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Em todo o mundo, a camada superior do solo está sendo 
degradada, os resíduos de embalagens estão se acumulando, 
mais regiões estão sofrendo com a escassez de água e a 
mudanças climáticas estão sendo perigosamente intensificadas. 
Estas pressões ameaçam a nossa capacidade a longo prazo de 
alimentar uma população global em crescimento.

Mas sabemos que estes problemas sistêmicos exigem soluções 
sistêmicas, e a pandemia trouxe para o centro das atenções 
a grande necessidade de enfrentar os nossos desafios de 
sustentabilidade a longo prazo. Está mais claro do que nunca 
que organizações como a PepsiCo e os nossos parceiros 
precisam tomar medidas arrojadas para catalisar uma mudança 
positiva e promover um futuro mais forte e mais sustentável 
para todos nós.

Por isso, estabelecemos uma agenda ambiciosa, centrada nas 
áreas em que acreditamos poder ter um impacto maior.
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Da maneira como cultivamos 
as nossas safras, ao transporte 
dos nossos produtos e aos 
refrigeradores que exibem as 
nossas marcas, a PepsiCo já 
fez progressos significativos na redução das 
emissões de gases de efeito estufa ao longo de 
toda a nossa cadeia de valor – mas sabemos 
que o combate às mudanças climáticas exigirá 
mais tempo, e não podemos perder isso de 
vista.”. 

“

“
Leia a versão completa do Relatório de Sustentabilidade 2019 da PepsiCo em 

pepsico.com/sustainability/sustainability-reporting

Mesmo antes da pandemia de COVID-19 transformar profundamente a maneira 
como trabalhamos, cuidamos dos nossos filhos, fazemos compras, aprendemos e 
socializamos, o sistema alimentar já estava sob enorme estresse.

Declaração prospectiva
Este Relatório de Sustentabilidade da PepsiCo, Inc. contém declarações que refletem a nossa opinião sobre o nosso desempenho futuro e que constituem “declarações prospectivas” em conformidade com a Lei 
de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas são geralmente identificadas por meio da inclusão de palavras como “objetivo”, “antecipar”, “acreditar”, “conduzir”, “estimar”, “esperar”, 
“propósito”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “projeto”, “estratégia”, “meta” e “irá” ou declarações similares ou variações destes termos e outras expressões similares. As declarações prospectivas envolvem riscos e 
incertezas inerentes. Para obter informações sobre determinados aspectos que podem causar eventos ou resultados reais materialmente diferentes daqueles previstos em tais declarações, por favor, consulte os 
documentos apresentados pela PepsiCo à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K e os relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K. Adverte-se aos 
investidores a não depositarem excessiva confiança em quaisquer destas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que são feitas. A PepsiCo não se compromete a atualizar quaisquer declarações 
relativas ao futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Este Relatório de Sustentabilidade da PepsiCo, Inc. contém declarações que refletem a nossa opinião sobre o nosso 
desempenho futuro e que constituem “declarações prospectivas” em conformidade com a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas são geralmente identificadas por meio 
da inclusão de palavras como “objetivo”, “antecipar”, “acreditar”, “conduzir”, “estimar”, “esperar”, “propósito”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “projeto”, “estratégia”, “meta” e “irá” ou declarações similares ou variações 
destes termos e outras expressões similares. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes. Para obter informações sobre determinados aspectos que podem causar eventos ou resultados reais 
materialmente diferentes daqueles previstos em tais declarações, por favor, consulte os documentos apresentados pela PepsiCo à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o seu relatório anual mais recente no 
Formulário 10-K e os relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K. Adverte-se aos investidores a não depositarem excessiva confiança em quaisquer destas declarações prospectivas, que se referem apenas à 
data em que são feitas. A PepsiCo não se compromete a atualizar quaisquer declarações relativas ao futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Embora tenhamos feito grandes progressos, sabemos que há ainda 
mais a ser feito e que não podemos fazê-lo sozinhos. Parcerias 
são mais importantes que nunca e continuaremos trabalhando 
com os nossos pares, governos, ONGs e com as comunidades 
onde operamos, potencializando todos os instrumentos à nossa 
disposição para seguir avançando. Também emitimos o nosso 
primeiro “Green Bond” em 2019, gerando quase US$ 1 bilhão para 
financiar iniciativas-chave de sustentabilidade.

Com a ajuda dos parceiros e a liderança do nosso primeiro 
diretor de Sustentabilidade, Simon Lowden, vamos aproveitar os 
enormes progressos que fizemos e duplicar os nossos esforços 
nos próximos meses e anos.

