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“Nossa aspiração é ser 
uma empresa presente 
em todas as etapas da 
vida dos consumidores, 
reconhecida por suas 
práticas, marcas e 
produtos, e capaz de 
gerar valor de forma 
sólida e consistente, 
para si e para a 
sociedade.” 

Juan Carlos Marroquín,  
Presidente da Nestlé no Brasil
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MeNSAgeM DA PReSIDÊNCIA G4-1

Na Nestlé Brasil, temos trabalhado consis-
tentemente para contribuir com o atingimento 
das metas globais de Criação de Valor Compar-
tilhado. Em 2015, não foi diferente: avançamos 
nos pilares de Nutrição, Desenvolvimento Rural, 
Água, Sustentabilidade, Direitos Humanos e 
Compliance, pois acreditamos que uma empre-
sa só prospera no longo prazo se também gerar 
valor para a sociedade.

Desde sua fundação por Henri Nestlé, há 150 
anos, na Europa, a Nestlé tem o propósito de 
ajudar a melhorar a qualidade de vida das pes-
soas. Trabalhamos diariamente para apoiar o 
desenvolvimento de produtores rurais, entregar 
produtos saborosos e saudáveis e operar com 
eficiência, respeitando o meio ambiente, a cultu-
ra, as particularidades e os marcos regulatórios 
dos países onde temos operação.

Em 2015, demos vários passos que reforçam 
nossa confiança no Brasil, como a inauguração 
da fábrica de cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto 
em Montes Claros (MG) – a primeira fora da Eu-
ropa – e a aceleração de um ciclo virtuoso de 
lançamentos de produtos com atributos nutri-
cionais positivos. Nos últimos dois anos, melho-
ramos a formulação de mais de 100 produtos 
– como Nescau Prontinho, hoje com 40% me-
nos açúcar, e as papinhas infantis, que tiveram a 
quantidade de sódio reduzida em 88%. Também 
entregamos 18,3 bilhões de porções fortificadas.

Avançamos no monitoramento das cadeias 
produtivas, em sintonia com as metas de De-
senvolvimento Rural e Fornecimento Responsá-
vel. Aprofundamos o Cocoa Plan no País – por 
meio do qual adquirimos, em 2015, 7,5 mil tone-
ladas de cacau produzido com base em eleva-
dos requisitos socioambientais –, melhoramos 
os resultados dos programas na cadeia do leite 
e progredimos ainda com o NESCAFÉ Plan e 
Programa AAA de Nespresso, que consolidam o 
potencial da comunidade cafeeira nacional com 
respeito aos recursos naturais. 

Em nossa operação, reforçamos o cuidado 
com a gestão da água e também alcançamos 
melhorias de eficiência em energia, resíduos e 
emissões de gases de efeito estufa. Estamos 
comprometidos em trabalhar na busca do con-

ceito Triplo Zero (zero resíduo, zero emissão de 
carbono e zero água) em nossas fábricas – um 
passo já iniciado na planta de Montes Claros.

Também não há como pensarmos em 2015 
sem destacar nosso investimento em pessoas, 
abrangendo temas como diversidade, bem-estar 
e valorização de jovens. Por meio do programa 
Nestlé Nutrindo os Sonhos dos Jovens, iniciado 
em 2015, fortalecemos parcerias com o Senai e 
o CIEE para influenciar positivamente a capacita-
ção e formação de jovens, permitindo o fomento 
a talentos para a Nestlé e para outras empresas 
brasileiras.

Todas essas ações representam nossa aspi-
ração de ser uma empresa presente nas dife-
rentes etapas da vida dos consumidores, reco-
nhecida por suas marcas e produtos e capaz de 
gerar valor de forma sólida e consistente, para si 
e para a sociedade como um todo. Nas próximas 
páginas, convidamos você a conhecer as contri-
buições da operação brasileira para concretizar 
esse projeto que tanto nos desafia e mobiliza.

Boa leitura!
 

Juan Carlos Marroquín
Presidente da Nestlé no Brasil
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A NeStlé No BRASIl

Líder em diversas 
categorias da indústria 
de alimentos no Brasil, a 
Companhia é uma das mais 
relevantes subsidiárias da 
matriz Nestlé S.A.

Neste capítulo
  8 Missão e Valores
  8 Unidades industriais
10 Performance 2015
12 Governança e princípios de gestão
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Há 95 anos em solo nacional, a Nestlé 
Brasil Ltda. é uma empresa de capital 
fechado, com atuação nos segmentos 
de alimentos e bebidas e presença 
em 99% dos lares brasileiros. Como 
subsidiária da suíça Nestlé S.A., ofe-
rece ao consumidor diversas soluções 
de nutrição, saúde e bem-estar em 98 
marcas e 20 categorias – como acho-
colatados, águas, sorvetes, produtos 
culinários, lácteos, chocolates, cereais 
matinais e cafés. Hoje, o Brasil é o 
quarto maior mercado da Nestlé no 
mundo em faturamento. G4-3, G4-4, G4-7

A estrutura operacional no País é 
composta de 31 fábricas, distribuídas 
em oito estados no Centro-Oeste, no 
Nordeste, no Sul e no Sudeste, além 
de centros logísticos e da sede cor-
porativa, em São Paulo (SP). A mais 
recente, em Montes Claros (MG), foi 
inaugurada em 2015 e é a primeira uni-
dade fora da Europa com produção de 
cápsulas de café Dolce Gusto. G4-5

Desde sua fundação no século 19, na 
Suíça, o modelo de negócio da Nestlé 
se orienta ao bem-estar e à saúde, com 
base em produtos nutritivos, saudá-
veis, saborosos e seguros que se des-
tinam a diferentes perfis de consumi-
dores. Por meio da plataforma Criação 
de Valor Compartilhado (CSV, na sigla 
em inglês), a empresa estabeleceu 39 
compromissos globais sobre temas 
como nutrição, água, sustentabilidade 
ambiental, pessoas, compliance e de-
senvolvimento rural, com metas que se 
estendem até 2020 (leia mais na p.14).

Em 2015, a Nestlé Brasil teve cresci-
mento de 2,9% em vendas, conside-
rando o faturamento em reais. Apesar 
do cenário econômico desfavorável, o 
negócio foi beneficiado pelo bom de-
sempenho de produtos como NESCA-
FÉ Dolce Gusto, café solúvel, KitKat e 
Nesfit. Durante o ano, a operação bra-
sileira também contribuiu para o anda-
mento dos compromissos de Criação 
de Valor Compartilhado, com avanços 
nos projetos de rastreabilidade e de-
senvolvimento da cadeia de fornecedo-
res, nutrição e eficiência ambiental. G4-9

Globalmente, a Nestlé fechou o ano 
com crescimento de 4,2% e 88,8 bi-
lhões de francos suíços em vendas. A 
região das Américas (AMS) foi a prin-
cipal impulsionadora, representando 
aproximadamente 44% do resultado. 

