto  

apresentado.
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Estes princípios refletem os padrões que guiam nossas atividades cotidianas para garantir centros de 

trabalho responsáveis, que respeitem os direitos humanos e cumpram, no mínimo, as leis trabalhistas e 

de meio ambiente.

Compartilhamos com nossos fornecedores o 

Código de Ética de Negócios para garantir que 

atuem baseados em seus princípios, e que as 

relações que permeiam a cadeia de valor sejam 

éticas, justas e respeitosas.

Também avaliamos nossos fornecedores através 

do Sistema de Abastecimento Sustentável  
para alinhá-los aos princípios e valores que 

fundamentam a forma de operar da Coca-Cola 

FEMSA. Consideramos quatro áreas: Social, 

Ambiental, Ética e Comunidade, e permitimos sua 

autogestão com metas e planos de

PRINCÍPIOS GUIA 

PARA FORNECEDORES 

FEMSA

DIREITOS DE TRABALHO

• Trabalho infantil
• Trabalho forçado e 

liberdade de movimento
• Liberdade de associação e 

negociação coletiva
• Discriminação e assédio

• Horários de trabalho e 
compensação

• Saúde e segurança no 
trabalho

• Mecanismos de denúncia

COMUNIDADE

• Desenvolvimento da 
comunidade

ÉTICA E VALORES

• Cumprimento legal
• Integridade fiscal
• Anticorrupção
• Lavagem de dinheiro
• Competência justa
• Conflitos de interesse
• Privacidade e propriedade 

intelectual
• Direitos Humanos

AMBIENTE
• Impactos e cumprimento 

ambiental

trabalho sobre as melhoras identificadas. Do 

mesmo modo, a informação que é obtida 

é verificada por um terceiro para que seja 

transparente. A partir deste processo, são 

gerados planos de ação que estimulam 

o desenvolvimento dos fornecedores, a 

sustentabilidade e a ética.

Hoje são realizadas 1.057 avaliações de 

fornecedores em temas de direitos humanos, 

meio ambiente e práticas trabalhistas, 562 sob os 

princípios da Coca-Cola FEMSA desde 2014 e 495 

em colaboração com a The Coca-Cola Company 

desde 2013.

4%
Equipe de consumo imediato

23%
Tampas, etiquetas e embalagem

16%
Embalagem de vidro, lata e outros

31%
Embalagam PET Ingredientes

26%

FORNECEDORES

AVALIADOS SOB OS PRINCIPIOS REITORES DA THE COCA-COLA COMPANY POR CATEGORÍA DESDE 2013

ABASTECIMENTO 
SUSTENTÁVEL

03.

Iniciamos o desenvolvimento e crescimento de nossos fornecedores 
enquanto melhoramos as condições sociais e reduzimos os 
impactos ambientais de nossa cadeia de valor.

Nossos fornecedores são parceiros essenciais para o êxito do negócio. Para contribuir com seu 

fortalecimento econômico, social e ambiental, assim como a sustentabilidade da indústria nos países 

onde operam, contamos com um programa integral de Abastecimento Sustentável composto por três 

ações essenciais:

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE FORNECEDORES

Procuramos facilitar o desenvolvimento sustentável garantindo que os alinhamentos sociais, ambientais e 

éticos aplicáveis permeiem em seus processos e, especialmente, que suas operações sejam adequadas para 

as pessoas, para o meio ambiente e para a comunidade. Geramos planos de ação e trabalho que permitam 

desenvolver estes aspectos de forma contínua.

Neste sentido e para garantir a qualidade, integridade, excelência, assim como respeito aos diversos 

costumes de todas as pessoas com as quais nos relacionamos para fazer negócios, guiamos nossa forma de 

operar em uma série de princípios, que incluem:

SINERGIAS COM 
FORNECEDORES 
ESTRATÉGICOS

PRINCÍPIOS 
DE AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL 2

Estabelecidos pela The 
Coca-Cola Company para as 
localidades onde obtemos 

matérias-primas agrícolas os 
quais procuram os direitos 

trabalhistas de quem trabalha nas 
terras, contribuindo também com 

a construção de uma cadeia de 
abastecimento sustentável desde 

a origem.

DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADES DE 

NEGÓCIO

PRINCÍPIOS GUIA 
PARA

FORNECEDORES

Estabelecidos pela FEMSA para o 
resto das categorias sobre quatro 

temas: Direitos do Trabalho, 
Ambiente, Comunidade, e Ética e 
Valores. Cem por cento de nossos 

fornecedores cumprem com 
esta política que é pública e está 
disponível em diferentes idiomas.

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DE FORNECEDORES

PRINCÍPIOS
REITORES PARA 
FORNECEDORES

Dispostos pela The Coca-Cola 
Company e alinhado com sua 

Política de Direitos Humanos para 
obter lugares de trabalho onde são 
respeitados os direitos humanos, 

assim como as leis, normas e 
requisitos vigentes focados a
categorias de matérias primas 

estratégicas na cadeia de valor.

1 2 3

1  Saiba mais sobre os Princípios Reitores para Fornecedores em:
    https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/07/spg-implementation-guide-spanish.pdf 
2 Saiba mais sobre os Princípios da Agricultura Sustentável em:
    http://www.coca-colacompany.com/press-center/company-statements/sustainable-agriculture-guiding-principles/
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Para gerar projetos de alto impacto e desenvolver as melhores práticas de valor para o negócio, 

levamos adiante um processo mensal de avaliação de fornecedores. Uma vez gerados os planos de 

ação, os fornecedores os colocam em prática, e na Coca-Cola FEMSA damos seguimento e apoio. 

Procuramos gerar sinergias de alto impacto com os fornecedores estratégicos mais relevantes, também 

com o projeto Premium Suppliers, elaborado por nossa área de Engenharia de Embalagem, que teve 

resultados através de cinco etapas:

SINERGIAS COM FORNECEDORES ESTRATÉGICOS

Ao trabalhar com fornecedores de serviços, materiais e diretos, nos últimos cinco anos desenvolvemos 

projetos na Argentina, Brasil, Colômbia e Venezuela. Na avaliação consideramos critérios de 

sustentabilidade, qualidade, logística, flexibilidade, inovação e transparência, entre outros.

Avaliação de 
fornecedores 
estratégicos

Detecção de 
necessidades

Criação de planos de 
ação estabelecidos 

pelo fornecedor

Validação e
acordo de plano de 

ação pela
Coca-Cola FEMSA

Reavaliação e 
seguimento

1 2 3 4 5

Com base nos resultados das 528 avaliações de fornecedores se encontraram áreas de oportunidade em temas 

de sustentabilidade, tanto sociais como ambientais, incluindo práticas em meio ambiente, direitos trabalhistas, 

direitos humanos e comunidade. Além disso, o total dos fornecedores novos no México, Costa Rica e Nicarágua 

foram avaliados nestes aspectos e continuamos trabalhando para gerar planos de ação para a melhoria destas 

áreas. Todos eles cumprem com nossas políticas de Abastecimento Sustentável. Ao ser a Coca-Cola FEMSA 

parte do Sistema Coca-Cola, cumprimos com todos os requerimentos para fornecedores estratégicos da The 

Coca-Cola Company, incluindo os compromissos e particpações que adquiriu ao fazer parte do Global Food 
Safety Initiative e a Roundtable on Responsible Palm Oil.

FORNECEDORES AVALIADOS PELOS PRINCÍPIOS  
GUIA PARA FORNECEDORES FEMSA

2014 2015 2016

México 30 100 198

Costa Rica  - 30 120

Nicarágua  - - 84

Total 30 130 402

FORNECEDORES AVALIADOS PELOS PRINCÍPIOS 
REITORES DA THE COCA-COLA COMPANY

PAÍS 2013 2014 2015 2016

Argentina 12 9 5 11

Brasil 46 61 54 47

Colômbia 2 21 8 7

Costa Rica 2 4 2 3

Guatemala 8 5 3 5

México 46 33 33 52

Nicarágua 1 1 0 1

Panamá 0 2 1 0

Venezuela 5 4 1 0

Total 122 140 107 126

Para gerar capacidades de negócio em nossos 

fornecedores, facilitamos o acesso a iniciativas 

de capacitação e crescimento em temas como 

finanças, marketing e recursos humanos, entre 

outros, apoiando-os a crescer e fortalecer suas 

habilidades de negócio, melhorar sua empresa, e 

desenvolver produtos de alta qualidade alinhados a 

nossos valores e princípios.

Como parte de uma iniciativa com o Centro 

Mexicano de Competitividade, levamos adiante um 

Programa

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DE NEGÓCIO 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais nos 

quais foram avaliados 61 PyMEs com a finalidade 

de apoiar para que melhorem seu desempenho em 

temas de negócio e sustentabilidade. Além disso, 

dentro do Foro de Cooperação Econômica da Ásia 

Pacífico (Apec, Ásia Pacific Economic Cooperation) 

do qual participamos junto com outros membros do 

Conselho Coordenador Empresarial, apresentamos 

a iniciativa de fornecedores sustentáveis como parte 

de um projeto em assuntos sobre ética e valores 

para que estas empresas possam fazer parte da 

Coca-Cola FEMSA.

Alguns casos de êxito são as microempresas Novaideas, de artigos 
de marketing, que aumentou em 26% suas vendas, assim como a 
Uafir e a Ajjitec, que conseguiram reduzir seu inventário e gastos 
de operação.

Etiqueta

Ingredientes

Tampas

LataEquipamentos

Vidro

DOS 
FORNECEDORES

PARTICIPAM DO 
PROJETO POR 

CATEGORIA
Garrafa PET
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NOSSAS AÇÕES
AMBIENTAIS TÊM UM 
IMPACTO QUE TRANSCENDE
Evoluímos constantemente para fazer nossos processos mais eficientes, 
integrando projetos e ideias inovadoras, trabalhando em três áreas de ação 
com as quais procuramos contribuir de forma positiva ao cuidado com o 
meio ambiente.

19.8%
do PET em nossas 

embalagens é de fontes 
recicláveis ou renováveis

46%
Da energia no México e

100%
da água utilizada no Brasil e 
no México retorna ao meio 

ambiente

PLANETA
NOSSO

ADMINISTRAMOS ESTE RECURSO PARA 
GARANTIR SEU MÁXIMO APROVEITAMENTO EM 
NOSSAS OPERAÇÕES E FACILITAR SEU ACESSO 
NAS COMUNIDADES, ALÉM DE IMPLAMTAR 
PROJETOS PARA O REABASTECIMENTO E 
CONSERVAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA NA 
AMÉRICA LATINA.

PROCURAMOS A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
AO LONGO DE NOSSA CADEIA DE VALOR, 
INTEGRANDO ENERGIAS RENOVÁVEIS E
TECNOLOGIAS PARA REDUZIR AS EMISSÕES 
DE CARBONO, CONTRIBUINDO ASSIM COM A 
MITIGAÇÃO DA MUDANÇA CLIMÁTICA.

74%
no Brasil proveem de

fontes limpas

BUSCAMOS A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
AO LONGO DE NOSSA CADEIA DE VALOR, 
INTEGRANDO ENERGIAS RENOVÁVEIS E 
TECNOLOGIAS PARA REDUZIR AS EMISSÕES 
DE CARBONO, CONTRIBUINDO ASSIM COM A 
MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
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A água é a principal matéria-prima para elaborar as bebidas que 
satisfazem a necessidade de hidratação de nossos consumidores, 
por isso geramos grandes compromissos para conservar este 
recurso e garantir seu uso de maneira eficiente.

Estabelecemos uma estratégia integral onde, além de contemplar aspectos internos, realizamos ações a 

favor da preservação da água em nossa região. Ela considera principalmente três aspectos:

Este ano nos juntamos à iniciativa do Business Alliance for Water & Climate Change (BAfW) das Nações 

Unidas que, além de reafirmar nossa gestão nos temas de água e mudança climática, nos proporciona 

uma plataforma para comunicar os projetos que desenvolvemos neste tema e para levar adiante as 

sinergias com diferentes grupos de interesse.

O compromisso estabelecido para 2020 é otimizar o uso de água, 
para definir metas que nos ajudem a alcançar nosso objetivo:

ÁGUA01.

INVESTIMENTOS

Água
Energia

Resíduos
Sistemas de gestão

Embalagem
Meio ambiente

MILHÕES DE DÓLARES

$7.5
$3.0
$1.3
$3.9
$3.6
$0.4

ECONOMIAS EM EFICIÊNCIA

MILHÕES DE DÓLARES

Água
Energia

Uso de energias renováveis
Embalagem

$3.6
$6.3
$3.0
$17.0

EFICIÊNCIA NO USO DE 
ÁGUA EM NOSSAS

INSTALAÇÕES

REABASTECIMENTO E FUNDOS
DE ÁGUA

1 2

3

FACILITAR O
ACESSO A ÁGUA E O 
SANEAMENTO NAS 
COMUNIDADES

Retornar para nossas 
comunidades e ao meio 
ambiente a mesma 
quantidade de água utilizada 
em nossas bebidas.

Utilizar 1.5 litros de 
água por litro de 
bebida produzida.

21
NOSSAS
METAS

$19.7
Investimento total

$29.9
Economia total
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Uma de nossas metas em 2020 é aumentar a eficiência no uso de água até alcançar 1.5 litros de água 

por litro de bebida produzida. Durante 2016 conseguimos este indicador chegou a 1.72 litros, o qual 

representa um aumento de eficiência em 12% com relação a 2010, ano base de nossa medição.

EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA EM USO DE ÁGUA

2010
2013
2014
2015
2016

LITROS DE ÁGUA POR LITRO DE BEBIDA PRODUZIDA

1.96

1.79
1,77
1.72

1.75

CONSUMO DE ÁGUA

2010
2013
2014
2015
2016

20.039.1

21.037.7
21.237.5

20.936.0

21.137.0

USO DE ÁGUA BEBIDA PRODUZIDA1 (MILHARES DE MILHÕES DE LITROS)

Também implantamos o programa MES, um 

Sistema Homologado de Monitoramento Holístico 

dos processos que favorece a tomada de decisões 

em tempo real para obter, entre outras coisas, a 

redução de variabilidade, as diminuições, melhorar 

o rendimento de água e a qualidade. Através de 

diversas ferramentas de analise, planejamento 

De 2010 a 2016, aumentamos nosso volume de produção em 5% 
e diminuímos o consumo absoluto de água em 8%, equivalente à 
economia de mais de 03 bilhões de litros.

Toda a água de nossas descargas é enviada as Instalações de Tratamento de Água Residual (PTAR) com 

condições de qualidade que permitem a vida aquática.