Só trabalhando juntos conseguiremos sair da atual crise mais 
fortes do que antes, com um sistema alimentar mais sustentável 
e um futuro mais promissor para todos nós. 



Em toda a nossa cadeia de valor, a PepsiCo está usando o seu 
alcance e experiência global para impulsionar soluções em escala.

Escala e Alcance em Toda a Nossa Cadeia 
de Valor

A estratégia de sustentabilidade da PepsiCo visa que todas as etapas da nossa complexa cadeia de valor possam 
utilizar os recursos de forma mais eficiente, reduzir as emissões, reabastecer a água, melhorar os nossos produtos e 
dar nova vida aos materiais das embalagens. 

23

US$ 67Bi + de 1Bi 

marcas de bilhões 
de dólares      

Ingresos netos de 

em receita líquida 
em 2019

de vezes todos os dias mil colaboradores 
em todo o mundo

200 países e territórios

Produtos em 

Produtos apreciados 

Utilizamos colheitas 
de 60 países por 
ano e apoiamos 
mais de 100 mil 
postos de trabalho 
na agricultura. 
Nossos padrões de 
sustentabilidade 
têm um impacto 
significativo nas 
nossas comunidades 
agrícolas de todo o 
mundo.

Em todas as nossas 
instalações de 
fabricação ao redor 
do mundo, reunimos 
equipes de inovação 
e operações que 
trabalham para 
utilizar água, energia 
e ingredientes 
de maneira mais 
eficiente na 
criação dos nossos 
alimentos e bebidas. 

Nossos produtos 
são distribuídos 
em mais de 200 
países e territórios. 
Estamos reduzindo 
as emissões de GEE 
usando caminhões 
com baixa emissão 
de CO2 e programas 
que melhoram a 
eficiência da frota. 

Nossos produtos 
são apreciados 
pelos consumidores 
mais de um bilhão 
de vezes por dia. 
Estamos oferecendo 
mais opções de 
alimentos e bebidas 
aos consumidores e 
reduzindo a adição 
de açúcares, sódio e 
gordura saturada em 
muitos dos nossos 
produtos. 

A visão sustentável 
dos plásticos da 
PepsiCo tem o 
objetivo de ajudar a 
construir um mundo 
onde os plásticos 
nunca se tornem 
resíduo, conduzindo 
a mudança de uma 
economia linear 
para uma economia 
circular para as 
embalagens.

Fornecimento 
Agrícola

Pesquisa e Desenvolvimento, 
Fabricação e Embalagem Pós-consumoConsumoDistribuição

*23 brands that generate more than $1 billion each in estimated annual retail sales

+ de 200

+ de 260



Nossas áreas de foco

Agricultura
Tornar a agricultura mais inteligente, inclusiva e gentil com a 
terra.

 » Continuamos expandindo o nosso Programa de Agricultura Sustentável (SFP, por 
sua sigla em inglês), alcançando mais de 40 mil agricultores em todo o mundo com 
treinamentos sobre práticas sustentáveis, como o uso mais eficiente de fertilizantes e 
água, técnicas de proteção de plantas e respeito pelos direitos dos trabalhadores.

 » Nossa rede global de mais de 230 Demo Farms em nove países mostra aos agricultores 
como aumentar os rendimentos com técnicas sustentáveis e incentivar a aprendizagem 
entre pares com as fazendas vizinhas.

 » Na nossa fazenda de coco em Petrolina, Brasil, onde obtemos os cocos para a marca 
KeroCoco, um sistema de irrigação inteligente garante a precisa distribuição da 
quantidade de água para cada coqueiro. As estações de água avisam aos produtores quando os coqueiros necessitam água, 
ajudando o negócio a tomar decisões inteligentes. Esta tecnologia aumentou a produtividade em mais de 2 mil litros (10%) de 
água de coco por hectare.

Água
Usar a água de maneira mais eficiente, reabastecendo a 
água localmente e ajudando a garantir a segurança hídrica:
 » Desde 2006, oferecemos acesso à água potável a 44 milhões de pessoas, superando em 

muito o nosso objetivo de alcançar 25 milhões de pessoas até 2025. Agora, estamos 
estabelecendo um novo objetivo de alcançar 100 milhões de pessoas até 2030. 

 » Na América Latina, a Fundação PepsiCo fez o primeiro e único investimento do setor 
privado no AquaFund, um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
As doações em 2011 e 2016, totalizando US$ 7 milhões, permitiram o acesso à 
água potável a mais de 778 mil pessoas em áreas rurais do México, Peru, Colômbia 
e Honduras. A fim de continuar abordando a gestão da água em toda a região, a 
Fundação PepsiCo direcionou US$ 3 milhões em apoio ao Hydro-BID e impactou mais 
de 15 milhões de pessoas em 9 países.