Com 39 compromissos 
de criação de valor 
compartilhado, a 
Nestlé incorporou 
temas como nutrição, 
desenvolvimento rural 
e proteção do capital 
natural à estratégia de 
negócios.

A Nestlé no Brasil
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Missão G4-56

Oferecer ao consumidor 
brasileiro produtos 
reconhecidamente líderes em 
qualidade e valor nutritivo, 
que contribuam para uma 
alimentação mais saudável 
e agradável, gerando 
sempre oportunidades de 
negócios para a empresa e 
valor compartilhado com a 
sociedade brasileira.

Valores G4-56

•  Pessoas em primeiro lugar

•  Qualidade de nossos 
produtos e serviços

•  Segurança é inegociável

•  Respeito para todos, dentro 
e fora da empresa

•  Responsabilidade em toda 
decisão

• Paixão pelo que fazemos

Unidades industriais G4-6, G4-9

Algumas marcas G4-4, G4-8

A Nestlé no Brasil
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Unidades industriais G4-6, G4-9

Produtos terminados

Nestlé Brasil

Bahia
Feira de Santana

Itabuna

Minas Gerais
Ibiá

Ituiutaba
Montes Claros

Rio de Janeiro
Jacarepaguá

Três Rios

São Paulo

Araçatuba
Araraquara

Araras
Caçapava

Marília
Ribeirão Preto

São José do Rio Pardo
Rio Grande do Sul Carazinho
Goiás Goiânia

CPW*

São Paulo Caçapava

Nestlé Waters

Minas Gerais São Lourenço
Rio de Janeiro Petrópolis

São Paulo
Águas de Santa Bárbara

Perus

Garoto
Espírito Santo Vila Velha

DPA**
Pernambuco Garanhuns
São Paulo Araras

Produtos semiterminados

Nestlé Brasil
Minas Gerais Teófilo Otoni
Goiás Jataí
Rio Grande do Sul Palmeira das Missões

Nestlé Brasil

São Paulo

Araçatuba
(Fórmulas infantis; Creme de leite, 

Ninho Fases, Molico,  
Mucilon, Nescau UHT e linha Fast)

Araraquara 
(Moça e Moça Doceria; Leite 

UHT)

Araras
(Nescau e Nesquik,  

Nutren e componentes para 
latas; NESCAFÉ)

Minas Gerais

Montes Claros
(Moça e pré-condensado granel; 

Cápsulas NESCAFÉ Dolce 
Gusto) 

Fábricas multiplantas

* Cereal Partners Worldwide (CPW S.A.), uma joint 
venture da Nestlé com a General Mills.

** Dairy Partners Americas, uma joint venture da Nestlé 
com a Fonterra.
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Performance 2015 G4-9

16 bilhões  
(CHF) em remuneração 
e encargos sociais

Nestlé S.A.

335 mil 
colaboradores

189
mercados atendidos  

G4-6, G4-8

85 
países com 
fábricas 88,8 bilhões 

(CHF) em vendas

4,2%
De crescimento 
orgânico

25 milhões  
de toneladas em 
matérias-primas 
consumidas

54,6 milhões  
de toneladas 
volume de produção
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20,5 mil 
colaboradores

4º 
maior mercado  
em vendas

200 mil
empregos gerados  
na cadeia

31 
fábricas

1.968.049 
de toneladas
volume de produção/ano*

2.361.694  
toneladas 
em matérias-primas  
consumidas

liderança 
em 10 
categorias

3,9 bilhões 
(CHF) em vendas

Nestlé Brasil

A Nestlé no Brasil

* Não considera o volume de produção das duas fábricas 
da DPA; inclui plantas de Teófilo Otoni, NESCAFÉ 
Dolce Gusto (Montes Claros) e Galderma (companhia 
farmacêutica do ramo de dermatologia e parte da suíça 
Nestlé Skin Health).
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governança e princípios de gestão

Com uma estrutura de gestão que valoriza a criação de valor compartilhado, a 
Nestlé Brasil atua em sintonia com políticas e diretrizes globais.

A abordagem da governança corporativa, na Nes-
tlé, é construída a partir de princípios, valores e 
diretrizes globais, definidos pelo Conselho de 
Administração da Nestlé S.A. e disseminados 
para a gestão executiva e para os empregados 
dos mais de 180 mercados. Entre as prioridades, 
estão a transparência nas decisões de negócios, 
a garantia da reputação corporativa e da confian-
ça da sociedade nos produtos e marcas Nestlé e 
o rígido cumprimento de dispositivos legais em 
diferentes regiões do planeta.

Por meio dos Princípios Nestlé de Gestão Em-
presarial, disponíveis em mais de 40 idiomas, a 
cultura organizacional e a estratégia de Criação 
de Valor Compartilhado são reforçadas para toda 
a rede de relacionamentos da empresa, abor-
dando aspectos legais e culturais dos mercados, 
em conexão com sua missão e seus valores. 
Outros importantes documentos são o Código 
de Conduta Empresarial da Nestlé e o Código de 
Conduta dos Fornecedores da Nestlé, utilizados 
para garantir a conformidade nas relações entre 
a empresa, seus parceiros de negócios e a so-
ciedade (leia mais na p.52). 

As instâncias de governança da matriz Nestlé 
S.A. são o Conselho de Administração, o Chair-
man, o CEO e o Conselho Executivo. Cabe a es-
ses organismos supervisionar a gestão e definir 
as estratégias globais voltadas ao negócio e à ge-
ração de valor compartilhado, com apoio de comi-
tês para temas como governança corporativa, no-
meação, compensação/remuneração e auditoria. 

Globalmente, a gestão é estruturada por re-
giões geográficas (Europa, Ásia/Oceania/Áfri-
ca e Américas) para a maioria dos negócios de 
bebidas e alimentos; algumas exceções são as 

divisões Nestlé Waters, Nespresso e Nestlé Nu-
trition, que têm modelos específicos, com maior 
autonomia de decisão, e algumas joint ventures 
(como a Cereal Partners Worldwide). 

A Nestlé Brasil atua em sintonia com essa es-
trutura, mantendo, em nível local, uma Diretoria 
Corporativa que inclui Presidente, Vice-Presidên-
cias e diretorias, e um Conselho Consultivo, com 
dois membros titulares. G4-34

governança & Sustentabilidade em sintonia
Globalmente, a Nestlé possui instâncias de 
governança dedicadas a supervisionar o alinha-
mento entre as práticas empresariais e a estra-
tégia de Criação de Valor Compartilhado. A prin-
cipal é o Nestlé in Society Board, comandado 
pelo CEO da matriz, cujas funções são garantir 
o alinhamento das políticas à atuação da compa-
nhia, avaliar e monitorar tendências sociais que 
influenciem o negócio e reforçar as credenciais 
da Nestlé no assunto. O órgão se reporta direta-
mente ao Conselho Executivo.