Estamos alcançando o objetivo que propusemos 

no tema de água apoiados por nosso programa 

Top 10 TOP 10 Water Saving Initiatives, pelo qual 

é promovida a eficiência de consumo em todas as 

instalações da Coca-Cola FEMSA. Para cumpri-

lo registramos os seguintes avanços por país, 

considerando 10 ações essenciais:

centralizado e padronização, procuramos fazer 

mais eficientes e integrais as atividades de 

manutenção das instalações de produção. Isto 

nos ajuda principalmente a analisar e prevenir 

falhas, aumentar a confiabilidade das equipes, 

analisar a informação, reduzir custos e melhorar 

em geral a manutenção.

5%
Superficial e chuva

16%
PTAR Local

68%
Subterrânea

27%
Municipal

PTAR Própria
84%

ÁGUA

EXTRAÇÃO  POR  FONTES DISPOSIÇÃO DE ÁGUA RESIDUAL

Contamos com instalações de tratamento de águas residuais 
(PTAR) em todos os nossos centros de manufatura.

1 Os dados incluem todas as instalações da Coca-Cola FEMSA no final de 2016.

Em 2016 geramos 
economias de

USD $3.6 milhões 
em iniciativas 
e projetos de 

eficiência em água.

AVANÇO DE IMPLEMENTAÇÃO

Argentina
Brasil

Centroamérica
Colômbia

Filipinas
México

Venezuela

POR PAÍS

79%
79%
48%
62%
72%
83%
85%

TOP 10 WATER SAVING INITIATIVES

Ter uma equipe de gestão de água

Comunicar efetivamente

Detectar e eliminar escapes

Otimizar o uso de água em:

Sistemas de recuperação de água com ultrafiltração

Sistema
Clean in 

Place

Lavadoras de 
embalagens 
retornáveis

Perdas no 
tratamento 
da água do 
processo

Caldeiras, torres 
de resfriamento 

e condensadores

Enxague de 
embalagens não 

retornáveis
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Realizamos projetos em conjunto com a  

Fundação FEMSA para capitalizar esforços a 

favor da água mediante iniciativas de Água e 

Saneamento, assim como de Conservação de 

Bacias.

Em Água e Saneamento trabalhamos junto às 

comunidades para criar consciência sobre a 

importância deste recurso. Incentivamos

de maneira prioritária o desenvolvimento das 

comunidades através da melhoria da qualidade 

de vida com água segura, saneamento 

melhorado e educação em higiene. No início de 

cada projeto há uma importante intervenção da 

Fundação e todas estas iniciativas contam com 

os componentes necessários para conseguir 

o envolvimento da comunidade de forma 

sustentável e  a longo prazo.

 

FACILITAR ACESSO A 
ÁGUA POTÁVEL

Com o programa Ven por Agua intervimos em situações 
de falta de água ocasionadas por emergências 
em desastres naturais mediante uma Instalação 

Potabilizadora Móvel que tem a capacidade de produzir 
três mil litros por hora utilizando água superficial de 

rios, lagos ou poços com uma turvação máxima de 20 
NTU. A água produzida é apta para consumo humano, 
livre de contaminação física e bacteriológica. Devido 

à situação de seca em Nueva Granada, instalou-
se um acampamento para levar água, também 

potabilizada através da instalação, à comunidade. 
No local foi construído um tanque com capacidade 
de armazenamento de 15 mil litros e o transporte é 
feito através de carros-pipa. Também foi instalado 

um contêiner de 10 mil litros para armazenar a água 
potabilizada. No total foram entregues 1.409.200 litros 

nesta localidade. Intervimos também em Jama, Equador, 
como resposta à situação de emergência que viveu a 

região por um terremoto. Nesta população entregamos 
607.305 litros de água.

C O L Ô M B I A

A R G E N T I N A

Em Rancho Grande foi construído 
um mini-aqueduto pela gravidade 
com um sistema de cloração e 90 

sanitários, totalizando 13.679 metros 
de rede de distribuição.

G U AT E M A L A

Foram instaladas 32 Captadores de 
Água da chuva com filtros de 2.800 

litros  de capacidade.

C O L Ô M B I A , 
G U AT E M A L A , 
H O N D U R A S , 

M É X I C O  E
N I C A R Á G U A

Foram instaladas 32 Captadoras de 
Água da chuva com filtros de 2.800 
litros. O programa Lazos de Agua 
em três anos impactou mais de 110 
mil pessoas de 196 comunidades 
rurais melhorando sua qualidade 

de vida mediante o acesso 
sustentável a fontes de água segura  

e  infraestrutura de saneamento 
melhorada. Desde então, foram 

promovidas capacitações em temas 
sobre higiene nas familias para 

garantir um impacto na saúde dos 
habitantes. O programa teve um 

investimento total de mais de USD 
$13.2 milhões oriundos da The Coca-

Cola Company, Millenium Water 
Alliance e Fundação FEMSA

e foi implantado por seis sócios: 
Living Water International y World 

Vision (México); CARE (Guatemala); 
Water for People (Honduras); 

WaterAid (Nicarágua); e Aguayuda 
(Colômbia). 

Com Agua en Nuevos Horizontes trabalhamos para melhorar 
a saúde integral das famílias na comunidade rural de Nuevos 

Horizontes, Tipitapa e Nicarágua garantindo a disponibilidade e 
gestão sustentável da água onde foram instalados sistemas de 

acesso a água em 50 domicílios, além de retirada de água
em postos públicos para dar acesso a 35 famílias que não 

foram cobertas nesta primeira intervenção. Do mesmo modo, 
realizaram-se capacitações em higiene, uso e cuidado com a 

água, beneficiando 275 pessoas no total.

FUNDAÇÃO FEMSA

FUNDAÇÃO FEMSA

Agua para la Educación é um projeto realizado em 
conjunto com a Fundação EPM que promove a súde 

e qualidade de vida para familias que vivem em 
condições de extrema pobreza e que não contam 

com acesso a água. Em 2016 construimos sete 
sistemas de potabilização e trabalhamos com a 

população em jornadas educacionais, capacitação e 
suporte técnico.

FUNDAÇÃO FEMSA

SISTEMA COCA-COLA

C O S TA  R I C A ,  M É X I C O ,  N I C A R Á G U A  E  PA N A M Á 

A iniciativa  Limpieza de Cuerpos de Agua, em conjunto com a The Ocean Conservancy, contou com a participação de 
aproximadamente 6.900 colaboradores, familiares e amigos que se uniram à Jornada Anual de Limpeza das Costas, 

recuperando mais de 70 toneladas de lixo em 39 corpos de  água.

N I C A R Á G U A

FUNDAÇÃO FEMSA
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Temos o compromisso de reintegrar a água que utilizamos em nossos processos através do 

reabastecimento e conservação de bacias para garantir um equilibro hídrico nas comunidades com as quais 

interagimos. Por isso, fixamos para 2020 a meta de retornar ao meio ambiente e às nossas comunidades a 
mesma quantidade de água utilizada para a produção de nossas bebidas.

Trabalhamos a favor do fortalecimento de 

Fundos de Água e conservação de bacias 

mediante projetos sustentáveis em conjunto com 

diferentes grupos de interesse devido ao grande 

alcance, importância e complexidade que implica 

atender a problemática da água. Um exemplo é 

a Coalizão  Latino-Americana de Recursos de 
Água composta pela The Nature Conservancy, 
a Fundação FEMSA, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Fundo Mundial para 

o Meio Ambiente que, em conjunto, procura a 

segurança hídrica da região, garantindo o acesso 

sustentável a uma quantidade e qualidade aceitável 

de água para sustentar o estilo de vida humano, 

assim como o desenvolvimento socioeconômico. 

Graças à primeira fase desta coalizão, 195.937 

hectares foram fechados para restauração de 

infraestrutura com as ações de conservação; 

cerca de 10 mil famílias foram beneficiadas nas 

proximidades da bacia com a criação de empregos 

e com desenvolvimento de habilidades.

Até hoje, a coalizão trabalhou com 21 fundos de 

água, dos quais 14 serão coordenados com a 

Coca-Cola FEMSA. Seis estão no Brasil, quatro na 

Colômbia, um no México e um na Costa Rica.

Na Colômbia, através dos recursos de água 

e em conjunto com a Coca-Cola FEMSA e a 

The Coca-Cola Company surgiu o programa 

Água por el Futuro. Ao final de 2015 foi 

possível fazer intervenções em 1.421 hectares 

e infiltrar 4.7 milhões de metros cúbicos de 

água. Também na Colômbia, desde 2013, 

trabalhamos em Bogotá com o Água Somos e 

em Medellín o Cuenca Verde com atividades de 

reflorestamento e restauração de ecossistemas, 

conservação de páramos e bosques, gado 

sustentável e recuperação de áreas úmidas.

Na Costa Rica, Água Tica, o primeiro 

fundo neste país, contribuiu com a melhora 

da segurança hídrica da Grande Área 

Metropolitana. A água é um dos cinco eixos 

prioritários na estratégia CDMX Resiliente: 

Transformação Adaptativa, Inclusiva e 

Equitativa, lançada pelo Governo da Cidade 

do México. Em 06 de setembro de 2016, 

representantes da Coalizão Latino-Americana 

de Fundos de Água assinaram um acordo de 

cooperação para apoiar a estratégia através de 

uma iniciativa apoiada pelo Citibanamex, Coca-

Cola FEMSA, Fundação FEMSA, Fundação 

Rio Arronte, Grupo Modelo, HSBC, Mexichem 

e The Nature Conservancy que impulsionará 

ações para ajudar a cidade a atingir seus 

objetivos de resiliencia hídrica, incentivando a 

colaboração multissetorial. Através do CDMX 

Resiliente, que conta com o apoio da Fundação 

Rockefeller, serão implantadas soluções 

integrais para enfrentar os desafios gerados 

pela globalização, a urbanização e a mudança 

climática, assim como seus impactos sociais e 

econômicos.

REABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os Fundos de Água são mecanismos de impacto coletivo que 
permitem conjuntar e dirigir recursos para ações de
conservação a longo prazo. Desenvolvem modelos de governança, 
reunindo peças-chave na gestão da água.

RESULTADOS DE PROJETOS DE REABASTECIMENTO DE 2013 A 2015

PAÍS COLÔMBIA PANAMÁ COSTA RICA GUATEMALA TOTAL

Hectares trabalhados 1.421 384 582 513 4.512

Milhares de metros cúbicos infiltrados 1.550 349 603 674 4.702

Para mais informação dos Recursos da Água visite: http://www.fondosdeagua.org

Em 2016 foi realizada na Colômbia a 3ª Bienal de Recursos 
de Água que contou com a presença dos diretores que 
compõem a Coalizão Latino-Americana de Fundos de 
Água, o presidente da Colômbia Juan Manuel Santos 
Calderón e o cantor e ator Carlos Vive, convidados como 
testemunhas de honra. Neste evento foi assinado um 
compromisso para uma segunda etapa da Coalizão para 
estender o impacto para ações de infraestrutura verde.

No fórum, Carlos Vives compartilhou uma história que 
escreveu a seu filho sobre a vida da água:

Um dia, eu vi meu filho chorar porque o Rio Magdalena 
estava em perigo. Minha esposa, Claudia, gravou de 
maneira espontânea e colocou nas redes sociais. Lembro 
que você, senhor presidente, pôde vê-lo e inclusive tuitou 
[sic], colocando meu filho como exemplo de consciência 
ambiental diante do país. De ali em diante, vieram inúmeras 
perguntas do Pedro sobre a vida da água. Por isso decidi 
escrever esta história para ler antes de dormir.

A história começa assim. O vento moveu a nuvem até 
o mais alto da montanha e se aproximou das alturas. 
Ali estavam os frailejones e o bosque de encenillo. Eles 
estenderam suas mãos, estenderam suas línguas e todo seu 
corpo para provar o ar e absorver, como esponjas, a água. 
Condensaram. Vocês sabem quão difícil é condensar? Logo, 
logo a água, que estava espalhada nas nuvens, começava 
a formar-se gota a gota nas mãos dos índios tayronas que 
lá esperavam pacientemente para coloca-la no musgo que 
fez seu trabalho e deixou deslizar o líquido precioso. O que 
tinha sido ar se fez pequeno fluxo e cruzou o bosque andino 
cantando alegremente uma dança colombiana e até um 
torvelinho deixou ao passar. Assim, crescendo mais e mais, 
chegou ao bosque úmido tropical,com o justo, fez florescer 
a horta de Marcelino, um camponês da região, seguindo 
alegre seu rumo até a savana. Cantou um Vallenato (música 
caribenha) livre, ao mesmo tempo em que crescia em 
volume e tamanho. Os animais se aproximavam e ela 

generosa se dava com frescor e alegria, acalmando a sede 
de todos os que em paz vinham busca-la. Se fazia grande 
e espumosa, a medida que avançava. Sentia crescer sua 
emoção diante da proximidade de uma imensidão que a 
esperava e essa era sua felicidade: Correr, dando forma a 
terra, alegrando as crianças ao seu passo, que saltavam 
de pedra em pedra, pescadores nas beiras e um profundo 
desejo de chegar ao mar, como o de todos, para logo voltar 
a ser nuvem e brincar com o vento na ponta das montanhas. 
Um dia a água desceu pelos frailejones, acariciou os 
liquens e jogou-se esponjosamente no musgo, mas quando 
quis sair, já não encontrou seus amigos tayornas que a 
protegiam. Ao chegar ao bosque de névoa, uma sombra 
atravessou em seu caminho. Uma sombra que tinha dois 
pés, uma sombra grande, uma sombra que tinha mãos 
capazes de agarrar. Essa sombra a sequestrou. Assustada, a 
água tratou de fugir. E mesmo que parte dela se perdesse, 
conseguiu escapar. Mas não chegou muito longe. Ao entrar 
no bosque se deu conta de que já não estava Marcelino, seu 
amigo. O bosque tinha sido cortado e seu caminho sofreu 
erosão. Deslizou bruscamente entre os campos, tratando 
de fugir, mas a terra desmoronou e causou danos. Cheia 
de medo e sem a força de antes chegou à savana. Em vez 
de criar foi destruída, dragaram seu leito e foi contaminada 
com líquidos de cores alheias. E, então  se deu conta que 
já não era a mesma. Apesar disso, manteve sua vontade de 
viver e de voltar a encontrar-se com o mar. Sentiu de perto 
sua presença e isso a animou, mas ao cruzar o povoado 
das grandes sombras recebeu uma quantidade de bolsas 
de plástico repletas de lixo e se sentiu exausta. Já não tinha 
força para chegar ao seu almejado encontro e ficou ali, 
olhando, sentindo que morria lentamente.

