Política de Embalagem Sustentável Global da PepsiCo

A responsabilidade da PepsiCo é melhorar continuamente todos os aspectos do mundo onde operamos – em termos
ambientais, sociais e econômicos – criando um amanha melhor que hoje.
A PepsiCo tem uma política clara com respeito ao nosso entendimento do papel único que a embalagem tem em moldar a
forma como os nossos produtos são apresentados aos consumidores, clientes e comunidades. Além de entender o seu papel
necessário em proteger a qualidade e experiência dos consumidores com os nossos produtos, nós respeitamos a nossa
responsabilidade para contribuir com a qualidade de vida em nossas comunidades, otimizando o uso de materiais e
melhorando continuamente os nossos processos.
A nossa política de Embalagem Global expressa a nossa visão de Performance com Propósito e compromisso em construir
valor para o acionista ao fazer da PepsiCo uma empresa verdadeiramente sustentável por meio de programas que refletem o
nosso foco no crescimento econômico e melhorar comunidades e a gestão ambiental.
Política de Embalagem da PepsiCo
A PepsiCo está comprometida em desenvolver embalagens que:







Apoiem o crescimento contínuo do acionista
Exemplifiquem os melhores designs e uso de materiais
Mantenham a mais alta qualidade e padrões de higiene esperados em nossos produtos pelos consumidores
Forneçam a proteção ideal aos nossos produtos e marcas registradas
Atendam aos critérios de valor, custo e desempenho que satisfaçam os desejos dos consumidores e clientes.
Busquem o menor impacto ambiental possível.

As nossas aspirações quanto à embalagem sustentável
À medida que batalhamos pela menor pegada ecológica possível, a PepsiCo tem sido inspirada por muitas fontes baseadas na
ciência, como a SPC (Sustainable Packaging Coalition) e EUROPEN (European Organization for Packaging and the
Environment). Enquanto alguns elementos são bem simples para se comercializar, outros exigirão o trabalho contínuo das
nossas equipes de inovação e compra, em conjunto com os nossos fornecedores. As nossas aspirações quanto à embalagem
sustentável têm como objetivo:







Aumentar o uso de materiais reciclados ou provenientes de fontes renováveis;
Otimizar o design da embalagem para usar a menor quantidade de material necessária;
Promover o uso de materiais que possam ser reciclados (recipientes de bebidas, caixas de cereais etc.);
Minimizar os resíduos pós-industriais;
Evitar os conhecidos impactos negativos no ambiente; e
Atingir uma menor pegada de carbono, assegurando o uso eficiente de energia em todo o ciclo de vida do produto.

Princípios da PepsiCo sobre a embalagem sustentável
À medida que continuamos a nossa jornada para otimizar materiais, desenvolvemos uma série de princípios para guiar os
nossos processos de tomada de decisões. As decisões e ações serão baseadas em:






Uso de dados científicos sólidos com hipóteses respeitáveis e pontos de referência em relação ao impacto ambiental
da embalagem.
Uso de linguagem, definições e medições comuns e compreensíveis.
Definição de metas quantificáveis e com tempo limitado.
Balanço responsável de múltiplas considerações e variáveis ao tomar decisões sobre uma embalagem.
Desenvolvimento de estratégias de melhoria contínua da embalagem a curto e longo prazos.

Como estabelecer e atingir metas
Como parte dessa abordagem, estabelecemos objetivos gerais para a embalagem sustentável, que são a base de metas
mensuráveis cujo objetivo é transformar essas aspirações e princípios em ações em todas as funções dentro da PepsiCo, a fim
de focar os nossos esforços e capacitar os nossos funcionários.

A PepsiCo procura comprar apenas produtos de fibra de madeira provenientes de fontes responsáveis e não vai aceitar
conscientemente da sua cadeia de suprimento embalagens à base de papel que contenham fibra de madeira extraída
ilegalmente ou proveniente de áreas florestais protegidas.
A PepsiCo vai desenvolver e manter uma compreensão mais profunda de sua cadeia de suprimento de embalagens de papel e
abastecimento da base de suprimento o mais próximo possível da floresta de origem. Esse compromisso é uma tarefa
extremamente complexa, visto que a PepsiCo não compra a matéria-prima direto da floresta. Entretanto, essa ação é
fundamental para atingir a nossa meta final de comprar apenas produtos de fibra de madeira de origem responsável.
A PepsiCo trabalhará continuamente com os seus fornecedores para ser ambientalmente sustentável em suas práticas,
seguindo normas florestais confiáveis e certificando-se de que a compra da fibra seja apenas de fontes que apoiem a gestão
florestal responsável.
A PEPSICO considera as normas florestais abaixo confiáveis dentro do seu escopo e requer que os nossos fornecedores se
comprometam com o uso do padrão correto:
CERFLOR

Sistema Brasileiro de Certificação Florestal no Brasil

CSA

Canadian Standards Association’s Sustainable Forest Management
Standards
Forest Stewardship Council
Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes
Sustainable Forest Initiative

FSC
PEFC
SFI

As metas específicas serão alinhadas com a linha do negócio, como Snacks e Bebidas, e geografias, com base nas
oportunidades existentes nessas áreas.
Objetivos gerais
REMOVER
REDUZIR
RECICLAR

RENOVAR
REUTILIZAR

Eliminar materiais ambientalmente sensíveis
Alcançar a melhor otimização de produtos ou critérios de desempenho
para embalagens
Alcançar o melhor conteúdo reciclável para embalagens de bebidas
simples. Aumentar a reciclagem de embalagens rígidas (Bebidas).
Aumentar a reciclagem de embalagens pós-industriais em relação às
embalagens da PepsiCo (p. ex., remates em fornecedores)
Inovar e desenvolver embalagens biodegradáveis comercialmente viáveis
(Snacks & Alimentos)
Aumentar o reuso de embalagens para o consumidor, operacionais ou de
transporte.

À medida que continuamos inovando e construindo o nosso entendimento sobre as oportunidades, a PepsiCo pode optar por
acrescentar ou atualizar essas metas para refletir as novas tecnologias e materiais que se tornarem comercialmente viáveis.