Outra importante instância é o Creating Sha-
red Value Board, composto de 13 membros in-
dependentes com notória experiência em áreas 
como responsabilidade social corporativa, água, 
desenvolvimento rural, estratégia e sustentabili-
dade. As reuniões do grupo são coordenadas pela 
chefia de assuntos corporativos da Nestlé S.A. A 
empresa mantém, ainda, um Conselho de Sus-
tentabilidade nas Operações, um Conselho de 
Pesquisa e Desenvolvimento para Sustentabilida-
de e Nutrição e um Comitê de Compliance.
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organograma 

A Nestlé no Brasil

BoARD oF DIReCtoRS

CHAIRMAN e Ceo

eXeCUtIVe BoARD

NeStlé IN SOCIETY BoARD 
Chair: P. Bulcke 
Org: E. Simioni

operations  
Sustainability 

Council
Chair: M. Batato 
Org: P. Greverath

group  
Compliance 
Committee
Chair: D. Frick  
Org: E. Rueda

Creating Shared Value

Seafood  
task Force

Chair: M. Batato 
Org: H. Parsons

operations  
Water task  

Force
Chair: C. Galli

gMo  
task Force

Chair: M. Batato 
Org: H. Parsons

WHo Code  
Compliance 
Committee
Chair: P. Vogt 

Org: C. Frutiger

Human Rights 
Working group
Chairs: C. Frutiger, 

P. Pires

Child labour 
& Women’s 

empowerment 
Steering group

Chair: M. Batato 
Org: H. Parsons

Nestlé Water  
task Force

Chair: M. Batato 
Org: C. Frutiger

Issues Round table
Chair: M. Batato, S. 

Catsicas 
Org: C. Frutiger

Brands & CSV  
Advisory team
Chair: T. Buday 
Org: G. Mazzeo

R&D Council for  
Sustainability and 

Nutrition
Chair: S. Catsicas 

Org: A. Roulin
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CRIAção De VAloR 
CoMPARtIlHADo
Por meio da plataforma 
CSV, a Companhia avançou 
no Brasil em temas como 
desenvolvimento rural, 
melhoria nutricional em 
produtos e excelência 
operacional.

Neste capítulo
16 Criação de Valor Compartilhado

Crianças 
participantes do 
programa Nutrir
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Em 2016, a Nestlé S.A. completa 150 
anos de história. Nesse período, a em-
presa viveu amplo crescimento em di-
ferentes regiões do globo, mantendo 
seu compromisso com a promoção da 
alimentação segura, saudável e nutriti-
va – inicialmente na cadeia do leite e, 
em seguida, em outros segmentos, 
como alimentos prontos, cereais, cho-
colates, cafés e produtos que contri-
buem para a adequada nutrição infantil.

Esse objetivo veio a ser traduzido, em 
2012, na plataforma de Criação de Va-
lor Compartilhado (do inglês Creating 
Shared Value, CSV), que expressa os 
valores e a missão da companhia de 
oferecer soluções em saúde e nutri-
ção que contribuam para o bem-estar 
dos consumidores e suas famílias, em 
todas as fases da vida.

Partindo do pressuposto de que o ne-
gócio só prospera e se torna perene 
gerando valor para toda a sua rede de 
relações e atividades, a Nestlé estabe-
leceu um conjunto de 39 compromis-
sos socioambientais que devem ser 
cumpridos até 2020 ou antes, pertinen-
tes para suas operações próprias, para 
fornecedores, produtores rurais, clien-

tes, consumidores e demais membros 
da cadeia de valor. 

Para a empresa, a criação de valor é 
parte de um processo que envolve 
não só a abordagem dos temas es-
senciais para seu negócio – Nutrição, 
Água e Desenvolvimento Rural –, mas 
também o atendimento integral dos 
Princípios Nestlé de Gestão Empre-
sarial, a promoção da sustentabilidade 
e a conformidade ética e legal. A exe-
cução de projetos voltados ao cum-
primento das metas é feita em nível 
local, por cada subsidiária, sob coorde-
nação da Nestlé S.A., por meio de ór-
gãos como o Nestlé in Society Board 
e o Creating Shared Value Board (leia 
mais na p.12).

Por ser uma das maiores operações da 
empresa no mundo em faturamento e 
volume de produção, a Nestlé Brasil 
busca contribuir ativamente com o 
atendimento dos compromissos vo-
luntários. Para isso, tem expandido 
a abrangência de seus programas de 
desenvolvimento rural nas diferentes 
cadeias e conquista, ano a ano, me-
lhorias no desempenho ambiental de 
suas plantas. 

39 
compromissos 
socioambientais 
assumidos pela 
companhia

2020
é o prazo final para 
atingimento das metas
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Criação de valor compartilhado

Criação  
de Valor  

Compartilhado 
Nutrição, Água,  

Desenvolvimento Rural

Sustentabilidade 
Proteger o futuro

Compliance
Princípios Nestlé de Gestão 

Empresarial, Leis, Códigos de Conduta.

Nutrição

Por que é relevante? A proposta de valor 
consiste em levar nutrição adequada aos lares 
dos consumidores, contribuindo para a saúde 
e o bem-estar de suas famílias. 

Como nos posicionamos? Aprimoramento 
nutricional do portfólio (redução de açúcar, 
sódio e gorduras), estímulo a estilos de vida 
mais saudáveis e pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I).

Água

Por que é relevante? Essencial para a vida  
humana e para os negócios, o recurso é es-
casso em várias regiões do mundo e repre-
senta a base para a segurança alimentar.

Como nos posicionamos? Eficiência no uso 
da água, conservação e uso responsável das 
fontes hídricas, ações de conscientização e 
modernização tecnológica.

Desenvolvimento rural

Por que é relevante? O bem-estar e o desen-
volvimento de comunidades rurais, produtores, 
pequenos empreendedores e fornecedores é in-
trinsecamente ligado à prosperidade do negócio.

Como nos posicionamos? Apoio técnico e 
parcerias com produtores rurais e cooperati-
vas agrícolas, com capacitação dos fornece-
dores para a adoção de boas práticas agríco-
las e produção com qualidade, por meio de 
programas de rastreabilidade e reconheci-
mento de performance, qualificação e apoio.

Sustentabilidade ambiental

Por que é relevante? As fábricas e operações 
devem atuar com máxima eficiência no uso de 
recursos naturais e na disposição de materiais 
e subprodutos.

Como nos posicionamos? Investimentos em 
tecnologia, projetos de reaproveitamento de 
resíduos, controle de emissões e eficiência 
energética.

Pessoas, direitos humanos e compliance

Por que é relevante? Deve-se estimular a 
diversidade e o desenvolvimento humano, na 
empresa e na cadeia produtiva, e ser referência 
em respeito aos direitos humanos e às leis e di-
retrizes dos mercados em que a empresa opera.

Como nos posicionamos? Iniciativas de com-
pliance e comunicação, valorização do capital 
humano e monitoramento de práticas nas ope-
rações Nestlé e na cadeia de fornecedores.