Terminada a história, Pedro me olhou e vi em seus olhos 
o brilho inconfundível da esperança de uma idade que 
deveria durar para sempre, disposta à ternura com a terra, 
com os rios, com as pessoas, com seu país.

Será possível podermos devolver a água ao seu caminho?

CONTO PEDRO VIVES
UMA HISTÓRIA POR CARLOS VIVES

NOSSA EMPRESA NOSSA GENTE NOSSA COMUNIDADE 2016 INFORME DE SUSTENTABILIDADE 59                                                                                                          58 GOVERNANÇA CORPORATIVANOSSO PLANETA



Na Coca-Cola FEMSA nos esforçamos para reduzir os impactos 
ambientais em todos os nossos processos operacionais. Desta 
forma, contribuímos com a preservação dos recursos naturais e a 
diminuição de emissões.

Incentivamos uma cultura de gestão adequada de resíduos que inclui todas as nossas operações e 

cadeia de valor onde as prioridades são: 

RESÍDUOS E RECICLAGEM02.

Nosso compromisso para 2020 em residuos está focado na 
reciclagem, na redução de materiais utilizados e na integração de 
material reciclado nas embalagens.

Em 2016, um total de 16 instalações faz parte da iniciativa 

Zero Resíduos que estabelece ações para melhorar 

a gestão dos resíduos, sua disposição e valorização, 

conseguindo aumentar a eficiência nos resíduos por 

bebida produzida.

Geramos 174 milhões de toneladas de resíduos no mesmo 

período, das quais reciclamos 162 milhões, equivalente a 

93% de todos nossos resíduos. Para 2020 temos como 

objetivo reciclar pelo menos 90% dos resíduos em cada 

uma de nossas instalações engarrafadoras. No final de 2016 

contamos com 81% de nossas instalações que já cumprem 

com esta característica.

A administração correta de nossos recursos é 

uma prioridade essencial. Entendemos seu valor e 

trabalhamos arduamente para geri-los através de nossas 

operações. Graças a estes esforços, em 2016, foi

reconhecido o cumprimento satisfatório em 44 centros 

de distribuição nos estados da República Mexicana 

como: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Cidade do México e 

Estado do México; Por isso obtivemos certificações em 

qualidade ambiental perante a Procuradoria Federal de 

Proteção ao Meio ambiente (PROFEPA), a Procuradoria 

de Proteção ao Ambiente do Estado do México

(PROPAEM) e a Secretaria do Meio ambiente da Cidade 

do México (SEDEMA).

Noventa e sete por cento de nossas instalações 

contam com o certificado ISO 14001 e 100% de 

nossas instalações no México possuem a certificação  
Industria Limpia outorgada pela PROFEPA. Estes 

reconhecimentos são somados aos já obtidos com 

antecedência em 100% de nossas instalações produtivas, 

reafirmando assim o compromisso da empresa com o 

meio ambiente.

Desta maneira, trabalhamos para que os processos que 

levamos adiante estejam à altura dos mais altos padrões 

internacionais e nacionais, assim como a normativa 

vigente, evitando sanções ou multas referentes a temas 

ambientais, ao mesmo tempo em que reafirmamos 

nosso compromisso com a eficiência nos processos de 

distribuição, desempenho ambiental e competitividade.

RESÍDUOS OPERACIONAIS

EFICIÊNCIA EM RESÍDUOS 

GRAMAS DE RESÍDUOS POR LITRO DE BEBIDA PRODUZIDA

2010
2013
2014
2015
2016

8.9
9.1

9.0
8.2
8.3

16%
Plástico

27%
Vidro

46%
Resíduos Industriais

Papel
5% <1%

Alumínio

1%
Resíduos perigosos

Metal
1%

Madeira
4%

RESÍDUOS GERADOS POR TIPO

PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL

RECICLAGEM DE RESÍDUOS

PORCENTAGEM DE RESÍDUOS RECICLADOS DO TOTAL DE RESÍDUOS GERADOS

2010
2013
2014
2015
2016

94%
93%

91%
86%

93%

A mudança na porcentagem de redução de residuos contra o ano passado deve-se a uma homologação do método de cálculo em nossas operações.

GESTÃO INTEGRAL E 
RESPONSÁVEL DE

RESIDUOS

INTEGRAÇÃO DE MATERIAL RECICLADO 
ÀS NOSSAS EMBALAGENS

Inovação na elaboração 
de embalagens

1 2

3

ARMAZENAGEM
PÓS-CONSUMO

Integrar 25% de material 
reciclado ou renovável em 
nossas embalagens de PET.

Reciclar pelo menos 
90% dos resíduos que 
geramos em cada uma 
de nossas instalações 
engarrafadoras.

21
NOSSAS
METAS
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Na Coca-Cola FEMSA constantemente inovamos em nossas embalagens, garantindo que sejam da 

melhor qualidade e que respeitem o meio ambiente graças a seus componentes mais leves e que 

possuem um maior número de materiais reciclados, responsabilidade que não só transmitimos, mas 

também compartilhamos com nossa cadeia de valor para somar esforços a favor do planeta.

Durante 2016 superamos a meta mundial 

com um avanço de 19.8%, Chegando, 

inclusive, a excelentes resultados no 

México, América Central e Colômbia 

com avanços de 29.8%, 25% e 25% 

respectivamente, que foi traduzido 

em economias de mais de USD $17 

milhões. Fizemos um esforço similar 

para as embalagens de vidro e 

alumínio, que em 2016 chegaram 

até 90% de material reciclado de 

vidro e 70% em latas.

O desenvolvimento das 

embalagens requer um grande 

trabalho de pesquisa que 

é desempenhado através 

do Centro de Excelência de 

Manufatura, onde está a área 

de Empacotamento, onde 

fortalecemos capacidades 

para melhorar o desempenho 

ambiental de nossas múltiplas 

embalagens, ao mesmo tempo 

em que são geradas economias 

financeiras. Para cumprir com 

estes objetivos realizamos diversos 

treinamentos e certificações em 

algumas instalações.

Criamos desenhos inovadores 

de embalagens que permitem 

utilizar menos materiais por 

unidade produzida. No México, 

foram geradas economias superiores 

a USD $3.6 milhões e evitado o uso de 2.412 

toneladas de PET durante 2016. Conseguimos 

reduzir a quantidade de PET de nossa garrafa 

de Coca-Cola de 600ml em 13%, em 22% nas 

embalagems de 1.25 litros e em 9% na garrafa de 

2 litros. Além disso, desenvolvemos um inovador 

garrafão de 20 litros de PET que será lançado ao 

mercado a partir de 2017. Também melhoramos as 

embalagens da Coca-Cola, bebidas de sabores e 

água no México e Filipinas.

Outro exemplo destas ações são os separadores 

para pallets (chapatex), nos quais integramos um 

novo material feito com fibra de madeira que nos 

permitiu aumentar a reutilização em 65%, contra 

anos anteriores e preservar 27.065 árvores.

Modificamos o engradado que serve para 

transportar as embalagens de PET retornável, 

assim como os de vidro, ao elaborá-lo com 

o Polietileno de Alta Densidade (PEAD) grau 

alimentar, proveniente da reciclagem de 

embalagens lácteas.

As inovações implantadas em nossas embalagens 

nos trouxeram benefícios importantes. Em 2015 

obtivemos economias globais de USD $7.4 

milhões, enquanto que em 2016 chegaram a USD 

$17 milhões.

Parte destas economias vem de algumas 

sinergias que realizamos com fornecedores 

estratégicos como Premium Suppliers da área de 

Empacotamento.

Se desejar receber mais informação sobre a embalagem de nossos produtos, 
consulte a seção de Abastecimento Sustentável na página 46.

INOVAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMBALAGENS

Convencidos de que a soma de esforços tem 

um efeito multiplicador, realizamos iniciativas 

ambientais que beneficiam nosso planeta em 

conjunto com outros atores da sociedade.

Como parte de nossas ações de reciclagem, 

envolvemos comunidades, autoridades

No México unimos esforços para promover a 

reciclagem através da operação da Planta de 
la Industria Mexicana de Reciclaje (IMER), 
primeira na América Latina em reciclar PET 

Grau Alimentar que utilizamos em nossos 

processos, a qual processou 13.079 toneladas 

em 2016. Também em 2016, na Argentina, 

Brasil, Colômbia, América Central e México, 

62.659 toneladas de resina reciclada e de fontes 

renováveis foram incorporadas em nossas 

emalagens. Graças a estas ações, desde 2010 

utilizamos mais de 150 mil toneladas de PET 

reciclado.

 

e organizações das regiões onde operamos em 

diferentes programas que promovem a disposição 

e manuseio adequado dos resíduos gerados pelo 

consumo de nossos produtos.

Alguns exemplos de projetos em que envolvemos 

nossos grupos de interesse são:

Estas ações nos permitiram reduzir 

consideravelmente o material virgem utilizado 

na fabricação de embalagens e o consumo de 

energia na produção.

ARMAZENAMENTO PÓS- CONSUMO

RECICLAGEM

COSTA RICA MÉXICO

Desde sua criação em 2015, Misión Planeta 
conseguiu recuperar 1.912 toneladas de 

PET pós- consumo. Em 2016 contou com a 
participação de mais de 30 mil participantes e 

com um investimento de USD $666 mil.

Em 2016, a iniciativa Yo Sí Reciclo contou com a 
participação de 388 mil crianças e jovens de 1.137 

escolas, conseguindo juntar aproximadamente 
800 toneladas de PET com um investimento 

de USD $174 mil. Desta maneira propiciamos a 
cultura da reciclagem.

Há 15 anos, no México a associação civil ECOCE, em conjunto com outras empresas de bebidas e alimentos, 

promove a coleta de resíduos, a criação de um mercado nacional e de programas de reciclagem de nossas 

embalagens. No final de 2016, contamos com programas sociais e institucionais de coleta, e o Eco-Reto 
Ciclo Escolar 2015-2016. Em conjunto, foram coletados aproximadamente 2.260 toneladas de PET e 91 

toneladas de polietileno de alta densidade, entre outros resíduos.

MATERIAL DE NOSSAS 
EMBALAGENS PET
PORCENTAGEM DE MATERIAL RENOVÁVEL OU 
RECICLADO EM NOSSAS EMBALAGENS PET

2010
2013
2014
2015
2016

14.6%
19.8%

10.4%
4.4%

11.1%

Somos líderes na reciclagem de PET Garrafa por Garrafa na América Latina.

Para o ano de 2020 colocamos a meta de integrar 25% do material 
utilizado em nossas embalagens de PET com componentes 
reciclados ou renováveis.

Desenvolvimento de 
capacidades técnicas do 
pessoal

Padronização e 
documentação das melhores 
práticas

Novas embalagens
e produtos

Projetos de otimização e 
inovação de embalagens 

(sustentabilidade e 
economia) OBJETIVOS 

PRINCIPAIS  
DA ÁREA

4

1

3

2

NOSSA EMPRESA NOSSA GENTE NOSSA COMUNIDADE 2016 INFORME DE SUSTENTABILIDADE 63                                                                                                          62 GOVERNANÇA CORPORATIVANOSSO PLANETA



Nossa convicção pela sustentabilidade nos impulsiona a aproveitar 
os recursos de forma consciente, assim como utilizar energias limpas 
para contribuir com a redução de nossas emissões ao planeta.

Por isso, o consumo de energia de nossa operação está centrado em uma estratégia integrada que 

abrange toda a cadeia de valor, buscando contribuir para amenizar a mudança climática. A este 

respeito definimos metas para 2020:

ENERGIA03.

Para reduzir nossas emissões de CO2 

implantamos diferentes iniciativas e atividades 

que nos trouxeram grandes benefícios e também 

economias. Com o objetivo de melhorar a forma 

em que reportamos este tipo de informação, 

temos a tarefa de medir o impacto que tiveram 

estas atividades desde 2011, calculando que  

evitamos1 a emissão de 520.844 toneladas de 
CO

2(eq)
.

Como parte de nosso compromisso por ser uma 

empresa cada vez mais sustentável, avaliamos 

nosso impacto ao longo da cadeia de valor. 

Medimos as emissões de gases de efeitoestufa 

que geramos em cada elo da cadeia: manufatura, 

distribuição, refrigeração,

ingredientes e embalagem, com o objetivo de 

reduzi-las nos próximos anos.

Já que se trata de uma medição complexa, os 

seguintes dados correspondem ao ano de 2015. 

Em 2017 reportaremos os referentes a 2016.

EMISSÕES TOTAIS 2015

MANUFATURA

Somos abastecidos por 
fontes de energia limpas e 

melhoramos nossa
eficiência energética em 

19% desde 2010.

334.599 CO
2(eq)

8%

EMBALAGEM

Investimos no desenvolvimento 
de embalagens para deixa-las 
mais leves e integrar materiais 

reciclados e de origem vegetal.

1.552.030 CO
2(eq)

36%
INGREDIENTES

Incentivamos o uso eficiente e sustentável dos 
recursos utilizados por nossos fornecedores, 

baseados nos Princípios Reitores para 
Fornecedores da

The Coca-Cola Company y FEMSA.

755.151 CO
2(eq)

17%

REFRIGERAÇÃO

Produzimos equipamentos 
com maior eficiência
energética e redução de 
gases que impactam no 
aquecimento global.

1.100.391 CO
2(eq)

25%

DISTRIBUIÇÃO

Projetamos integrar 
tecnologias mais eficientes 
para reduzir o consumo de 
combustível e emissões de 
gases de efeito estufa, NO

x
 

e SO
x
 de nossa frota de 

distribuição como veículos 
elétricos e uso de biodiesel.

609.291 CO
2(eq)

14%

EFICIÊNCIA EM EMISSÕES DE
GASES DE EFEITO ESTUFA NA CADEIA 
DE VALOR

GRAMAS DE CO
2(eq)

 POR LITRO DE BEBIDA

2010
2013
2014
2015

201.51
213.08
207.51

205.42

1 O cálculo considera as emissões não emitidas de 2011 a 2015, tomando como ano base 2010.

ASSIM TRABALHAMOS 
NA COCA-COLA FEMSA 

POR MEIO DE NOSSA 
CADEIA DE VALOR

Proporcionar 85% da energia 
em manufatura no México 
com fontes limpas.

Reduzir o rastro de 
carbono de nossa cadeia 
de valor em 20% contra 
nossa linha base 2010.

21
NOSSAS
METAS 2020
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MANUFATURA

Procuramos aproveitar o consumo energético através 

de diferentes iniciativas com as quais conseguimos 

melhorar nossa eficiência em 19% com relação a 2010, 

ano base de nossa medição.