 » Desde 2015, houve uma redução de 27% no consumo de água nas nossas plantas de 
fabricação de alimentos na América Latina, superando a nossa meta global de 25% de 
redução total de água em áreas de alto risco hídrico até 2025.

Embalagem
Criar embalagens mais 
sustentáveis reduzindo, 
reciclando e reinventando: 

 » Estamos em 88% do caminho 
para alcançar o nosso objetivo 
de embalagens 100% recicláveis, 
compostáveis ou biodegradáveis até 
2025.

 » Estamos inovando para transformar as nossas embalagens com uma experiência piloto de pacotes 
feitos com uma película fina 100% compostáveis industrialmente, por meio da nossa marca Lays 
Artesanas no Chile. 

 » Na América Latina, lançamos o Reciclar com Propósito – uma iniciativa que utiliza incentivos ao 
consumidor e um programa de recompensas para aumentar as taxas de reciclagem. A iniciativa 
incentiva o envolvimento e a educação dos consumidores, promove a reciclagem inclusiva por meio 
do trabalho com organizações da sociedade civil e fortalece a indústria local de reciclagem.

* Total global volumes taken from GlobalData's Global Packaged Water Report 2018, 
compared with SodaStream company information.



Nuestras áreas de atención (continuación)

Produtos
Melhorar as opções em todo o nosso portfólio e 
incorporar propósito às nossas marcas:

 » Estamos avançando com os nossos objetivos de reduzir a adição de açúcares, 
sódio e gordura saturada e ampliar produtos como a Pepsi Zero Açúcar em 
todo o mundo.

 » Nossas marcas estão inspirando mudanças positivas, como o Doritos Rainbow 
celebrando a comunidade LGBTQ+ e a Operação Sorriso.

 » Na América Latina, lançamos o G Active no Brasil e a H2oh! Grapefruit 
na Colômbia com zero açúcar, e reformulamos a Pepsi em 15 mercados, 
reduzindo em 30% o teor de açúcar.

Clima
Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 
toda a nossa cadeia de valor: 

 » Assinamos o compromisso Business Ambition for 1.5°C da ONU, 
demonstrando o nosso engajamento na ação contra as mudanças climáticas, 
e estamos desenvolvendo uma estratégia para alcançar emissões líquidas zero 
até 2025.  

 » Nosso programa Sustainable from the Start ajuda as nossas equipes de 
desenvolvimento de produtos a projetar e considerar o impacto ambiental, a 
pegada de carbono e água, e as embalagens e a capacidade de reciclagem de 
um produto. 

 » Em 2019, instalamos sistemas fotovoltaicos no Chile, República Dominicana 
e México. Além disso, temos mais de 400 veículos híbridos no México e 
veículos elétricos na Colômbia, bem como um amplo programa de economia 
de combustível que está sendo implementado a fim de reduzir as nossas 
emissões de GEE. Pessoas

Promover o respeito pelos direitos humanos, 
promover ambientes de trabalho diversos e inclusivos 
e empoderar as mulheres no nosso negócio e em 
toda a nossa cadeia de valor global: 

 » Respeitamos os direitos dos nossos colaboradores PepsiCo, fornecedores, 
produtores agrícolas, parceiros de varejo e franquias, e muitos outros que 
fazem, transportam e vendem os nossos produtos. 

 » Na América Latina, no âmbito do nosso programa Mulheres com Propósito, 
até 2019, 5.619 mulheres receberam treinamento e completaram o programa, 
que visa melhorar o desempenho profissional delas.



Destaques do Nosso Progresso

A PepsiCo está potencializando a nossa escala, alcance e experiência em 
todas as áreas onde podemos ter maior impacto.

Melhoria de 9% na eficiência 
do uso operacional da água em 
áreas de alto risco hídrico desde 
2015

9%
Melhoria de 

US$65 
milhões garantidos 
globalmente para 
promover a reciclagem e a 
coleta, entre 2018 e o início 
de 2020

das nossas embalagens são recicláveis, 
compostáveis ou biodegradáveis; avançando 
em direção ao nosso objetivo de 100% até 2025

88%

44 milhões 
de pessoas 

Oferecimento do 
acesso à água potável a 

em comunidades menos 
favorecidas desde 2006

PESSOASCLIMAPRODUTO

da nossas 
batatas, 
milho, aveia 
e laranjas são 
provenientes 
de fontes 
sustentáveis