16 Nestlé na sociedade 2015



Parcerias & relacionamentos 

G4-15

Para potencializar suas ações e contri-
buir ativamente nas agendas globais 
da indústria para temas de sustentabi-
lidade, a Nestlé atua em conjunto com 
diversos parceiros e stakeholders, 
nos níveis local e global. Destaca-se, 
em 2015, o lançamento dos 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS – ou SDG, na sigla em inglês) 
pela Organização das Nações Unidas, 
substituindo os antigos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODMs). 

A Nestlé S.A. é signatária do Pacto Glo-
bal da ONU e atualmente revisa seus 
compromissos com os ODS, a fim de 
mantê-los alinhados às metas específi-
cas da organização, conectadas ao seu 
modelo de negócio. No Brasil, a em-
presa integra o Comitê Brasileiro do 
Pacto Global (CBPG), junto com outros 
representantes da indústria.

Criação de Valor Compartilhado

Nacionalmente, os principais parcei-
ros da empresa para projetos, es-
tudos e iniciativas voltados a temas 
como nutrição, educação, saúde e 
meio ambiente são:

• Fundação Abrinq;

•  Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (Imaflora);

•  Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae);

• Pro-Forest;

•  Escola Paulista de Medicina 
(Unifesp);

•  Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz da Universidade de São 
Paulo (Esalq/USP);

•  Universidade Federal de Viçosa 
(UFV);

•  Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP);

•  Conselho Empresarial  
Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS);

•  Águas Claras do Rio Pinheiros 
(ONG);

• Rede Nossa São Paulo (ONG).
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Nossos  
resultados
Em 2015, a Nestlé Brasil 
registrou performance 
positiva em relação a seus 
objetivos socioambientais  
e de negócios.

Neste capítulo
22 Nutrição
30  Desenvolvimento rural e fornecimento 

responsável
40 Água
44 Sustentabilidade ambiental
50 Pessoas, direitos humanos e compliance
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A Nestlé Brasil se manteve como o 
quarto maior mercado da empresa no 
mundo em faturamento, atrás, ape-
nas, dos Estados Unidos, da China e 
da França. No total, as vendas regis-
traram aumento de 2,9% em moeda 
local (R$), alcançando um total de 
3.925 milhões de francos suíços – o 
que representa mais de 4,4% do re-
sultado global.

Em termos de mercado, a empresa 
manteve sua posição de liderança em 
diversas categorias no País (veja des-
taque), além de ter feito importantes 
investimentos. Apesar da retração da 
economia brasileira, a empresa acredi-
ta no potencial do mercado consumi-
dor local, tendo aplicado cerca de 100 
milhões francos suíços para ampliar 

sua capacidade e aumentar a compe-
titividade do negócio em solo nacional 
em 2015. Patamar semelhante deve 
ser mantido em 2016.

Com relação aos objetivos de Criação 
de Valor Compartilhado, a Nestlé Brasil 
manteve a redução de patamares de 
uso de recursos naturais e impacto 
ambiental nos processos produtivos, 
além de ter aprofundado suas ações 
de desenvolvimento rural; de redução 
de gordura e açúcar em seu portfó-
lio; de oferta de informação nutricio-
nal aprimorada ao consumidor; e de 
pesquisa e geração de conhecimento 
sobre saúde e nutrição. Nos próximos 
capítulos, conheça alguns cases, indi-
cadores e projetos de destaque em 
cada pilar da estratégia.

Posição de mercado

1º 
• Alimentos infantis
• Achocolatado líquido
• Café solúvel
• Leites em pó
• Cereais tradicionais
• Fórmulas infantis
• Chocolates 
• Sopas
• Achocolatado em pó
• Leite condensado
• Cápsulas de café

2º 
• Sorvetes
• Iogurtes
• Biscoitos
• Cereais matinais
• Pet food

3º 
Temperos

4º 
Água mineral

5º 
Leites líquidos

Nova fábrica: ecoeficiência e cadeia local
O principal destaque de negócios de 2015 foi a inauguração, em Montes Claros 
(MG), da primeira planta de produção de cápsulas de café Dolce Gusto fora da Eu-
ropa. A unidade recebeu investimentos de R$ 220 milhões e utiliza café de origem 
100% brasileira, além de outras matérias-primas nacionais (leite, cacau e açúcar). 

Inicialmente, a fábrica produzirá quatro variedades de cápsulas (cafés Buongirno, Es-
presso e Espresso Intenso e Café Au Lait), com expansão para outras bebidas Dolce 
Gusto prevista para 2016. Além do mercado brasileiro, também serão comercializa-
dos produtos para a América Latina (incluindo Argentina, Paraguai e Uruguai). 

Construída seguindo padrões de referência em sustentabilidade ambiental, a planta 
tem como principal diferencial o baixo consumo de água, além de estar preparada 
para zerar sua geração de resíduos para disposição. A água utilizada nos processos 
é recirculada até a evaporação completa; resíduos provenientes da limpeza do café 
vão para compostagem, e sobras de matérias-primas de cápsulas e embalagens são 
recicladas ou usadas para a geração de energia em outras indústrias.

Espera-se que 90% da água utilizada seja aproveitada no processamento de leite na 
fábrica de Leite Moça®, localizada no mesmo terreno da cidade mineira. A planta de 
Dolce Gusto também conta com tecnologia avançada, com emissões atmosféricas 
70% menores em comparação aos sistemas convencionais e baixos níveis de emis-
são de gases, partículas e odores.
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Criação de Valor Compartilhado: alguns destaques
Resultados globais e locais relacionados aos  
compromissos socioambientais da Nestlé

41,2%
Redução global  
no consumo de água 
(por t de produto) 
desde 2005

192 bilhões
de porções de  
alimentos fortificados

10.950
fornecedores  
relevantes auditados 
entre 2010 e 2015

105
fábricas com  
zero resíduo para 
disposição

8.041
produtos  
renovados com 
melhorias em saúde  
e nutrição

90%
dos produtos em 
linha com os critérios 
nutricionais Nestlé 

ecoeficiência Nutrição desenvolvimento rural

121mil
toneladas de  
cacau adquiridas via 
Nestlé Cocoa Plan  
no Mundo

Nestlé s.a.
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6,2%
redução no consumo de água

1,3%
menos consumo de energia 
(relativo – GJ/ t produzida)

2,9%
queda na intensidade  
de emissões de gases  
de efeito estufa

57%
menos resíduos enviados  
para aterros

14
fábricas, escritórios e centros 
logísticos com 100% de 
aquisição de energia elétrica 
renovável

+ de 230 
projetos de eficiência 
executados nas fábricas, sendo
94 relacionados a energia
71 a água e 
72 a emissões de GEE

100%
dos produtos aplicáveis no 
Brasil com doses diárias 
recomendadas de nutrientes