A eficiência obtida no consumo de energia elétrica 

contribui com a diminuição da emissão dos gases de 

efeito estufa que geramos.

 

De 2010 a 2016 diminuimos em 28% as nossas emissões de CO
2(eq)

.

Durante 2016 no Brasil e México melhoramos nossos 

indicadores de emissões de gramas de CO
2(eq)

 por litro 

de bebida reduzindo-os a 8.29 e 11.49

respectivamente. Um grande avanço contra o 

resultado global de 17.4 gramas de gases de efeito 

estufa por cada litro de bebida produzida.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

LITROS DE BEBIDA PRODUZIDA POR MEGA JOULE CONSUMIDO

2010
2013
2014
2015
2016

3.69
4.03
4.09

4.2
4.38

EFICIÊNCIA EM EMISSÕES DE
GASES DE EFEITO ESTUFA EM 
MANUFATURA

GRAMAS DE CO
2 (eq)

 POR LITRO DE BEBIDA

2010
2013
2014
2015
2016

21.11
19.4
18.9
18.11
17.4

TONELADAS DE CO
2(eq)

159.759 205.679
Alcance 1 Alcance 2

EMISSÕES EM MANUFATURA

Além disso, constantemente monitoramos e medimos os consumos para alcançar as metas ambientais 

que propusemos ao implantar diversas medidas de economia de energia.

Algumas iniciativas que iniciamos em 2016 para sermos mais eficientes no consumo energético são:

14%
Diesel

Eletricidade
47%

Gás LP
10%

Óleo combustível
8%

Gás natural
21%

ENERGIA

CONSUMO POR FONTES

3 D  T R A S S A R  C I P 

Através da tecnologia TRASSAR 
monitoramos os processos CIP (Cleaning 

In Place) em tempo real para torná-los   
mais eficientes, reduzindo o consumo de 
energia elétrica e térmica, assim como o 

uso de detergentes e sanitizantes.
Com o objetivo de reduzir o rastro de carbono e 
melhorar as condições de nossa operação, assim 

como a segurança para os colaboradores nos 
Centros de Distribuição no México, substituímos 

as lampadas tradicionais por sistemas de 
tecnologia LED. Esta mudança permitiu 

uniformizar os níveis de iluminação  de acordo 
com as necessidades de cada centro e realizar 

monitoramento em tempo real. O programa está 
em andamento desde 2015 e foi implantado em 
12 Centros de Distribuição até o momento, onde 

houve diminuição em mais de 31% o consumo 
energético da rede.

P R O G R A M A  D E 
E C O N O M I A  D E 
E N E R G I A  C O M 

T E C N O L O G I A  L E D 

Em 2016 consumimos 4.862 bilhões de mega joules de energia em nossos processos. No Brasil 74% 

do consumo de energia provém de fontes limpas enquanto que no México 46% do consumo provém 

da PIASA Ingenio azucarero 3V, Toluca Iberdrola e principalmente do Parque Eólico a Dominica II, que 

conta com uma capacidade de produção de 100 MW. Estes projetos permitiram gerar economias de 

USD $2.9 milhões.

Na Coca-Cola FEMSA, 29% da energia que utilizamos no total, vêm 
de fontes limpas.

PORCENTAGEM DE ENERGIA LIMPA 
CONSUMIDA NO MUNDO

2010
2013
2014
2015
2016

4%
6%
9%

19%
29%

1 Considera-se o total de energia por fontes limpas sobre o consumo total de 
energia  elétrica
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Com as diferentes iniciativas que realizamos, 
procuramos explorar, testar e definir tecnologias 
limpas, assim como energias alternativas que 
poderiam ser incorporadas a nossa pequena frota.

SEGURANÇA

Pelo sexto ano consecutivo, recebemos por parte da 

Associação Nacional de Transporte Privado (ANTP) 

o Prêmio Nacional de Segurança Rodoviária que 

avalia os operadores e empresas que incentivam 

a convivência familiar e promovem a cultura da 

prevenção de acidentes.

Estes reconhecimentos são o resultado do trabalho 

consistente que realizamos para otimizar

a segurança rodoviária1, e fazem parte da estrutura 

organizacional com a qual contamos realizar ações 

de treinamento constante de operadores, análise 

de riscos, e manutenção preventiva e de qualidade 

de todos os veículos.

Com a FEMSA Logística, nossos operadores de 

distribuição primária são treinados continuamente 

de forma eco-eficiente e segura, junto com um 

programa de prevenção de riscos de transporte e 

avaliação de saúde periódicas.

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA VEICULAR

Instalamos 06 mil aparelhos de telemetría e 
GPS com um investimento de USD $907 mil 

para corrigir hábitos de manuseio, otimizar rotas, 

reduzir as distâncias percorridas e detectar 

falhas. Com isto, pretendemos utilizar 6% menos 

combustível e emitir 6% menos poluentes, 

economizando USD $1.9 milhões ao ano. Também 

iniciamos um programa piloto para a conversão 
de pequena frota a gás natural comprimido, 
para que 55 veículos na Cidade do México usem 

gás natural no lugar de gasolina, buscando reduzir 

as emissões de CO
2
 em 30%, NO

x
 em 40%, e HC 

em 90%, PM em 99% em 100% e em carbono 

preto e SO
x
.

Com nosso aliado estratégico para distribuição 

primária, a FEMSA Logística, trabalhamos em 

veiculos especializados para cada região.

Além de gerar aumentos de eficiência e 

produtividade, pudemos reduzir os consumos de 

combustível em até 15% e as emissões de gases de 

efeito estufa em 93.5 toneladas anuais por cada 

unidade.

Realizamos projetos iniciais com tecnologia de 

carros elétricos na frota corporativa, eliminando

4.8 toneladas de CO
2
 ao ano por veículo, integrando 

52 veículos elétricos de distribuição zero emissões 

em áreas limitadas para veiculos pesados.

REDUÇÃO DE EMISSÕES

Foram realizados testes piloto em 53 caminhões 

de distribuição secundária para instalar filtros 
de material reduzidos a particulas com testes 

de emissões incluidas. Este projeto teve um 

investimento de USD $650 mil e está sendo 

avaliada sua viabilidade para implanta-lo no 

resto da frota.

Outra ação realizada em 2016 foi a substituição 
de mais de mil 400 veículos por unidades 

que cumprem com melhores padrões de 

emissões, enquanto mais de 1.470 participaram 

do Programa de Autorregulación Ambiental 
para veículos movidos a diesel, promovido pelo 

governo da Cidade do México, que procura 

diminuir as emissões poluentes no Valle do 

México mediante manuteção preventiva e 

medições semestrais.

Também fomos reconhecidos desde 2011 por la 

pela SEMARNAT e pela SCT com o programa 

Transporte Limpio, que tem como finalidade 

reduzir o uso de combustível para diminuir as 

emissões na atmosfera.

Mediante a estratégia de Mobilidade Sustentável procuramos reduzir os impactos do negócio nos 

processos de distribuição de nossos produtos e nos posicionar como empresa líder na América Latina 

no cuidado com o meio ambiente e segurança, através de três prioridades:

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Nossa frota conta com mais de 24 mil veículos que nos permitem 
entregar nossas bebidas a milhões de consumidores em 10 países.

14.06176%
Diesel Distribuição primária e secundária

13%

11%

Gasolina

Gas LP Empilhadeiras

1.662

Veículos utilitários

8.950

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS

LITROS DE COMBUSTÍVEL

COM TUDO ISSO ANTENDEMOS

+12.600 ROTAS

FROTA PRÓPRIA

REDUÇÃO DE EMISSÕES

Redução do impacto 
ambiental gerado por nossa 
frota de distribuição com 
a aplicação de tecnologias 
limpas.

SEGURANÇA

Implantação de estratégias focadas
Em uma evolução cultural com a segurança 

de nossos colaboradores e das comunidades 
onde operamos.

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE VEÍCULOS

Maximizar a eficiência de 
nossa distribuição através da 
otimização de processos e a 

aplicação de tecnologia de 
ponta.

2 3

1

1 Para mais detalhes sobre nossos programas de Segurança, consulte a seção 
segurança e Saúde Ocupacional na página   29.
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TABELA DE INDICADORES AMBIENTAIS

ÁREA INDICADOR UNIDADE 2010 2013 2014 2015 2016

Dado base Bebida produzida Milhares de milhões 
de litros

20 21.1 21 21.2 21

Água Consumo de água Milhares de milhões 
de litros

39.1 37 37.7 37.5 36

Eficiência em água Litros de água por 
litro de bebida 
produzida

1.96 1.75 1.79 1.77 1.72

Resíduos e 
reciclagem

Consumo PET total Milhares de toneladas 222.7 292.2 288.6 338.3 315.6

Consumo PET virgem Milhares de toneladas 213.1 261.9 256.6 288.9 253

Consumo PET 
reciclado

Milhares de toneladas 9.6 16.6 19.4 33.7 47.4

Consumo BioPET Milhares de toneladas 0 13.7 12.5 15.8 15.1

Material renovável e/
ou reciclado de PET

Porcentagem sobre 
o total

4.30% 10.40% 11.10% 14.60% 19.80%

Resíduos gerados Milhares de toneladas 179 193 189 174 174

Resíduos reciclados Milhares de toneladas 153 175 177 164 163

Resíduos reciclados Porcentagem sobre 
o total

86% 90% 93% 94% 93%

Eficiência em resíduos Gramas por litro de 
bebida produzida

8.9 9.1 9 8.2 8.3

Energia Consumo de energea 
total

Milhares de mega 
joules

5,418 5,241 5,147 5,048 4,862

Eficiência energética Litros de bebida 
produzida por mega 
joules

3.69 4.03 4.09 4.2 4.38

Consumo de energia 
limpa global

Porcentagem sobre 
o total de energia 
consumida

0% 6% 9% 19% 29%

Consumo de energia 
renovável no México

Porcentagem sobre 
o total de energia 
consumida

0% 14% 26% 30% 46%

Eficiência em gases 
de efeito estufa

Gramas de CO
2(eq)

 por 
litro de bebida na
cadeia de valor

201.51 213.08 207.51 205.42 Será 
relatado

no 
seguinte 
relatório

Eficiência em gases 
de efeito estufa

Gramas de CO
2(eq)

 por 
litro de bebida em 
manufatura

21.11 19.4 18.9 18.11 17.4

nas embalagens de nossas bebidas, e desta 

maneira confirmamos o compromisso que 

temos com a preservação do meio ambiente e 

a redução da mudança climática.

Se desejar saber mais sobre as iniciativas que realizamos neste tema, consulte a 
seção Residuos e reciclagem que está na página 60.

Como parte do compromisso de informar 

nossos grupos de interesse sobre o desempenho 

ambiental de nossas operações, reportamos 

as emissões de gases de efeito estufa ao 

Carbon Disclosure Project (CDP) e ao Programa 

Voluntário de Contabilidade e Gases de Efeito 

Estufa da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (SEMARNAT) no México. Também, 

desde 2016 iniciamos o combate à mudança 

climática com três compromissos estabelecidos 

na plataforma We Mean Business:

Compromisso com a implantação de uma estratégia 
fazer com que a eletricidade que consumimos

venha de fontes de energia  renovável.

Relato de informação sobre a mudança climática nos 
relatórios corporativos.

Participação corporativa responsável nas políticas 
climáticas.

1

2

3

REFRIGERAÇÃO

Oferecemos a nossos consumidores opções de 

hidratação que podem ser mais aproveitadas

se estiverem frescas, e outras, em alguns 

casos precisam ser mantidas refrigeradas para  

não perder suas propriedades e atributos. 

Entretanto, sabemos que os refrigeradores 

produzem impactos ambientais, por isso 

cuidamos para que estes equipamentos sejam 

cada vez mais eficientes e funcionem com 

energias limpas.

Ao ser a Imbera uma empresa da FEMSA, 

trabalhamos em conjunto para incorporar 

melhoras ambientais na produção de nossos 

equipamentos de refrigeração. No primeiro 

semestre de 2016, 70% da produção destes 

resfriadores foram fabricados com gás 

refrigerante CO2 e propano, o que diminui 

o impacto ambiental em comparação aos 

equipamentos anteriores.

INGREDIENTES 

Trabalhamos com quem nos fornece ingredientes 

para elaborar nossas bebidas, principalmente com 

as matérias primas estratégicas, com as melhores 

práticas de cuidado do meio ambiente em suas 

atividades.

EMBALAGEM 

Impulsionamos a pesquisa para desenvolver 

embalagens mais leves que requeiram uma 

menor quantidade de matérias-primas para 

serem elaboradas, assim como integrar 

componentes reciclados, o que contribui 

na redução das toneladas de PET utilizadas 

G4-EN23,  G4-EN25
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COCA- COLA FEMSA

NOME CARGO ANOS COMO 

CONSELHEIRO

SUPLENTE

NOMEADOS PELOS ACIONISTAS SÉRIE A

José Antonio Fernández Carbajal4 Presidente do Conselho de 
Administração da Coca-Cola 
FEMSA e Presidente Executivo 
do Conselho de Administração, 
FEMSA

24 Bárbara Garza Lagüera 
Gonda

Carlos Salazar Lomelín Diretor Geral, FEMSA 17 Max Michel González

Miguel Eduardo Padilla Silva1 Diretor Corporativo e Diretor 
de Finanças e Administração, 
FEMSA

1 Paulina Garza Lagüera 
Gonda

Javier Gerardo Astaburuaga 
Sanjines

Vice-presidente de 
Desenvolvimento Corporativo, 
FEMSA

11 Francisco José Calderón 
Rojas

Federico Reyes García1 Consultor Independente 25 Alejandro Bailleres Gual

John Anthony Santa Maria Otazua Diretor Geral Executivo, Coca-
Cola FEMSA

3 Héctor Treviño Gutiérrez

Mariana Garza Lagüera Gonda Investidor Privado 8 Alfonso Garza Garza

Ricardo Guajardo Touché1 Presidente do Conselho de 
Administração, SOLFI, S.A.

24 Daniel Alberto Rodríguez 
Cofré

Alfonso González Migoya*2 Presidente do Conselho, 
Controladora Vuela Compañía 
de Aviación, S.A.B. de C.V. 
(Volaris)

11 Ernesto Cruz Velázquez de 
León2

Enrique F. Senior Hernández*1 Diretor de Administração, 
Allen & Company, LLC

13  Herbert Allen III

Alfredo Livas Cantú*3 Presidente, Praxis Financiera, 
S.C.

