Pe
erformance
e com Propósito
Na Pep
psiCo, "Perform
mance com Prropósito" significa alcançar o crescimento
o sustentável, investindo
em um futuro mais saudável
s
para as pessoas e para o nosso planeta. Trazeemos esse objetivo em
todos os
o aspectos do
o nosso negóccio. O conceito
o de Performaance com Prop
pósito baseia‐sse em três
pilares principais: Su
ustentabilidade
e Humana, Su
ustentabilidade Ambiental e Sustentabilid
dade de
Talento
os.
Sustentabilidade Hu
umana
Na Pep
psiCo, estamoss comprometidos em encorrajar as pessoaas a viverem d
de forma maiss saudável,
ofereceendo um portffólio de alimentos e bebidaas gostosos e nutritivos.
n

•

Anunciamoss um conjunto
o de metas nuttricionais, que
e incluem com
mpromissos co
omo
aumentar a quantidade de grãos integrrais, fibras, fru
utas, legumes,, nozes, sementes e
produtos láccteos de baixo
o teor de gord
dura em nosso
o portfólio glob
bal de produto
os, além de
reduzir a méédia por porçãão de gorduras saturadas, adição
a
de açúccar e sódio em
m nossas
principais marcas
m
globais em mercadoss‐chave.

•

Estamos invvestindo em marcas
m
locais para
p
oferecer mais
m produtoss feitos especiificamente
para o gosto
o regional, feittos com ingred
dientes locais e obtidos atraavés de produ
utores
locais.

•

Estamos invvestindo em no
osso portfólio
o para fornecer mais escolhaas de alimento
os e bebidas
feitos com in
ngredientes naturais e nutrritivos que con
ntribuam paraa uma vida maais saudável.

•

Estamos ajudando as pesssoas a viver de forma mais saudável, com
m a divulgação
o de
informaçõess por meio de rótulos mais explicativos, estímulo
e
à dieta e atividade
e física e do
marketing reesponsável junto às criançaas.

•

Trabalhamo
os ativamente com parceiros locais e glob
bais na conquista de nossas metas
nutricionais mundiais.

•

pe de pesquissa e desenvolvvimento para iincluir vários médicos,
m
Expandimoss a nossa equip
nutricionistaas e cientistas de renome in
nternacional, especialistas
e
eem alimentaçãão, que
estão trabalhando juntos para desenvo
olver novos prrodutos.

Sustentabilidade Am
mbiental
Na Pep
psiCo, nos com
mprometemos a ser bons cid
dadãos do mu
undo, protegendo os recursos naturais
do plan
neta através da inovação e de
d uma utilizaação mais eficiente da terra, da água, da energia e
das em
mbalagens em nossas operaçções.
•

os e
Inovamos a maneira como obtemos os ingredientes,, produzimos, empacotamo
nimizar nosso impacto no pllaneta.
distribuímoss nossos produtos para min

•

Reduzimos os
o resíduos de
e embalagens,, através da in
novação cientíífica e um com
mpromisso
de melhorarr os esforços de
d reciclagem em todo o mundo, com o o
objetivo de eliiminar
todos os ressíduos sólidos para aterros ssanitários, pro
ovenientes de nossas plantaas.

•

Estabelecem
mos parcerias com agriculto
ores locais, orgganizações am
mbientalistas e cientistas
para produzzir nossos prod
dutos da form
ma mais respon
nsável e sustentável possíveel em cada
comunidade
e onde atuamo
os.

•

Educamos os
o agricultoress sobre melhores práticas aggrícolas para rreduzir o uso da
d água e
proteger e renovar
r
o nossso abastecimeento deste reccurso natural.

•

Respeitamos o direito hum
mano de acessso a água, atrravés de práticcas reconhecid
das
mundialmen
nte em nossass operações, p
preservando fo
ontes naturaiss de água e po
ossibilitando
o acesso à água potável.

Sustentabilidade de Talentos
Na Pep
psiCo, nos com
mprometemos em investir nos
n nossos fun
ncionários paraa ajudá‐los a ter
t sucesso
e desen
nvolver as hab
bilidades neceessárias para im
mpulsionar o crescimento da
d empresa, enquanto
e
criamos oportunidad
des de empreggo nas comunidades em que atuamos.

•

Criamos novvas vagas de trabalho, priorritariamente preenchidas
p
peelas pessoas das
d
comunidade
es locais onde operamos, e estamos deseenvolvendo a próxima geraçção de
líderes, apro
oveitando tale
entos dentro d
de nossa organ
nização.

•

Apoiamos nossos funcionários com ben
nefícios e flexiibilidade para levarem vidas mais
saudáveis.

•

uncionários reecursos para que
q proporcionem um impaacto positivo
Oferecemoss aos nossos fu
nas comunid
dades em quee atuam.