NINHO® Forti+ 
0% Lactose 
Lançamento em 2015 atendeu 
a uma importante demanda dos 
consumidores brasileiros 

ecoeficiência Nutrição desenvolvimento rural

aprox. 1.000
crianças contempladas 
em projeto para estudo 
de deficiências e hábitos 
alimentares de crianças de  
zero a 12 anos no Brasil

45%
redução de  
gordura na formulação  
de Nescau Prontinho,  
que também teve: 

26% 
de aumento no 
 conteúdo proteico

+2 mil fazendas no 
Brasil participantes do programa 
AAA Sustainable Quality™ da 
Nespresso

100% do cacau 
usado na produção Brasil de 
KITKAT® com critérios de 
sustentabilidade, abrangendo  
Cerca de 6.000 ha  
de fazendas de cacau 
certificadas

Mais de 1.200 
cacauicultores (individuais e 
cooperados) beneficiados pelas 
ações do Nestlé Cocoa Plan

80% do volume de leite 
adquirido no Brasil contemplado 
pelo Boas Práticas na Fazenda

943 produtores de leite 
atendidos pelo Programa NATA 
(Núcleo de Assistência Técnica 
Autorizada)

1.052 cafeicultores 
(NESCAFÉ) operando com a 
licença do Código Comum para 
a Comunidade Cafeeira (4C)

26 produtores rurais 
contemplados pelo Farmer 
Connect

Nestlé Brasil

Criação de Valor Compartilhado
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Nutrição

Compromissos com a 
melhoria nutricional e a 
fortificação do portfólio, a 
oferta de informação ao 
consumidor e o apoio à 
geração de conhecimento 
são os focos no Brasil. G4-DMA

Neste subcapítulo

38 Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis 
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Coerente com sua história e ciente de 
sua responsabilidade como líder da 
indústria da alimentação em diversos 
segmentos, a Nestlé tem o compro-
misso de oferecer um portfólio de pro-
dutos saborosos, nutritivos e seguros 
a consumidores de diferentes faixas 
etárias e hábitos.

Nos últimos anos, o foco da empresa 
tem se voltado à reformulação de pro-
dutos, reforçando atributos positivos 
e reduzindo níveis de gorduras, sódio 
e açúcar; à transparência e responsa-
bilidade na comunicação, em especial 
com relação ao estímulo a hábitos sau-
dáveis e à alimentação infantil; e à gera-
ção e disseminação de conhecimento 
sobre deficiências nutricionais e estilos 
de vida de consumidores de diferentes 
regiões do planeta. Os processos de 
inovação são coordenados pelo Nes-
tlé Research Center, em Lausanne, na 
Suíça, e se desdobram em centros de 
pesquisa, tecnologia e desenvolvimen-
to em diferentes mercados.

A nutrição infantil é um dos temas-
-chave da agenda da companhia. Por 
isso, foi formalizado compromisso 
com a comercialização responsável de 
substitutos do leite materno, em linha 
com o Código Internacional para Co-
mercialização de Substitutos do Leite 
Materno da Organização Mundial da 
Saúde. Em 2015, cumprindo uma de 
suas metas globais, a Nestlé também 
lançou nova versão, mais restritiva, de 
sua Política de Comunicação de Mar-
keting para Crianças.

Como reconhecimento, a Nestlé foi a 
primeira e é a única empresa de nu-
trição infantil no FTSE4Good, índice 
de investimento responsável da Bol-
sa de Valores de Londres que ajuda 
investidores a identificar companhias 
comprometidas com padrões de res-
ponsabilidade diversos – dentre os 

quais o relacionado à comercialização 
de substitutos do leite materno.

Com metas claras relacionadas ao in-
centivo a uma alimentação mais sau-
dável (veja tabela de objetivos globais 
a partir da página 66), a Nestlé convive 
com o desafio de manter os atributos 
de qualidade e sabor de seus produ-
tos, ao mesmo tempo que reduz, ano 
a ano, os níveis de gordura saturada, 
açúcar e sódio, e investe em eixos 
como eliminação de gordura trans e 
fortificação de alimentos. Outros com-
promissos conectam-se aos temas 
de hidratação saudável, consumo de 
grãos integrais e vegetais e comunica-
ção responsável.

Globalmente, a Nestlé S.A. conse-
guiu reduzir a quantidade de açúcar 
em 18 mil toneladas, equivalentes a 
uma diminuição de 4,1% em relação 
ao ano anterior; com relação à dimi-
nuição de sódio, foi uma queda de 
8%, um pouco abaixo do objetivo de 
10%. Com relação aos produtos vol-
tados ao público infantil, ao fim de 

A redução de açúcar, 
gorduras e sódio 
tem sido promovida 
gradativamente no 
portfólio global da 
Nestlé. No segmento 
infantil, ao final de 2015, 
99% do portfólio para 
crianças já atendia aos 
critérios nutricionais 
definidos.
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2015, 99% do portfólio para crianças 
atendeu aos critérios da Nestlé Nutri-
tional Foundation. 

No Brasil, em 2015, quase 160 produ-
tos registraram algum tipo de redução/
melhoria nutricional. Um dos principais 
destaques foi em Nescau, um dos líde-
res em bebidas achocolatadas da Nes-
tlé, que passou por ampla reformula-
ção de sua receita, a fim de aprimorar 
seus atributos de saudabilidade. Como 
resultado, os açúcares adicionados 
em uma porção de Nescau Prontinho, 
hoje, contribuem com menos de 3% 
dos requisitos energéticos diários de 
crianças moderadamente ativas. G4-FP6

Houve, ainda, redução significativa 
de 45% em gorduras, além de um 
aumento de 26% no conteúdo pro-
teico – por meio da adição de leite. O 
relançamento do produto foi acompa-
nhado por campanhas para explicar os 
benefícios da mudança, gerando mais 
de 70% de aceitação do produto por 
parte de profissionais de saúde. G4-FP6

Com relação à fortificação de alimentos, 
a Nestlé tem a meta global de entregar 
200 bilhões de porções fortificadas de 
alimentos e bebidas, com ênfase no 
público infantil e em mulheres em ida-
de fértil. No Brasil, em 2015, foram 18,3 
bilhões de porções fortificadas com 
nutrientes com baixo consumo pela 
população brasileira, como ferro, zinco 
e vitamina A. Entre os destaques está 
a linha NINHO® Forti+, desenvolvida 
com base em algumas deficiências 
nutricionais encontradas no País, con-
tribuindo para a ingestão recomendada 
dos nutrientes necessários para o de-
senvolvimento infantil. G4-FP7

A empresa também está atenta às 
demandas de seus consumidores por 
produtos com formulação especial. 
Em julho de 2015, foi lançado NINHO® 

Portion Guidance G4-FP8

Faz parte das prioridades da Nestlé, 
hoje, esclarecer aos consumidores 
qual a quantidade adequada de deter-
minado produto para uma alimentação 
balanceada, de menor risco à saúde. 
A empresa dissemina essa informação 
por meio da Portion Guidance – um 
indicativo de porção que é inserido na 
rotulagem de produtos. Globalmente, 
a proporção de produtos com a infor-
mação mais que dobrou; no Brasil, 
em dezembro de 2015, cerca de 83% 
dos produtos para crianças e famílias 
apresentavam comunicação sobre 
porcionamento adequado.