3 Jaime El Koury

Daniel Servitje Montull*3 Diretor do Conselho e Diretor 
Geral, Grupo Bimbo

19 Sergio Deschamps 
Ebergenyi

José Luis Cutrale Diretor Geral, Sucrocítrico 
Cutrale, Ltda.

13 José Luis Cutrale, Jr

NOMEADOS PELOS ACIONISTAS SÉRIE D

José Octavio Reyes Lagunes Vice-presidente da
The Coca-Cola Company

1 Robin Moore

Irial Finan1 Vice-presidente Executivo e 
Presidente de Investimentos 
em Engarrafadores e Cadeia 
de Asbatecimento,
The Coca-Cola Company

13 Sunil Ghatnekar

Charles H. McTier*2 Administrador, Fundação 
Robert W. Woodruff

19  -

Kathy Waller Vice-presidente Executivo
e Diretor Financeiro,
The Coca-Cola Company

2 Gloria Bowden

Eva María Garza Lagüera Gonda Investidor Privado 2 Luis Rubio Freidberg3

NOMEADOS PELOS ACIONISTAS SÉRIE L

Robert A. Fleishman Cahn* Diretor Geral, Grupo Tampico, 
S.A.P.I. de C.V.

5 Herman Harris Fleishman 
Cahn

José Manuel Canal Hernando*2 Consultor Privado 14 Luis A. Nicolau Gutiérrez3

Francisco Zambrano Rodríguez*2 Diretor Geral, Verterrak, S.A.P. 
de C.V. e Vice-presidente do 
Conselho, Desenvolvimentos 
Imobiliários e de Valores, S.A. 
de C.V. (DIV)

14 Karl Frei Buechi3

SECRETÁRIO

Carlos Eduardo Aldrete Ancira Diretor Legal, FEMSA 24 Carlos Luis Díaz Sáenz

O Conselho de Administração concordou em separar os cargos de Presidente do Conselho e Diretor Geral, ratificando José Antonio Fernández Carbajal como 
Presidente Executivo do Conselho de Administração e nomeando John Anthony Santa María Otazua como Diretor Geral Executivo, portanto o presidente do órgão 
superior do conselho não ocupa um lugar na Coca-Cola FEMSA.

*Conselheiro independente
1 Membro do Comitê de Planejamento e  Finanças
2 Membro do Comitê de Auditoria
3 Membro do Comitê de Práticas Societárias

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Uma das bases que dá solidez à Coca-Cola FEMSA e que marcou o êxito do negócio é nossa 

Governança Corporativa que cuida para que todas nossas ações, decisões e estratégia gerem valor 

para todos nossos grupos de interesse.

As práticas que realizamos estão de acordo com a legislação, padrões e políticas aplicáveis nos 

países onde temos instalações, assim como nos mercados financeiros nonde estamos listados: Lei de 

Mercados de Valores Mexicana (Bolsa Mexicana de Valores) e Lei Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos 

da América (New York Stock Exchange).

A sustentabilidade é um tema estratégico para nossa organização, e é por isso que os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais são abordados no Conselho de Administração através de seus 

Comitês, tomando em conta as consultas que realizamos com os grupos de interesse.

Na Coca-Cola FEMSA os diretores das diferentes áreas se envolvem na execução da

Estratégia da Sustentabilidade para fortalecer nossas ações, além da definição de nossos objetivos, 

missão e visão em temas econômicos, sociais e ambientais. A Direção de Assuntos Corporativos é a 

área que dirige esta estratégia e é a responsável por comunicar os temas relevantes aos Comitês do 

Conselho de Administração e coordenar os diálogos com grupos de interesse, assim como aprovar o 

INFORME DE SUSTENTABILIDADE.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é o máximo órgão do governo da Coca-Cola FEMSA e está composto por 21 

conselheiros e 19 conselheiros suplentes, que por sua trajetória e conhecimento são escolhidos e confirmados 

pelos acionistas para exercer suas funções no Conselho. A atribuição se realiza da seguinte forma:

ACIONISTAS SÉRIE A ACIONISTAS SÉRIE D ACIONISTAS SÉRIE L

Nomeiam 13 conselheiros e seus 
suplentes.

Nomeiam cinco conselheiros e seus 
suplentes.

Nomeiam três conselheiros e seus 
suplentes.

 

Em cumprimento com nossos estatutos, o Conselho faz a sessão pelo menos quatro vezes ao ano. A informação 

gerada nestas reuniões é comunicada à equipe de diretores para garantir seu alcance em toda a empresa.

Para mais informação sobre nossa Governança Corporativa, consulte o Relatório Anual Coca-Cola FEMSA 2016 e a Forma 20F 
disponível em: https://www.coca-colafemsa.com/investors/bmv-sec-filings.html
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EQUIPE DE DIREÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA 
ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A compensação dos Diretores Executivos contempla um plano de prestações sob a mesma base que o 

resto dos colaboradores. Sua remuneração econômica está composta por um valor fixo e uma variável, 

este último calculado com base na metodologia EVA (Economic Avalie Added), que combina objetivos 

de desempenho quantitativos e qualitativos. Nosso Marco Estratégico de Sustentabilidade e as Metas 

2020 da companhia são parte dos objetivos de desempenho de nossos colaboradores.

O Conselho de Administração conta com o respaldo de três Comitês e um Conselho de Consultoria 

para a tomada de decisões em matéria de: avaliação de riscos; controle interno; auditorias internas e 

externas; relatórios financeiros; cumprimento de normativa, aspectos legais e contingências.

COMITÊ DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Seu objetivo é entrar em acordo com a administração sobre o plano estratégico e financeiro anual e a 

longo prazo. Além disso, determina a estrutura de capital ótima da companhia, a emissão de ações e/ou 

dívida, e revisa os possíveis riscos financeiros.

COMITÊ DE AUDITORIA
Sua responsabilidade é cuidar da confiabilidade e integridade da informação financeira trimestral e 

anual da companhia; da nomeação, compensação, retenção e supervisão dos auditores independentes; 

do mesmo modo, dar seguimento a queixa ou esclarecimentos -confidenciais ou anônimas-,referentes a 

assuntos contábeis internos ou de auditoria. Está composto por conselheiros independentes de acordo 

com as leis aplicáveis.

COMITÊ DE PRÁTICAS SOCIETÁRIAS
Assim como o Comitê de Auditoria, este comitê é integrado por conselheiros independentes que têm 

a tarefa de previnir ou reduzir os riscos de operações que possam danificar o valor da companhia 

ou beneficiar algum grupo de acionistas em particular. Conta com a responsabilidade de aprovar as 

políticas sobre transações com partes relacionadas, o plano de compensação do Diretor Geral e outros 

diretores relevantes.

CONSELHO CONSULTIVO
Sua função principal é assessorar e sugerir iniciativas ao Conselho de Administração através da Direção 

Geral. Está integrado por antigos acionistas dos diferentes engarrafadores que se uniram e cuja 

experiência agrega valor a nossa organização.

RISCOS
Somos uma empresa localizada em diferentes países e regiões do mundo, por isso sempre estamos 

expostos a um ambiente cheio de desafios e riscos. Nossa estratégia considera um Processo Integral de 
Gestão de Riscos que permite identificá-los, medi-los, registrá-los, valorizá-los, previni-los e/ou mitigá-los.

Os riscos são avaliados e incorporados aos processos de planejamento e direção da Coca-Cola FEMSA da 

seguinte forma:

1. Conselho de Administração e Direção Geral

2. Processo de Avaliação de Risco de Controle Interno

3. Comitês Regulatórios

4. Metodologia para o Manuseio de Incidentes e Resolução de Crise (MIRC)

5. Análise do Ciclo de Planejamento e Plano de Negócios

Em primeira instância revisamos com o Conselho de Administração e a Direção Geral, junto com os 

auditores externos e internos, os fatores de risco chave que poderiam afetar nossas operações e ativos, e 

determinamos se foram corretamente identificados, controlados e considerados em ambos os programas 

de auditoria.

O Processo de Avaliação de Risco de Controle Interno em toda a companhia utiliza a ferramenta de 

Avaliação de Risco do Negócio, que documenta  o  detalhe da informação obtida de nossas operações, por 

país e em nível corporativo, com relação a sua avaliação de risco. A ferramenta gera, considerando impacto 

e probabilidade de riscos possíveis, um mapa de prioridade para cada risco identificado. Além disso, garante 

o uso dos mesmos procedimentos para identificar, avaliar e priorizar riscos; da mesma maneira, permite 

tornar mais eficiente o processo da consolidação de informação que será apresentada aos diferentes níveis 

organizacionais e a conexão com o alcance de nossos objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo. 

Os resultados deste processo são integrados com a geração anual de planos de negócio da companhia, 

garantindo que nossas ações estejam focadas nos riscos identificados.

1 No fim do ano fiscal, 31 de dezembro de  2016.

John Anthony Santa Maria Otazua
Diretor Geral Executivo

Supervisionar e garantir a implantação do Marco Estratégico de Sustentabilidade 
na Coca-Cola FEMSA, alinhando as prioridades do negócio para o cumprimento 

do propósito de geração de valor econômico, social e ambiental.

Ernesto Javier
Silva Almaguer

Diretor de Divisão 
México

Rafael Alberto
Suárez Olaguibel

Diretor de Divisão 
América Latina

Ian Marcel
Craig García

Diretor de Divisão 
Brasil

Washington Fabricio 
Ponce García

Diretor Geral da 
Coca-Cola FEMSA 
Philippines, Inc.

Supervisionar e garantir a implantação do Marco Estratégico de Sustentabilidade em nível das 
operações que integram a Divisão

Eduardo Guillermo Hernández Peña
Diretor de Novos Negócios

Responsável pela implantação do Marco Estratégico de Sustentabilidade na
unidade de Novos Negócios

José Ramón Martínez Alonso
Diretor de Assuntos Corporativos

Responsável pelo Marco Estratégico de Sustentabilidade e Eixo Nossa Comunidade.

Raymundo Yutani Vela
Diretor de Recursos Humanos

Reponsável pelo Eixo Nossa Gente.

Alejandro Javier Duncan Ancira 
Diretor de Cadeia de Fornecimento e Engenharia

Reponsável pelo Eixo Nosso Planeta.

Héctor Treviño Gutiérrez
Diretor de Administração e Finanças

Responsável de Finanças, Legal e Abastecimento Sustentável.

Tanya Cecilia Avellán Pinoargote
Diretor de Planejamento Estratégico, Tecnologias de Informação e

Desenvolvimento Comercial
Responsável pela Integração do Marco Estratégico de Sustentabilidade na

Estratégia do Negócio.
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Do mesmo modo, anualmente a área de Assuntos Regulatórios realiza um processo de definição de 

riscos com cada uma das operações através dos Comitês Regulatórios. Este processo considera as 

quatro categorias de risco definidas como prioritárias: Estratégicos, Operacionais, em Conformidade e 

Financeiros. Cada país é avaliado em seu próprio risco local prioritário, informação que é utilizada como 

matéria-prima pela área de Controles Internos, quem consolida todos os riscos da Coca-Cola FEMSA.

Por sua vez, a área de Comunicação Corporativa tem um processo de gestão de riscos: a Metodologia 

para o Manuseio de Incidentes e Resolução de Crise (MIRC), através da qual são avaliados 

permanentemente os riscos potenciais e responde aos riscos e crise que possam surgir na empresa. As 

aprendizagens deste processo complementam o desenvolvimento de nossa avaliação global de riscos.

Para definir o Plano de Negócios de cada operação levamos adiante a Análise de Ciclo de 

Planejamento, que é o processo completo de planejamento de riscos junto com todos os processos 

antes mencionados. Posteriormente, o Marco Estratégico de Sustentabilidade integra as metas anuais, 

as Metas 2020, o orçamento e os programas específicos. No final, o Plano de Negócios e o Plano de 

Sustentabilidade estão alinhados e consideram nosso Processo de Gestão de Riscos.

Alguns dos riscos que identificamos são:

• Nosso negócio está sujeito à relação com a The Coca-Cola Company, as mudanças nesta relação 

poderiam ser afetadas.

• Mudanças nas preferências dos consumidores e preocupações públicas relacionadas com temas de 

saúde podem reduzir a demanda de alguns de nossos produtos.

• A reputação da marca ou violações à marca.

• A competência pode influenciar de maneira advsersa em nosso desempenho financeiro.

• O déficit de água ou falhas em manter nossas concessões de água atuais.

• O aumento de preço das matérias-primas que utilizamos para produzir nossos produtos pode 

influenciar no custo de produção.

• Os impostos e as mudanças nos regulamentos das regiões onde temos instalações.

• Resultados desfavoráveis em procedimentos legais.

• Condições climáticas adversas podem afetar nossos resultados.

• Existe a possibilidade de não conseguir com êxito a integração de novas aquisições, o que poderia 

afetar nossa eficiência operacional.

Com a finalidade de atender e reduzir os riscos sociais e ambientais implantamos diferentes iniciativas. 

Desde 2015 iniciamos a implantação do Modelo de Atenção a Riscos e Relacionamento Comunitário 

(MARRCO), através do qual estamos instalando e habilitando uma metodologia de inteligência social 

integrada ao desenvolvimento da estratégia do negócio e aos planos operacionais em cada centro de 

trabalho. Esta metodologia consta de cinco passos que nos ajudam a redução e atender os riscos nas 

comunidades com as quais interagimos.

Em conjunto com a Fundação FEMSA, temos a metodologia de análise de risco de água onde 

contemplamos aspectos de mudança climática, resiliência a estresse hídrico, vulnerabilidade midiática 

e social, assim como regulamentações e volume de produção para cada uma de nossas instalações 

engarrafadoras.

Em 2016 desenvolvemos na Coca-Cola FEMSA o Índice de Riscos de Água, que contempla quatro 

temas de avaliação: Riscos Comunitários e de Percepção, Escassez Hídrica e Matérias Primas, 

Regulatórios, e Normativos para cada uma de nossas instalações engarrafadoras. Hoje em dia este 

índice é a base para a construção de planos integrais de ação e gestão de água para 14 instalações.

GRUPOS DE INTERESSE
Mantemos canais de diálogo constantes e diversos com os 10 grupos de interesse com os quais 

interagimos que identifico com base no exercício de materialidade que realizamos em 2012. Esta 

comunicação nos permite conhecer qual o interesse e preocupa a àqueles que se relacionam direta ou 

indiretamente com nossas atividades de negócio. Selecionamos os grupos de interesse pela relação que 

têm com cada aspecto de nossa cadeia de valor, os impactos que se relacionam com nossas operações 

e a importância que têm para fazer parte de nosso propósito de geração de valor compartilhado.