Quase 

EMBALAGEM

80%
ÁGUA

Batatas

AGRICULTURA

Aveia LaranjasMilho

82% do óleo 
de palma foi 
certificado como 
sendo de origem 
sustentável pelo 
RSPO, avançando 
em direção ao nosso 
objetivo de 100% até 
o final de 2020

82%

100%
Objetivo 202086% da nossa 

cana-de-açúcar foi 
certificada como 
sendo de origem 
sustentável pela 
Bonsucro, avançando 
em direção ao nosso 
objetivo de 100% até 
o final de 2020

86%

100%
Objetivo 2020

de litros de água em 
áreas de alto risco 
hídrico em 2019

Reabastecimento de mais de 

1,6Bi 



do conteúdo de plástico virgem 
em todo o nosso portfólio de 
bebidas até 2025

Redução de 
35% 

12 milhões 

6%

Ao longo da vida útil da nossa frota 
de veículos elétricos da Frito-Lay, 
eles terão conduzido 12 milhões de 
milhas totalmente elétricas. 

Redução de 

nas emissões absolutas de GEE 
em toda a nossa cadeia de valor 
em 2019, avançando em direção ao 
nosso objetivo de 20% até 2030

A PEPSICO ESTÁ ADOTANDO ELETRICIDADE 
RENOVÁVEL EM TODO O MUNDO:

 » Transição para 100% de eletricidade 
renovável nas operações diretas nos EUA 
em 2020

 » Utilização de 100% de eletricidade 
renovável em 9 países europeus no 
momento

 » Obtenção de 65% das necessidades de 
eletricidade a partir de energia eólica na 
PepsiCo Foods México em 2019

do volume do nosso portfólio de 
bebidas nos nossos 26 maiores 
mercados de bebidas alcançou a nossa 
meta de redução de açúcares de 
2025, avançando em direção ao nosso 
objetivo de 67%

do volume do nosso portfólio de 
alimentos nos nossos 23 maiores 
mercados de alimentos alcançou a 
nossa meta de redução de gordura 
saturada de 2025, avançando em 
direção ao nosso objetivo de 75%

do volume do nosso portfólio de 
alimentos nos nossos 23 maiores 
mercados de alimentos alcançou a 
nossa meta de redução de sódio 
de 2025, avançando em direção ao 
nosso objetivo de 75%

47%

62%

61%

Estabelecimento de um novo objetivo 
em 2019:

41%
US$ 38,5
milhões 

US$ 11
milhões das nossas posições 

de gerência foram 
ocupadas por 
mulheres em 2019, 
avançando em 
direção ao nosso 
objetivo de 50%

foram investidos, desde 2016, 
no apoio e preparação da força 
de trabalho e na capacitação 
das mulheres

As doações em dobro dos 
colaboradores levaram a 

em contribuições 
filantrópicas em 
2019



Marcos

Em 2006, a PepsiCo iniciou uma jornada para transformar a maneira como fazemos negócio com a convicção 
fundamental de que o sucesso do nosso negócio está intrinsicamente ligado à sustentabilidade do mundo à nossa 
volta e, a cada ano, continuamos fazendo valiosos progressos. 

Lançamento do 
Performance 
com Propósito 
incorporando 
sustentabilidade 
nas operações 
diárias do nosso 
negócio

Naked Juice é a primeira 
marca dos Estados Unidos 
a fazer a transição para 
garrafas 100% PET

Lançamento do 
Programa de Agricultura 
Sustentável, que agora 
envolve mais de 40 mil 
agricultores em 2019

Aquisição da SodaStream, marca nº1 do 
mundo de água com gás em volume, com 
potencial para evitar o uso de 67 bilhões de 
garrafas descartáveis até 2025

Objetivo de 25% de 
eficiência do uso 
operacional da água é 
atingido antes da data 
prevista 

A PepsiCo recebe o 
Climate Leadership 
Award

Primeira Demo Farm abre na 
Índia. Até 2020, mais de 230 
fazendas estão testando e 
compartilhando boas práticas 
em todo o mundo

A PepsiCo anuncia 
mudança para 100% de 
eletricidade renovável 
nas operações diretas 
nos EUA, com base em 
esforços globais

A PepsiCo supera 
objetivo de acesso 
seguro à água 5 anos 
antes do previsto, 
fornecendo acesso 
seguro à água para 44 
milhões de pessoas 
desde 2006

Nossos primeiros 
caminhões 
de entrega 
totalmente 
elétricos ganham 
as ruas

A PepsiCo ganha o prestigioso 
Stockholm Industry Water 
Award (Prêmio da Água de 
Estocolmo para a Indústria)
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