2014 17,7 bilhões

18,3 bilhões2015

Produtos fortificados no Brasil (em porções) G4-FP7

2014 30,2%

63,3%2015

Produtos infantis e familiares com Portion Guidance (global) G4-FP8

Forti+ 0% Lactose, o primeiro com-
posto lácteo em pó zero lactose do 
mercado nacional, que permite a um 
público expressivo poder acessar os 
produtos da marca. Atualmente, 12% 
das crianças brasileiras têm alguma 
restrição ao nutriente.

Gda G4-DMA, G4-PR3

Como parte de seu compromisso de 
fornecer informações claras e precisas 
ao consumidor, a Nestlé insere, na 
frente das embalagens de 100% dos 
produtos elegíveis, o Guia Nutricional 
(Guideline Daily Amount – GDA), com 
algumas das principais informações 
sobre a composição do alimento, 
bem como a porcentagem de quanto 
essa quantidade representa na reco-
mendação diária total do nutriente em 
questão. No verso das embalagens, 
existe a plataforma de comunicação 
Nestlé Nutritional Compass, que traz 
conteúdos sobre nutrição e hábitos de 
vida saudáveis, além de informações 
mais detalhadas sobre o produto.

Outra inovação relevante foi o lança-
mento de NESFIT® para beber, nas 
opções Arroz Integral e Aveia Integral, 
entrando na categoria de bebidas à 
base de cereais. O produto contém ce-
reais integrais, com fibras e nutrientes 
como a vitamina E e o magnésio, não 
possui lactose ou glúten e concentra 
36% da necessidade diária de cálcio. 
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Indicadores de Nutrição em 2015 G4-FP5 , G4-FP6, G4-FP7, G4-FP8

100%
dos produtos alinhados 
ao Nestlé Nutritional 
Compass

16
produtos com adição de 
nutrientes essenciais e 
ingredientes funcionais

63 

produtos 
com redução de sódio, 
açúcar, gorduras total 
e trans ou corantes 
artificiais

100%
dos produtos elegíveis 
com Guia Nutricional 
(Guideline daily amounts 
- GDA)

79
produtos reformulados 
considerando aspectos 
de nutrição e saúde

leia+
Sobre os indicadores no Anexo.
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Ciência e conhecimento  
em nutrição G4-FP4

A Nestlé entende que seu papel no eixo 
de nutrição não se restringe à oferta de 
produtos fortificados e mais saudáveis; 
também cabe à empresa compreender 
e adequar-se às necessidades locais 
de seus consumidores, garantindo um 
portfólio alinhado às necessidades de 
cada região.

Em sintonia com o compromisso glo-
bal de estar à frente da pesquisa em 
nutrição e saúde, em 2015 foi realiza-
do um estudo-piloto, na cidade de São 
Paulo, com a participação de cerca de 
1.000 crianças de diferentes estratos 
socioeconômicos e regiões do muni-
cípio. O objetivo do estudo foi mapear 
necessidades e hábitos alimentares 
do público infantil, contribuindo para 
a geração de conhecimento sobre 
potenciais deficiências nutricionais e 
aspectos locais. A iniciativa dará base 
para novos estudos, a serem realiza-
dos a partir de 2016.

Jovens Nutricionistas G4-FP4

Em parceria com universidades e hos-
pitais, também são realizadas ações 
específicas de relacionamento e disse-
minação de informação. No negócio de 
nutrição hospitalar, um dos programas 
de destaque é o Jovens Nutricionis-
tas, desenvolvido pela Nestlé Health 
Science (NHSc), que busca diagnosti-
car a desnutrição hospitalar e identifi-
car soluções nutricionais capazes de 
atender às necessidades de pacientes 
com condições clínicas específicas. 

Estudantes de Nutrição são capacitados 
por quatro meses, por meio de treina-
mentos e vivências práticas no ambien-
te hospitalar, e em 2015 foi estabelecido 
um protocolo para relacionar a oferta de 
volume prescrito de administração de 
dietas enterais versus o volume real-
mente infundido, a fim de avaliar ocor-
rências e garantir um mínimo aceitável 
de 80% do volume nas instituições hos-
pitalares. Em 2015, o programa foi rea-
lizado em 29 instituições hospitalares, 
capacitando 29 estudantes, responsá-
veis por atender 13.646 pacientes, sen-
do 5.718 pacientes desnutridos. Desde 
o início do projeto, em 2011, foram 407 
estudantes treinados, 78.104 pacientes 
atendidos, 214 instituições hospitalares 
do Brasil e 27.318 pacientes desnutridos 
identificados.

saúde e segurança  
alimentar G4-DMA, G4-PR1, G4-14

Os padrões de segurança Nestlé per-
meiam todos os processos produtivos 
e a cadeia de valor, resguardando o 
bem-estar dos consumidores e a repu-
tação das marcas da organização. De 
acordo com a natureza de cada cate-
goria, são realizadas análises das ma-
térias-primas, composição e padrões/
variação, bem como aspectos técni-
cos próprios da indústria de alimentos. 
Nos produtos lácteos, por exemplo, há 
mais de 500 análises de qualidade. 

Jovens nutricionistas 
em treinamento
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Atualmente, 100% dos produtos são 
contemplados por avaliações, na for-
ma de um estudo de perigos – HAC-
CP (Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points) – que examina condições 
de processo, materiais e ambiente de 
produção. Além disso, a Nestlé possui 
certificações voluntárias em normas 
de segurança de alimentos, como ISO 
22004 ou FSSC 22000.

reputação e satisfação G4-DMA, G4-27, 

G4-PR5

Como parte de sua estratégia, periodi-
camente, a Nestlé avalia sua reputação 
com o consumidor brasileiro. Na edi-
ção 2015 da pesquisa de imagem cor-
porativa, realizada mediante consulta a 
ONGs, governo, imprensa, organismos 
internacionais, academia e profissio-
nais de saúde, a marca se manteve na 
liderança por ter produtos de qualidade 
(86%), sempre oferecer a escolha mais 
gostosa e saudável (56%) e ter informa-
ções em suas embalagens que facilitam 
a escolha de produtos saudáveis (58%).

Também foi realizado um estudo com 
2.036 consumidores. A marca Nestlé 
foi, dentre as empresas avaliadas, a 
mais associada a atributos como ter 
produtos de qualidade (57%), sempre 
oferecer a escolha mais gostosa e sau-
dável (55%) e ter informações em suas 
embalagens que facilitam a escolha de 
produtos saudáveis (50%).

A percepção da qualidade dos produtos 
Nestlé apresentou crescimento de 2014 
para 2015, ao passo que este atributo 
ganhou importância entre os períodos, 
avaliado como um dos três mais impor-
tantes por 38% entrevistados em 2015, 
contra 24% dos entrevistados em 2014. 
Um dos fatores que contribui para este 
resultado é o reconhecimento da Nestlé 
como uma empresa comprometida com 
a melhoria contínua de seus produtos 
pela maioria (73%) dos entrevistados. 