Em 2016 realizamos duas sessões de diálogo sobre sustentabilidade com representantes dos setores 

ambiental e social para conhecer suas opiniões com relação à comunicação da Coca-Cola FEMSA em 

temas de sustentabilidade. O objetivo principal foi conhecer a percepção dos peritos com relação às ações 

que estão sendo levadas adiante, seu impacto, sua influência na sociedade e as áreas de oportunidade 

que recebem. As conclusões destas sessões nos servem de matéria-prima para melhorar a forma em que 

fazemos e comunicamos os temas relevantes para a sustentabilidade de nossa operação.
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Colaboradores 
e suas Famílias

Recursos Humanos Filosofia do negócio, cultura 
trabalhista, relação trabalhista 

Comunidade

Assuntos 
Corporativos, 
Comercial, 
Recursos Humanos

Programas de desenvolvimento 
comunitário, portfólio de 
produtos, bolsa de trabalho, 
segurança em centros de 
trabalho. 

Clientes e 
Consumidores

Comercial, 
Mercadotecnia

Solicitações de informação 
diversa, portfólio de produtos, 
bolsa de trabalho, patrocínios, 
assistência técnica e vendas. 

Fornecedores
Abastecimento Relação comercial.

Acionistas e 
Investidores

Relação com 
Investidores

Resultados   financeiros, 
estratégia  da  companhia, planos 
de investimentos, perspectivas 
econômicas.

Autoridades e 
Associações 
Empresariais

Assuntos 
Corporativos

Colaboração em iniciativas de 
desenvolvimento comunitário e 
cuidado com o meio ambiente.

Sindicatos
Recursos Humanos Negociações de contratos 

coletivos de trabalho, relação de 
trabalho.

Organizações 
da Sociedade 
Civil

Assuntos 
Corporativos

Projetos conjuntos.

Meios de 
Comunicação

Assuntos 
Corporativos

Estratégia de negócio, resultados 
financeiros, programas de 
desenvolvimento comunitário e
cuidado com o meio ambiente, 
posicionamento institucional.

Instituições 
Educacionais

Recursos Humanos, 
Assuntos 
Corporativos

Projetos conjuntos,assessoria 
acadêmica, pesquisa, 
treinamento.

Permanente Bianual Variable

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Desejamos conhecer as expectativas de nossos clientes e consumidores, por isso colocamos a sua 

disposição linhas de atenção a clientes 0800 que estão indicadas em nossas embalagens, assim como 

na página Web para manter nossa relação vigente.

Da mesma maneira, com o objetivo de desenvolver planos de melhoria para cada território onde 

estamos presentes, realizamos estudos e pesquisas de mercado em que buscamos conhecer de que 

maneira podemos melhorar a satisfação de nossos clientes.
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PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL 

É nosso interesse promover e intercambiar boas práticas em matéria de Sustentabilidade, e é por isso que participamos 

ativamente em associações e órgãos nos países onde estamos localizados:

PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL DE COCA-COLA FEMSA
COCA-COLA FEMSA Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB)

American Beverage Association (ABA)
APEC Business Advisory Council (ABAC)
Business Industry Advisory Council (BIAC)
International Chamber of Commerce (ICC)
International Council of Beverages Associations (ICBA)
World Environment Center (WEC) 2

ARGENTINA Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola (AFACC)1

Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol   (CADIBSA)1

Cámara de Comercio Argentino Mexicana1

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
BRASIL Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas   (ABIR)1

Associação Brasileira de Indústria de Água Mineral (ABINAN/SINDNAN)1

Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA)
Associação Internacional Voltada para o Marketing no Varejo (POPAI)
Associação Paulista de Supermercado (APAS)1

Câmara Mexicana de Comércio1

Compromiso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE)
Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado do Paraná  (Sindibebidas)1

COLÔMBIA Asociación de Industriales de Tocancipá (ASIENORTE)1

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  (ANDI)1

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Bogotá
COSTA RICA American Chamber (AMCHAM) Costa Rica

Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED)
Cámara Comercio Costa Rica México
Cámara Costarricense de Industria Alimentaria (CACIA)
Cámara Industrias Costa Rica
Unión Costarricense de Cámaras y Asociación Sector Empresarial (UCCAEP)

FILIPINAS Beverage Industry Association of the Philippines1

GUATEMALA American Chamber (AMCHAM) Guatemala
Cámara Comercio de Guatemala
Cámara Comercio e Industrias Guatemala  México
Cámara Industrias de Guatemala
Gremial de Alimentos de Guatemala
Gremial de Embotelladores de Guatemala1

MÉXICO Asociación de Embotelladores Coca-Cola (ASCOCA)1

Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas (ANPRAC)
Cámara de la Industria de la Transformación  (CANACINTRA)
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
Comisión de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial (CESPEDES)2

Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo  (CONMEXICO)1

Ecología y Compromiso Empresarial, A.C. (ECOCE)1

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza  (FMCN)1

Iniciativa GEMI (Global Environmental Management Initiative)
NICARÁGUA American Chamber (AMCHAM) Nicaragua

Cámara Comercio Nicaragua1

Cámara Comercio Nicaragua México
Cámara Industrias Nicaragua

PANAMÁ Cámara Comercio e Industria Panamá México

Cámara Comercio Panamá
Sindicato de Industriales de Panamá
American Chamber (AMCHAM) Panamá

VENEZUELA Asociación de Industriales y Comerciantes de los Cortijos y los Ruices (ASICOR)
Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER)
Cámara de Comercio e Industria Venezolana Mexicana (CAVEMEX)
Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venancham)
Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos  (CAVIDEA)1

1  Participação no Órgão do Governo
2 Participação de FEMSA ou The Coca-Cola Company en órgão do governo.

MÉRITOS E RECONHECIMENTOS

Nos orgulhamos de ter recebido durante 2016 diversos méritos, prêmios e reconhecimentos, tanto 

nacionais quanto internacionais em matéria de sustentabilidade, não só pela nossa forma de operar, mas 

também pelos projetos que objetivamos para melhoria de Nosso Planeta, assim como no bem-estar de 

Nossa Gente e Nossa Comunidade em todos os países onde estão presentes.

Pelo quarto ano consecutivo participamos do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, e há seis anos, 

estamos entre as empresas que lideram o IPC Sustentável da Bolsa Mexicana de Valores. Da mesma 

maneira, a Vigeo Eiris nos incluiu em seu documento Emerging Market 70 Ranking, que distingue às 

empresas que contam com o melhor desempenho ambiental, social e de governo corporativo em 

mercados emergentes, e estamos listados no índice da FTSE4Good porque levamos adiante práticas de 

responsabilidade social, levando em conta o meio ambiente e respeitando os direitos humanos.

No México, por 12 anos consecutivos, obtivemos o distintivo Empresa Socialmente Responsável que 

outorga o Centro Mexicano para a Filantropia (CEMEFI) em conjunto AliaRSE, também, a Secretaria do 

Trabalho e Previsão Social nos outorgou o Distintivo Empresa Inclusiva Gilberto Rincón Gallardo.

Pelo apoio que oferecemos na Argentina durante a Feira Cooperadora de Ação Social (COAS) das 

Nações, que arrecada recursos para a compra de aparelhos médicos para hospitais públicos, recebemos 

o Prêmio COAS à Solidariedade. Por outro lado, a Subsecretaría do Lar e Inclusão do Governo da 

Cidade de Buenos Aires nos ofereceu o Prêmio de Melhor Prática Integral de Responsabilidade Social 

pelo trabalho que desempenhamos nas vilas e bairros informais desta cidade.

A Prefeitura local de Fontibón nos entregou na Colômbia o Prêmio Conexão Empresarial; no Nicarágua, 

American Nicaraguan Foundation nos reconheceu com um Certificado de Apoio e Participação à 

Caminhada Rastros de Esperança; e no Panamá recebemos um Agradecimento pela doação que 

fizemos ao programa de integração local de pessoas refugiadas que organiza a Cruz Vermelha 

Panamenha.

No México, a Procuradoria Federal de Amparo ao Ambiente (PROFEPA) reconheceu nossa planta da 

Morelia como Indústria Limpa Nível 2, e às da Cuernavaca e Coatepec como Indústria Limpa Nível 1. A 

Federação de Indústrias do Estado de São Paulo no Brasil nos outorgou o Prêmio FIESP de Preservação 

e Reutilização de Água pela Indústria pelas práticas sustentáveis que realizamos para a preservação 

da água, e a The Coca-Cola Company nos ofereceu o Trófeu Planeta Coca-Cola graças ao projeto que 

desenvolvemos neste país sobre o uso de energias renováveis. Nas Filipinas, a Cidade de Mandaue, nos 

diferenciou como Manufatura Verde, pelas práticas responsáveis com o meio ambiente que levamos 

adiante para a conservação da água.
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Desde nossa sede na Cidade do México, apresentamos o INFORME DE SUSTENTABILIDADE 2016 

da Coca-Cola FEMSA em sua nona edição anual com informação que corresponde ao período 

compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, e inclui dados de todos os países onde 

a Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. tem operações ou participação majoritária: Argentina, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá e Venezuela.

Este documento foi elaborado com base no guia do Global Reporting Initiative (GRI) em sua versão 

G4 dando cumprimento à conformidade Essencial, assim como os indicadores do Suplemento 

Setorial para o Setor Processador de Alimentos do mesmo guia. Do mesmo modo, este Relatório 

complementa a Comunicação Sobre o Progresso (COP) do Pacto Mundial das Nações Unidas 

apresentada pela FEMSA para seu relatório de 2016. Temos como base os dados proporcionados 

por parte dos responsáveis pela informação no dia do desenvolvimento do relatório.

A informação com relação às reformulações em dados é indicada no documento; o alcance do 

documento se limita a nossas operações e não compreende informação dos seguintes casos: 

negócios conjuntos; onde se conta com participação minoritária; operações adquiridas em um 

período menor a um ano; operações de fornecedores ou entidades externas a nossa empresa. 

O tipo de câmbio considerado para os investimentos em moeda local foi a média de janeiro a 

dezembro de 2016.

A firma Deloitte realizou a verificação externa para 82 dos indicadores apresentados.

O desenvolvimento do documento foi realizado pelo Allant Consultores e o conteúdo gráfico pelo 

Gerador Estudo Gráfico.

PRINCÍPIO DO PACTO MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS

ÁREA PRINCÍPIO

Direitos Humanos 1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
fundamentais, reconhecidos internacionalmente dentro de seu âmbito de influência.

2. As empresas devem assegurar-se de que não são cúmplices na violação dos 
direitos humanos.

Trabalhista 3. As empresas devem apoiar a liberdade de filiação e o reconhecimento efetivo do 
direito de negociação coletiva.

4. As empresas devem apoiar a eliminação de toda forma de trabalho escravo ou 
realizado sob coação.

5. As empresas devem apoiar a erradicação do trabalho infantil.

6. As empresas devem apoiar a abolição de práticas de discriminação no emprego e 
a ocupação.

Ambiente 7. As empresas deverão manter um foco preventivo que favoreça o meio ambiente

8. As empresas devem incentivar as iniciativas que promovam uma maior 
responsabilidade ambiental.

9. As empresas devem favorecer o desenvolvimento e a difusão das tecnologias 
respeitando o meio ambiente.

Anticorrupção 10. As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas suas formas, incluídas 
extorsão e o suborno.
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Belmont Luis Darío Ochoa Germán Pennimpede Salvador Trejo Comercial e Marketing 
Aldana Solano Desenvolvimento Organizacional Raúl Nateras Daniele Rodrigues Alerick 
Monter Maria Fernanda García Jordi Cueto-Felgueroso Arocha Jose Eduardo Maupomé 
Marina Rodríguez Cinthya Fuentes Esquinca Sergio Moreno Comunicação Externa FEMSA 
Rommin Díaz Centro de Excelência Comercial Jorge Collazo Gerardo Bolaños Cacho Rosy 
Zavala Daniel Rodríguez Demerutis Cecilia Villamil Ana Elizondo Eduardo Lacerda Mario 
Guemez Teresa Dominguez
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G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-13, G4-15, G4-16, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33 



G4 PÁGINA DESCRIÇÃO VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1 2, 3 Declaração da responsabilidade principal das decisões da ogtanização. •

G4-2 2, 42, 75 Principais efeitos, riscos e oportunidades. •

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

G4-3 80 Nome da organização. •

G4-4 Forros, 
5, 10

Marcas, produtos e serviços mais importantes da organização. •

G4-5 80 Lugar onde se encontra a sede da organização.

G4-6 Forros, 
80

Países onde organização opera. •

G4-7 80 Natureza de regime de propiedade e sua forma jurídica.

G4-8 Forros, 
16, 17

Mercados servidos (com dermarcação geográfica, por setores e tipos de 
clientes e destinatários).

•

G4-9 1, 17 Escala da organização.

G4-10 Forros, 1, 
2, 32, 33

Número de empregados. •

G4-11 33 Porcentagem de empregados cobertos por convênios coletivos.

G4-12 Forros, 
12, 13

Cadeia de abastecimento da organização. •

G4-13 80 Mudança significativa que aconteceu  durante o  período objeto de análise no 
tamanho,  estrutura,  propiedade acionária ou a cadeia de abastecimento.

PARTICIPAÇÃO EM INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14 7 Como aborda a organização, se procede, o princípio de   precaução.

G4-15 51, 80 Cartas, os princípios e outras iniciativas externas de carácter econômico, 
ambiental e social que a organização suscribe ou adotou.

G4-16 80 Associações e organizações de promoção nacional ou internacional que a 
organização pertence.

•

ASPECTOS MATERIAIS E COBERTURA

G4-17 17 Entidades que figuram nos estados financeiros.

G4-18 7 Definição do processo do conteúdo da memória.

G4-19 7 Lista de aspectos materiais.

G4-20 7, 51 Cobertura / Limitações no alcance ou cobertura / Inclusão de informação no 
caso de negócios conjuntos.

G4-21 7, 51 Cobertura / Limitações no alcance ou cobertura / Inclusão de informação 
fora da organização.

G4-22 80 Efeitos na reformulação de informação de informes anteriores.

G4-23 80 Mudança significativa no alcance e cobertura relativos aos periodos anteriores.

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSE

G4-24 77 Elabore uma lista dos grupos de interesses vinculados à organização. •

G4-25 77 Indique em que se baseia eleção dos grupos de interesse com os que 
trabalham.

•

G4-26 76, 77 Descreva o objetivo 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.

•

G4-27 76, 77 Aponte quais questões e problemas chave surgiram na base da participação 
dos grupos de interesse e descreva a evolução feita pela organização, entre 
outros aspectos mediante sua lembrança.