3.272
educadores capacitados 
no âmbito do Nestlé 
Nutrir Crianças Saudáveis

100%
dos produtos avaliados 
com base em critérios 
de saúde e segurança

2.036
consumidores 
consultados para 
avaliar a Nestlé em 
2015. Os participantes 
da pesquisa 
destacaram aspectos 
como qualidade 
e saudabilidade 
dos produtos
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• Nutrir nas Escolas

Executado em parceria com secretarias munici-
pais de educação, o Nutrir oferece capacitações 
para os profissionais das escolas públicas, in-
cluindo informações sobre educação alimentar 
e nutricional, atividades culinárias e prática de 
atividades físicas. Além das formações presen-
ciais, os educadores contam com uma plata-
forma online (www.nutrirnasescolas.com.br), 
com trilhas de desafios para serem realizados 
com as crianças dentro das escolas. 

Em 2015: 
1.060 escolas inscritas 
548.710 crianças impactadas
3.272 educadores participantes

• Nutrir na Comunidade

Realizado em parceria com quatro ONGs, o pro-
grama busca estimular aspectos de nutrição 
combinados ao incentivo à prática de atividades 
físicas e elaboração de orientação alimentar e 
planos de atividade direcionados de acordo com 
o perfil da criança.

Em 2015:
1.425 crianças atendidas em
4 oNGs parceiras: Casa do Zezinho, Institu-
to Fernanda Keller, Instituto Bola pra Frente 
e Bairro da Juventude

• Voluntários Nestlé

O programa de voluntariado dos colaboradores 
também divulga e estimula hábitos de alimenta-
ção e vida mais saudáveis para crianças e adoles-
centes de 6 a 14 anos. São 29 grupos, presentes 
em 26 unidades da Nestlé Brasil, com participa-
ção de 29% de colaboradores voluntários – en-
tre mantenedores, que realizam doações em di-
nheiro (a cada R$ 1 doado, a Nestlé doa R$ 2) e 
voluntários de tempo – que participam das folias 
culinárias, que são atividades mensais realizadas 
em instituições parceiras. 

Em 2015:
29 grupos de voluntários
878 voluntários de tempo
2.145 crianças impactadas
6.289 voluntários mantenedores

Nestlé Nutrir Crianças saudáveis G4-SO1, G4-FP4

Executado pela Fundação Nestlé Brasil, criada em 
1987, o programa propõe a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis e atividades físicas para 
crianças. Em 17 anos, a iniciativa já contemplou 
mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com 
as atividades. Para isso, há três frentes de trabalho:

O programa capacitou, em 
2015, 3.272 educadores, 
levando temas de educação 
alimentar e nutricional e da 
prática de atividade física a 
mais de 548.710 crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos, 
em 1.060 escolas públicas de 
todo o País.
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unidos por Crianças Mais saudáveis
G4-SO1, G4-FP4     

Fruto de um programa global lançado pela Nes-
tlé, o Unidos por Crianças Mais Saudáveis (do 
inglês United for Healthier Kids) tem como obje-
tivo ajudar pais e responsáveis a incentivar com-
portamentos mais saudáveis entre crianças de 
0 a 12 anos, em conjunto com governos, acade-
mia, e comunidade.

O Unidos por Crianças Mais Saudáveis respon-
de a desafios de nutrição globais, dentre os quais 
se destaca, no Brasil, a obesidade infantil – que já 
representa o maior desafio de saúde pública para 
as próximas décadas, afetando um terço das crian-
ças entre 5 e 9 anos de idade no País, segundo 
o IBGE. A Federação Mundial da Obesidade tam-
bém demonstra que, nacionalmente, a prevalência 
da obesidade quadruplicou entre 1989 e 2009. 

Para abordar esses desafios, a empresa lançou 
em 2015, em São José do Rio Pardo (SP), o primei-
ro piloto do programa global em solo brasileiro. A 
cidade paulista de pouco mais de 50 mil habitan-
tes foi contemplada por uma ação do Unidos por 
Crianças Mais Saudáveis, considerando o contex-
to e as necessidades locais. Todas as crianças do 
município foram mapeadas e cerca de 2,6 mil de-
las, com idades entre 6 e 12 anos, foram engaja-

Iniciativa Nestlé Nutrir 
Crianças Saudáveis

das via gamification, com a criação de um jogo no 
qual, para se avançar nas etapas, era necessário 
avançar em missões da vida real que envolviam, 
por exemplo, o consumo de frutas, verduras e le-
gumes. Entre os investimentos, as crianças foram 
contempladas com pulseiras com chips, para mo-
nitoramento de hábitos, e foi instalado um quartel-
-general com acesso a computador e internet.

Abordando dois dos seis comportamentos 
saudáveis definidos globalmente pela Nestlé para 
sua estratégia (consumo de frutas, verduras e le-
gumes e mais movimento), o piloto conquistou 
bons resultados: em apenas quatro meses, pes-
quisa realizada pelo Ibope identificou que a quan-
tidade de crianças que comiam nível adequado de 
frutas e legumes saltou de 2% para 13%. Tam-
bém foram mensurados indicadores quantitativos 
referentes à execução de atividade física e à redu-
ção do sedentarismo, com reflexos positivos das 
missões saudáveis estimuladas pelo game.

A expectativa da Nestlé, após assimilar as 
melhorias mapeadas durante o piloto, é ampliar 
o programa, impactando pais e crianças, além 
de educadores, a partir da conexão com o Pro-
grama Nutrir Crianças Saudáveis.
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Desenvolvimento 
rural e fornecimento 
responsável
Relacionamento com 
produtores nas cadeias- 
-chave no Brasil garante 
olhar local para os 
compromissos de criação de 
valor compartilhado. G4-DMA

Neste subcapítulo

48 Cadeia do leite
50 Cacau
52 Café
55 Verduras & Legumes
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Para executar seus negócios, a Nestlé 
se relaciona com centenas de milhares 
de produtores rurais, unidades trans-
formadoras e comerciantes ao redor 
do mundo, em cadeias com diferentes 
graus de complexidade. Responsáveis 
por abastecer a empresa com insumos 
essenciais para a produção – como ca-
cau, leite, café, cereais, frutas, legu-
mes e vegetais –, esses parceiros es-
tão no centro da estratégia de Criação 
de Valor Compartilhado, com projetos 
e metas que buscam garantir seu ade-
quado desenvolvimento, o bem-estar 
das comunidades rurais, a rastreabili-
dade e qualidade das matérias-primas 
e o respeito integral às normas Nestlé 
e a legislações aplicáveis.