G4-28 80 Período objeto da lembrança (por exemplo, ano fiscal ou ano calendário).

G4-29 80 Data da última lembrança (se procede).

G4-30 80 Ciclo de apresentação das lembranças (anual, bienal).

G4-31 97 Ponto de contato para resolver as dúvidas que possamsurgir em relação ao 
conteúdo da lembrança.

ÍNDICE GRI

G4-32 80, 82 Indique que opção -em conformidade- com a Guia foi eleito pela organização. •

G4-33 80, 95 Descreva a política e as práticas vigentes da organização em relação à 
verificação externa da lembrança.

•

GOVERNO

G4-34 73, 74, 
75

Descreva a estrutura de governo da organização. •

G4-35 72, 74 Descreva o processo diante o qual o órgão superior de governo delega sua 
autoridade à alta direção e a determinados empregados em questões de 
índole econômica, ambiental e social.

•

G4-36 74 Indique se existem na organização cargos executivos ou com 
responsabilidade em questões econômicas, ambientais e sociais, e se seus 
titulares prestam contas diretamente perante o órgão superior de governo.

•

G4-37 74, 77 Descreva os processos de consulta entre os grupos de interesses e o órgão superior 
de governo em relação às questões econômicas, ambientais e  sociais.

•

G4-38 73, 74 Descreva a composição do órgão superior de governo e de seus comitês. •

G4-39 73 Indique se a pessoa que preside o órgão superior de governo se ocupa 
também um posto executivo.

•

G4-40 73 Descreva os processos de nomeação e seleção do órgão superior do governo 
e seus comitês, assim como os critérios em que se basea  a nomeação e a 
seleção dos m

G4-41 73 Descreva os processos mediante os quais o órgão superior de governo 
previne e administra possíveis conflitos de interesses.

PAPEL DO ÓRGÃO SUPERIOR DE GOVERNOS NO ESTABELECIMENTO DE PROPÓSITOS,
VALORES E ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

G4-42 73, 74 Descreva as funções do órgão superior de governo e da alta direção no 
desenvolvimento, na aprovação e na atualização do propósito, dos valores
ou das declarações da missão, as estratégias, as políticas e os objetivos 
relativos aos impactos econômico, ambiental e social da organização.

•

AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS E DESEMPENHO DO ÓRGÃO SUPERIOR DE GOVERNO

G4-43 73 Indique que medidas foram adotadas para desenvolver e melhorar o 
conhecimento coletivo do órgão superior do governo com relação aso 
assuntos econômicos, ambientais e sociais.

G4-44 73 Descreva os processos de avaliação do desempenho do órgão superior do 
governo.

FUNÇÕES DO ÓRGÃO SUPERIOR DE GOVERNO NA GESTÃO DO RISCO

G4-45 75 Descreva a função do órgão superior de governo na identificação e gestão 
dos impactos, os riscos e as oportunidades de caráter econômico, ambiental 
e social.

•

G4-46 75 Descreva a função do órgão superior de governo na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização referente aos assuntos 
econômicos, ambientais e sociais.

G4-47 72, 76 Indique com que frequência o  órgão   superior de governo analisa os impactos, 
os riscos e as oportunidades de índole econômica, ambiental e social.

•

FUNÇÃO DO ÓRGÃO SUPERIOR DE GOVERNO NA ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA DE SUSTENTABILIDADE

G4-48 72 Indique qual é o comitê ou o cargo de maior importância que revisa e aprova 
a memoria de sustentabilidade da organização e se assegura de que aspectos 
materiais sejam refletidos.

•

FUNÇÃO DO ÓRGÃO SUPERIOR DE GOVERNO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

G4-49 75, 76 Descreva o processo para transmitir as preocupações importantes ao órgão 
superior de governo.

•

G4-50 75 Indique a natureza e o número de preocupações importantes que se 
transmitiram ao órgão superior de governo.

RETRIBUIÇÃO E INCENTIVO

G4-51 73 Descreva as políticas de remuneração para o órgão superior de governo e a 
alta direção.

G4-52 31, 73 Descreva os processos mediante os quais se determina a remuneração.

G4-53 Información 
confidencial

Explique como se solicita e se leva em conta a opinião dos grupos de 
interesses em relação à retibuição.

G4-54 Información 
confidencial

Calcule a relação entre a retribução total anual da pessoa que recebe menos 
da organização em cada país onde ocorrem operações significativas com 
a retribuição total anual media de toda a planilha (sem contar a pessoa que 
recebe menos) do país correspondente.

G4-55 Información 
confidencial

Calcule a relação entre o incremento porcentual da retribução total anual 
da pessoa que recebe menos da organização em cada país onde ocorrem 
operaçõe significativas com o incremento percentual da retribuição total 
anual media de toda a planilha (sem contar a pessoa que recebe menos) do 
país correspondente.

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56 21, 25 Descreva os valores, princípios, padrões e normas da organização, tais como 
códigos de conduta ou códigos éticos.

G4-57 25 Descreva os mecanismos internos e externos de assessoria em prol de uma conduta 
ética e lícita, e para consultar os assuntos relacionados com a integridade da 
organização, tais como linhas telefônica de ajuda ou assessoria.

G4-58 25 Descreva os mecanismos internos e externos de denúncia de condutas pouco 
éticas ou ilícitas e de assuntos relativos à integridade da organização, tais 
como a notificação escalonada aos mandos diretivos, os mecanismos de 
denúncia de irregularidades ou as linhas telefonicas de ajuda.

ÍNDICE GRI G4
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G4-32



DESEMPEÑO 
G4-EC1 17 Valor econômico direto gerado e distribuido.
G4-EC2 51 Consequencias financeiras e outros riscos 

e oportunidades para as atividades da 
organização devido a mudança climática.

7

G4-EC3 31 Cobertura das obrigações da organização 
devidas  programas de benefício social.

G4-EC4 Ajudas financeiras significativas recebidas do 
governo.

Não se recebem 
ajudas por parte 

de governos.

1

Presença de mercado
G4-EC5 Categoria das relações entre o salário inicial 

padrão separado por sexo e o salário mínimo 
local em lugares onde se desenvolvem 
operações significativas

Informação 
confidencial

G4-EC6 33 Procedimentos para a contratação local e 
proporção de altos diretores procedentes 
da comunidade local em lugares onde se 
desenvolvem operações significativas.

Consequências econômicas indiretas
G4-EC7 57 Desenvolvimento impacto dos investimentos em  

infraestruturas e os serviços prestados principalmente 
para o benefício público mediante compromissos 
comerciais, com bonificação ou em dinheiro.

Investimento 
de USD $4.86 

millones en 2016.

G4-EC8 1 Entendimento e descrição dos impactos 
econômicos indiretos significativos, incluindo o 
alcance de tais impactos.

Práticas de aquisição
G4-EC9 Política, práticas e proporção de gasto 

correspondente a provedores locais em lugares 
onde se desenvolvem operações significativas.

Informação 
confidencial

DESEMPENHO AMBIENTAL
Materiais
G4-EN1 61 Materiais utilizados por peso e volume. •
G4-EN2 61 Porcentagem de materiais utilizados que são 

reciclados.
• 7 e 8

Energia
G4-EN3 65 Consumo energético interno (direto e indireto 

de energia).
• 8

G4-EN4 65 Consumo energético externo. • 8
G4-EN5 65 Intensidade da energia. •
G4-EN6 65 Redução do consumo de energia. • 8
G4-EN7 65 Iniciativa para reduzir o consumo indireto de 

energia e as reduções conseguidas com tais 
iniciativas.

Não aplica 8 e 9

Água
G4-EN8 53 Captação total de água por fontes. • 7 e 8
G4-EN9 53 Fontes de água que foram afetadas 

significativamente pela captação de água.
G4-EN10 53 Porcentagem de volume total de água reciclada 

e reutilizada.
• 8 e 9

Biodiversidade
G4-EN11 53 Descrição de terrenos adjacentes ou localizados 

dentro de espaços naturais protegidos ou de 
áreas de alta biodiversidade no protegidas.

G4-EN12 53 Descrição dos impactos mais significativos na 
biodiversidade em espaços naturais protegidos 
ou em áreas de alta biodiversidade
não protegidas, derivados das atividades, 
produtos e serviços em áreas protegidas e em 
áreas de alto valor em biodiversidade em zonas 
alheio  as áreas protegidas.

G4-EN13 53 Habitates protegidos ou restaurados. 7 e 8
G4-EN14 Número de especies, separadas em função de 

seu perigo de extinção, incluídas na lista vermelha 
de IUCN e nas listas nacionais cujos habitats se 
encontra em áreas afetadas por operações segundo 
o grau de amenaçaza da espécie.

Não aplica

Emissões
G4-EN15 65 Emissões diretas de GEI (alcance 1). • 8
G4-EN16 65 Emiseões indiretas de GEI ao gerar energia 

(alcance 2).
• 8

G4-EN17 65 Outras emissões indiretas de GEI (alcance 3). • 8
G4-EN18 65 Intensidade das emissões de GEI. • 8 e 9
G4-EN19 65 Redução das emissões de GEI. 7 e 8

G4-EN20 Emissão de sustâncias que esgotam a camada de ozônio
G4-EN21 65 NOx, SOx, e   outras emissões significativas no ar.
Efluentes e resíduos
G4-EN22 53 Derramamento total de águas residuais 

segundo sua natureza e destino.
•

G4-EN23 71 Peso total de resíduos gestionados, segundo 
tipo e método de tratamento.

• 8

G4-EN24 Número total e volume dos derramamentos 
acidentais mais signficativos.

Não houve 
derramamentos

8

G4-EN25 71 Peso dos resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados que se consideram 
perigosos segundo a classificação da convecção 
de Basileia, assim como a porcentagem dos 
resíduos transportados internacionalmente.

G4-EN26 53 Identificação, tamanho, estado de proteção 
e valor da biodiversidade de recursos 
hídricos e habitats relacionados, afetados 
significativamente por derramamento de água e  
águas que escorrem da organização informante.

8

Produtos e serviços
G4-EN27 53, 61, 

65
Iniciativa para mitigar os impactos ambientais 
dos produtos e serviços e grau de redução 
deste impacto.

• 7

G4-EN28 61 Porcentagem de produtos vendidos e seus 
materiais de embalagem, que são recuperados ao 
final de sua vida útil por categorias de produtos

• 8

Cumprimento regulamentar
G4-EN29 89* Custo das multas significativas e número de 

sanções não monetárias por não cumprimento 
da normativa ambiental.

8

Transporte
G4-EN30 65 Impactos ambientais significativos do transporte 

de produtos e outros bens e materiais utilizados 
para as atividades da organização, asim como de  
transporte de pessoal

7 e 8

Geral
G4-EN31 51 Separação por tipo do total de gastos em 

investimento ambientais.
•

Avaliação ambiental dos fornecedores
G4-EN32 47 Porcentagem de fornecedores selecionados 

utilizando critérios ambientais.
•

G4-EN33 47 Impactos ambientais negativos atuais e 
potenciais na cadeia de abastecimento e as 
ações tomadas.

• 7 e 8

Mecanismos de reclamação ambiental
G4-EN34 Número de queixas sobre o campo impactos 

ambientais, atendido e resolvido através de 
mecanismos formais de queixa.

Não houve 
reclamações

• 8

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DIGNO
Emprego
G4-LA1 32, 33 Número total de empregados e taxa de novas 

contratações e rotação medida de empregados, 
separados por grupo de idade, sexo e região.

•

G4-LA2 27, 31 Benefícios sociais para los empregados com jornada 
completa, que não se oferecem aos empregados 
temporários ou meia jornada, separados por 
localizações significativas de atividade

6

G4-LA3 33 Níveis de reincorporação ao trabalho e de 
retenção depois da baixa por maternidade ou 
paternidade, separados por sexo.

Relações entre os trabalhadores e a direção
G4-LA4 31 Periodo mínimo de preaviso relativo a mudanças 

organizacionais, incluindo se estas notificações 
forem especificadas nos convênios coletivos.

1 e 3

Saúde e segurança no trabalho
G4-LA5 27 Porcentagem do total de trabalhadores que 

está representado em comitês de segurança 
e saúde conjuntos de direções empregados 
estabelecidos para ajudar a controlar e 
assessorar sobre programas de segurança e 
saúde laboral.

3

G4-LA6 29 Taxas de faltas, doenças profissionais, 
dias perdidos e número de vítimas mortas 
relacionadas com o trabalho por região e por  
sexo.

• 1

G4 PÁGINA DESCRIÇÃO OMISSÕES
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

PRINCÍPIOS 
DO PACTO 
MUNDIAL 

DAS 
NAÇÕES 
UNIDASG4 PÁGINA DESCRIÇÃO OMISSÕES

VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

PRINCÍPIOS 
DO PACTO 
MUNDIAL 

DAS 
NAÇÕES 
UNIDAS
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G4-LA7 Trabalhadores com uma alta incidência ou risco 
de morte relacionado com seu  trabalho.

Informação 
confidencial

G4-LA8 27 Assuntos de saúde e segurança cubertos em 
acordos formais com sindicatos.

Treinamento e educação
G4-LA9 30 Média de horas de formação ao ano por 

empregado, listado por sexo e por categoria de 
empregado.

• 1

G4-LA10 21 Programas de gestão de habilidades e de formação 
contínua que estimulem a empregabilidade dos 
trabalhadores e que apoiem na gestão final de suas 
carreiras profissionais.

•

G4-LA11 21 Percentagem de empregados que recebem 
avaliações regulares do desempenho e de 
desenvolvimento  profissional  listado por sexo.

Diversidade e igualdade de oportunidades
G4-LA12 2, 32, 33 Composição dos órgãos de governo corporativo 

e formulário, listado por categoria de 
empregado, sexo, grupo de idade, que pertença 
a minorias e outros indicadores de diversidade.

•

Igualdade de retribuição entre homens e mulheres
G4-LA13 31 Relação entre o salário base e a remuneração 

de mulheres e homens listados por categoria de 
empregado, por localizações significativas de atividade.

1 e 6

Avaliação das práticas trabalhistas dos fornecedores
G4-LA14 48 Porcentagem de novos fornecedores 

selecionados com base em critérios trabalhistas.
• 1 e 6

G4-LA15 48 Impactos significativos atuais e potenciais pelas 
práticas trabalhistas na cadeia de fornecimento 
e as ações tomadas.

• 6

Mecanismos de reclamação sobre as práticas trabalhistas
G4-LA16 25 Número de queixa a respeito de práticas 

trabalhistas resolvidas de maneira formal.
DIREITOS HUMANOS

Investimento
G4-HR1 47 Porcentagem e número total de contratos e 

acordos de investimento significativos que 
incluam cláusulas que incorporam preocupações 
em matéria de direitos humanos

1, 2, 3, 4, 5 e 6

G4-HR2 25, 30 Total de horas de formação dos empregados 
sobre políticas e procedimentos relacionados 
com aqueles aspectos dos direitos humanos 
relevantes para suas atividades, incluindo a 
porcentagem de empregados formados.

•

Não discriminação
G4-HR3 25 Número total de incidentes de discriminação e 

medidas corretivas adotadas.
• 1, 2, 4 e 5

Liberdade de associação e negociação coletiva
G4-HR4 25 Operações e fornecedores significativos 

identificados onde o direito de liberdade de 
associação e de amarar-se a convênios coletivos 
para ser violado ou possa correr importantes 
riscos e medidas adotadas para respaldar estes 
direitos.

• 1, 2 e 6

Trabalho infantil
G4-HR5 25 Operações e fornecedores identificados como 

um risco potencial de incidentes de exploração 
infantil, e medidas adotadas para contribuir com 
a abolição efetiva do trabalho infantil.

• 1, 2, 4 e 5

Trabalho forçado
G4-HR6 25 Operações e fornecedores significativos 

identificados de risco significativo de ser origem 
de episódios de trabalho forçado ou obrigatório 
e as medidas adotadas para contribuir com 
a eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou obligatoriao.

• 1, 2, 4 e 5

Medidas de segurança
G4-HR7 25, 31 Porcentagem do pessoal de segurança que foi 

formado nas políticas ou procedimentos da 
organização em aspectos de direitos humanos 
relevantes para as atividades.

1, 2 e 4

Direitos da população indígena
G4-HR8 25 Número total de incidentes relacionados com 

violações dos direitos dos indígenas e medidas 
adotadas.

1

Avaliação
G4-HR9 25 Porcentagem e número total de operações que 

foram objeto de revisões e /ou avaliações de 
impactos em matéria de direitos humanos.

• 1

Avaliação de fornecedores em direitos humanos
G4-HR10 48 Porcentagem dos fonrcrdores empreiteiros 

e  outros sócios comerciais significativos que 
foram objeto de análises em matéria de
direitos humanos e medidas adotadas como 
consequência.

• 1, 2, 3, 4, 5 e 6

G4-HR11 48 Impactos nos direitos humanos significativos e 
negativos na cadeia de abastecimento e a ações 
tomadas.

• 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Mecanismos de reclamação em matéria de direitos humanos
G4-HR12 25 Número de queixas relacionadas com os direitor 

humanos que forama apresentadas, tratadas e 
resolvidas mediante mecanismos conciliatórios  
formais.

1, 2, 3, 4, 5 e 6

SOCIEDADE
Comunidades locais
G4-SO1 42, 43 Porcentagem das operações implementadas 

na comunidade local, avalições de impacto, e 
programas de desenvolvimento.

•

G4-SO2 37, 43 Operações com impactos negativos 
significativos possíveis ou reais nas 
comunidades locais.

Luta contra a corrupção
G4-SO3 25, 47 Porcentagem e número total de unidades 

de negócio analisadas em relação aos riscos 
relacionados com a  corrupção.

10

G4-SO4 25 Porcentagem de empregados formados nas 
políticas e procedimentos anticorrupção da 
organização

10

G4-SO5 25 Medidas tomadas em resposta a incidentes de 
corrupção.

2 e 10

Política pública
G4-SO6 25 Valor total das colaborões financeiras e em 

espécie a partidos políticos ou instituções 
relacionadas por países.

10

Práticas de competência desleal
G4-SO7 89* Número total de ações por causas relacionadas 

com práticas monopolistas e contra a livre 
concorrência e seus resultados.

Cumprimento regulamentar
G4-SO8 89* Valor monetário de sanções e multas 

significativas e número total de sanções não 
monetárias derivadas do não cumprimento das 
leis.

Avaliação da repercusão social dos fornecedores
G4-SO9 48 Porcentagem de novos provedores 

selecionados usando critérios de impactos na 
sociedade.

•

G4-SO10 48, 53 Impactos nasociedade significativos atuais e 
potenciais na cadeia de abastecimento e as 
ações tomadas.

•

Mecanismos de reclamação por impacto social
G4-SO11 25 Número de queixas acerca dos impactos na 

sociedade apresentadas, tratadas e resolvidas 
mediante mecanismos conciliatórios formais.

RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS
Saúde e segurança dos clientes
G4-PR1 40 Porcentagme de categorias de produtos e 

serviços cujo impacto nasaúde esegurança foi 
avaliado  para promover melhoras.

•

G4-PR2 Número total de incidentes derivados do não 
cumprimento da regulação legal ou dos códigos 
voluntários relativos aos impactos dos produtos 
e serviços na ssúde e a segurança durante seu 
ciclo de vida, distribuídos em função do tipo de 
resultado de tais incidentes.

Não se registrou 
incidentes por 
estes conceitos 

em 2016.

•

G4 PÁGINA DESCRIÇÃO OMISSÕES
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

PRINCÍPIOS 
DO PACTO 
MUNDIAL 

DAS 
NAÇÕES 
UNIDASG4 PÁGINA DESCRIÇÃO OMISSÕES

VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

PRINCÍPIOS 
DO PACTO 
MUNDIAL 

DAS 
NAÇÕES 
UNIDAS
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Etiqueta dos produtos e serviços
G4-PR3 40 Tipos de informação sobre os produtos 

e serviços que são requeridos pelos 
procedimentos em vigor e a normativa e
Porcentagem de produtos e serviços sujeitos a 
tais requerimentos informativos.

• 8

G4-PR4 Número total de descumprimento dos 
regulamentos e dos códigos voluntários 
relativos à informação e a etiquetagem dos 
produtos e serviços, distribuídos em função do 
tipo de resultado destes incidentes.

Em 2016 não 
se registraram 

descumprimentos 
por este conceito.

•

G4-PR5 77 Práticas com respeito à satisfação do cliente 
incluindo os resultados dos estudos de 
satisfação do cliente.

Comunicações de marketing
G4-PR6 40 Programas de cumprimento das leis ou adesão 

a padrões e códigos voluntários mencionados 
em comunicações de marketing, inclusos 
publicidade, outras atividades promocionais e 
os patrocínios.

G4-PR7 Número total de incidentes frutos do 
descumprimento das regulações relativas 
às comunicações de marketing incluindo 
a publicidade, a promoção e o patrocínio 
distribuídos em função do tipo de resultado 
destes incidentes.

Em 2016 
não foram 
registrados 

incidentes por 
estes conceitos.

•

Privacidade dos clientes
G4-PR8 89* Número total de reclamações devidamente 

fundamentadas com relação ao respeito à 
privacidade e ao vazamento de dados pessoais 
de clients.

• 1

Cumprimento regulatório
G4-PR9 89* Custo daquelas multas significativas fruto do 

descumprimento da normativa com relação ao 
fornecimento e o uso de produtos e serviços da 
organização.

•

SUPLEMENTO SETORIAL PARA EMPRESAS PROCESSADORAS DE ALIMENTOS
FP1 47 Porcentagem do volume comprado por 

fornecedores que cumprem política de 
abastecimento.

•

FP2 47 Porcentagem de volume comprado verificado 
com padrões de produção internacionalmente 
reconhecidos.

•

FP3 25 Porcentagem de tempo de trabalho perdido 
devido a greves realizadas ou licenças 
trabalhistas.

FP4 37 Programas que promovem estilos de vida 
saudáveis prevenção de doenças crônicas, acesso 
a comida saudável, nutritiva e acessível e melhoria 
do bem-estar da comunidade.

•

FP5 11 Porcentagem do volume de produção 
certificado por um terceiro independente de 
acordo a padrões internacionais reconhecidos 
de segurança alimentar.

•

FP6 11, 40 Porcentagem total de vendas de produtos que 
tem pouco açucar acrescentado.

•

FP7 11, 40 Porcentagem total de vendas de produtos que 
contêm ingredientes nutricionais como fibra, 
vitaminas, minerais ou aditivos nutricionais 
funcionais.

•

FP8 40 Comunicação a respeito de ingredientes e 
informação notricional além da legislação.

•

FP9 Porcentagem e total de animais incubados e/ou 
processados por espécie e raça.

Não aplica

FP10 Políticas e práticas, por espécie e classe, relacionadas 
a alterações físicas e uso de anestesia.

Não aplica

FP11 Porcentagem e total de animais incubados e/
ou processados por espécie e raça por tipo de 
armazenamento 

Não aplica

FP12 Políticas e práticas no uso de antibióticos, 
antiinflamatorios, hormônios e/ou estimulantes 
para o desenvolvimento por espécies e raças.

Não aplica

FP13 Total de incidentes de descumprimento com as 
leis e regulações e uso de padrões voluntários 
relativos, práticas sobre transporte, manuseio e 
matança de animais terrestres e aquáticos vivos.

Não aplica

SUPLEMENTO SETORIAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Dimensão Econômica/Registro de Embarques
LT1 69 Número de navios controlados pela 

organização.
Não aplica

Dimensão do Meio ambiente/Composição da Frota
LT2 69 Composição da frota. •
Dimensão do Meio ambiente/Políticas
LT3 69 Descrição das políticas e programas de 

impactos ambientais.
•

Dimensão do Meio ambiente /Energia
LT4 69 Descrição das iniciativas para utilizar fontes de 

energia renováveis e para aumentar a eficiência 
energética.

•

Dimensão do Meio ambiente /Contaminação Urbana
LT5 69 Descrição das iniciativas para controlar as 

emissões do ar em relação ao transporte 
terrestre.

•

Dimensão do Meio ambiente /Contaminação Veicular
LT6 69 Descrição de políticas e programas implantados 

para administrar os impactos da congestão 
veicular

Dimensão do Meio ambiente /Ruído e Vibração
LT7 Descrição de políticas e programas para a 

gestão do ruído.
Informação não 

disponível
Dimensão do Meio ambiente /Desenvolvimento de Infraestrutura para Transporte
LT8 69 Descrição dos impactos ambientais dos 

principais ativos da infra-estrutura da 
organização.

Dimensão Social/Padrões de Trabalho
LT9 Descrição das políticas e programas para 

determinar as horas trabalhadas e de descanso, 
instalações de descanso e licenças de 
condução.

Informação não 
disponível

LT10 Descrição dos métodos para fornecer aos 
trabalhadores móveis meios que os permitam 
manter comunicações pessoais enquanto 
trabalham.

Informação não 
disponível

LT11 69 Descrição de políticas e programas referentes 
ao abuso de substâncias.

Dimensão Social/Segurança nas Estradas
LT12 27 Número de fatalidades nas estradas de 

motoristas por milhão de quilômetros dirigidos.
Dimensão Social/Inspeções de Segurança de Navios
LT13 Enumerar os incidentes quando os navios foram 

detidos pelos inspetores no porto.
Não aplica

Dimensão Social/Acesso ao Correio
LT14 Descrição de políticas e programas para o 

acesso público aos serviços do correio.
Não aplica

Dimensão Social/Programas Humanitários
LT15 Fornecimento de logística e competências de 

transporte para entregar ajuda humanitária e as 
contribuições em espécie como resposta diante 
de desastres.

Informação não 
disponível

Dimensão Social/Programas de Trabalho
LT16 Critérios para a seleção de serviços de 

contratação e colocação de pessoal.
Informação não 

disponível
Dimensão Social/Continuidade no Trabalho
LT17 Medidas que facilitam a segurança da entrada e 

a continuidade no emprego dos trabalhadores 
contratados de forma temporária.

Informação não 
disponível

*Salvo pelos procedimentos legais (iniciados em anos anteriores) listados conforme à regra de materialidade da Comissão de Valores dos Estados Unidos da América 
(E.U.A. Securities and Exchange Commission) no relatório anual (forma 20-F) da Coca-Cola FEMSA apresentado em 15 de abril de 2016, durante 2016 não tivemos 
conhecimento de que se iniciasse nenhum procedimento legal do tema indicado que pudesse ter um efeito material adverso em nossa companhia.
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UNIDASG4 PÁGINA DESCRIÇÃO OMISSÕES

VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

PRINCÍPIOS 
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Bolsa Mexicana de Valores, Código de cotação: KOFL | NYSE (ADR),
Código de cotação: KOF | Razão da KOF L a KOF = 10:1

Coca-Cola FEMSA, S. A.B. de C.V. é o maior engarrafador do mundo por volume de vendas. A companhia 
produz e distribui bebidas das marcas registrada da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio 

de 154 marcas a mais de 375 milhões de consumidores todos os dias. Com mais de 100 mil colaboradores, a 
empresa comercializa e vende aproximadamente 4 bilhões de caixas unidade através de

2. 8 milhões de pontos de venda ao ano. Operando 66 instalações de manufatura e 328 centros de distribuição.
Coca-Cola FEMSA está comprometida em gerar valor econômico, social e ambiental para todos seus grupos    
de interesse em toda a cadeia de valor. A companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados 

Emergentes do Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, dos índices IPC e de Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade da Bolsa Mexicana de Valores, entre outros índices. Suas operações englobam certos  

territórios no México, Brasil, Colômbia, Argentina e Guatemala e, em nivel nacional, nas Filipinas, Venezuela, 
Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Para obter mais informação, visite  www.coca-colafemsa.com

Mario Pani #100 Piso 7

Col. Santa Fe Cuajimalpa,

Cuajimalpa de Morelos

Cidade do México, México, 05348

Telefone +52.55.15195000

www.coca-colafemsa.com 

Direção de Assuntos Corporativos
José Ramón Martínez Alonso

Para comentários e dúvidas sobre o conteúdo deste relatório, a equipe de 

Sustentabilidade e Comunicação Corporativa coloca-se à disposição pelo

e-mail:  sostenibilidad@kof.com.mx

DADOS DE CONTATO 

Comunicação Corporativa
Juan Carlos Cortés Trejo

Jordi Cueto-Felgueroso Arocha

Sustentabilidade
Luis Darío Ochoa Rodríguez

Aurea del Carmen Patiño Garza

Ana Laura Elizondo Quintanilla

CONHEÇA O RELATÓRIO ANUAL DA COCA-COLA FEMSA NA NOSSA PÁGINA WEB
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Mario Pani #100 Piso 7

Col. Santa Fe Cuajimalpa,

Cuajimalpa de Morelos

Cidade do México, México, 05348 

Telefone +52.55.15195000 

www.coca-colafemsa.com