Nossos Resultados

Por entender a necessidade de man-
ter relações próximas com a cadeia 
de valor, a empresa possui a Política 
de Fornecimento Responsável – que 
permite a avaliação dos fornecedores 
em requisitos de Saúde & Segurança, 
Padrões Trabalhistas, Meio Ambiente e 
Integridade do Negócio. Também são 
realizadas auditorias periódicas para 
checar a conformidade dos parceiros 
com o Código de Conduta dos Forne-
cedores da Nestlé. Essas verificações 
são feitas de forma independente, por 
terceiros, conforme o nível de risco re-
lacionado a aspectos legais, de direi-
tos humanos e de qualidade dos insu-
mos adquiridos. Ao fim de 2015, 82% 
dos fornecedores da empresa ao redor 

Política de Fornecimento 
Responsável busca 
garantir a rastreabilidade 
e o monitoramento dos 
riscos e impactos em 
todas as cadeias com as 
quais a Nestlé negocia.

do mundo estavam em conformidade 
total com o Código.

Dentro do seu Programa de Rastreabi-
lidade do Fornecimento Responsável, 
a Nestlé S.A. definiu 12 commodities 
prioritárias para o negócio: açúcar; ave-
lãs; baunilha; cacau; café; carité; carne, 
aves e ovos; laticínios; óleo de palma; 
papel e celulose; peixes e frutos do 
mar; e soja. Os fornecedores desses 
insumos são monitorados em aspec-
tos sociais, ambientais e de complian-
ce. No Brasil, as principais iniciativas se 
concentram nas cadeias do cacau, do 
café, de laticínios e de cereais, frutas, 
legumes e vegetais – por representa-
rem parcela significativa da aquisição 
de matérias-primas em nível local.

No Brasil, os fornecedores são subme-
tidos anualmente a auditorias externas 
para verificação se suas normas e pro-
cessos estão aderentes às políticas e 
aos compromissos da empresa. A tota-
lidade dos fornecedores é signatária do 
Código de Conduta Nestlé, buscando 
aprimoramento constante de procedi-
mentos e integridade operacional. Par-
ticipar das verificações é um requisito 
para as novas contratações de fornece-
dores. Casos de não conformidade são 
submetidos a planos de ação e melho-
ria (leia mais na p.52); caso o fornece-
dor não atenda aos requisitos ou não 
demonstre interesse em adequar sua 
operação, a relação comercial é inter-
rompida e ele não poderá mais forne-
cer à Nestlé. G4-2, G4-12, G4-LA14, G4-LA15, 

G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR10, G4-HR11, G4-

-SO9, G4-SO10

Globalmente, entre 2010 e 2015, já 
foram auditados mais de 10,9 mil par-
ceiros dos 12 ingredientes prioritários, 
para verificar sua conformidade com 
a Política de Fornecimento Responsá-
vel. Esse trabalho é executado com 
o apoio de organizações não gover-
namentais (ONGs) parceiras de repu-
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tação internacional para temas como 
direitos humanos, meio ambiente e 
sustentabilidade. 

Um dos objetivos da estratégia de for-
necimento responsável é garantir o co-
nhecimento da origem das matérias-
-primas adquiridas pela empresa. Esse 
trabalho é especialmente desafiador, 
considerando que alguns insumos são 
adquiridos por traders e comerciantes, 
que negociam insumos adquiridos em 
produtores rurais nem sempre direta-
mente acessados pela Nestlé.

Uma meta para esse quesito foi im-
plantada pela Nestlé S.A.: até 2016, 
50% do volume das 12 commodities 
prioritárias deverão ser rastreáveis. 
Atualmente, o nível de rastreabilidade 
varia conforme as cadeias, chegando 
globalmente a 95% em alguns casos, 
como na de baunilha; outras, como 
as de carnes, ovos e peixes, têm tido 
progresso mais lento.

Cadeia do leite

A história da Nestlé no Brasil é intima-
mente ligada ao segmento de lácteos. 
Líder nacional em diversas categorias, 
como achocolatados líquidos, leites em 
pó e leite condensado, a companhia é a 
maior compradora individual do produ-
to no País, relacionando-se de forma di-
reta com uma base de 5 mil produtores 
de diferentes estados e regiões. G4-12

Em 2015, um dos destaques na ca-
deia do leite foi o início do programa 
de Fornecimento Responsável entre 
os produtores. Diversos indicadores e 
dados, como uso da água, preservação 
de áreas protegidas, condições traba-
lhistas e bem-estar animal, passaram 
a ser monitorados com a aplicação de 
um check-list de conformidade, que se 
tornará critério para a continuidade e a 
evolução das relações com os produto-

res rurais. A expectativa é que 189 fa-
zendas sejam aprovadas nesse check-
-list já em 2016.

Como parte de seus compromissos 
globais, a companhia já verificava as-
pectos de direitos humanos (como 
trabalho infantil ou escravo). Para 
isso, uma equipe de 60 técnicos atua 
in loco, nas fazendas, observando as 
condições trabalhistas e mapeando 
riscos na cadeia. Além disso, fruto da 
parceria com o Ministério do Trabalho 
de Emprego (MTE), a Nestlé Brasil ve-
rifica periodicamente se algum forne-
cedor de leite está na lista suja do ór-
gão. Nos últimos cinco anos, apenas 
um caso foi reportado (em 2013), e o 
produtor em questão foi imediatamen-
te cortado da base de fornecimento.

As ações relacionadas à qualidade 
também são prioritárias e executadas 
há anos pela companhia. Todo o leite 
fornecido pelos produtores é analisa-
do, pelo menos, três vezes por mês 
em laboratório externo credenciado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa). A garan-
tia de qualidade, segurança alimentar 
e frescor do produto é assegurada 
mediante até 500 análises, conside-
rando indicadores técnicos de referên-
cia no segmento. G4-PR1

A cultura de melhoria contínua é esti-
mulada entre os produtores por meio 
de programas específicos voltados à 
qualidade, à segurança e à eficiência. 
Entre eles, destacam-se: 

•	Sistema de Valorização do Leite 
(SVL): Desde 2005, os fornecedores 
têm seu leite precificado de acordo 
com indicadores de qualidade e, em 
2015, os critérios de bonificação fo-
ram reforçados para indicadores como 
contagem bacteriana total – nesse 
aspecto, a Nestlé premia proporcio-
nalmente os produtores que atendem 

+de 2,7mil
fornecedores de leite 
submetidos, nos últimos 
dois anos, às auditorias  
do Programa Boas 
Práticas na Fazenda
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critérios muito superiores aos parâ-
metros legais: quanto melhor a quali-
dade, maior o prêmio;

•	Programa de Desenvolvimento 
da Pecuária Leiteira (PDPL): Reali-
zado em parceria com a Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) há mais de 
28 anos, apoia a formação de profis-
sionais para a atividade leiteira, além 
de prestar assistência técnica às fa-
zendas produtoras e aos técnicos que 
as atendem. No final de 2015, eram 
39 propriedades contempladas, com 
mais de 15 estudantes e profissionais 
capacitados, compondo o grupo de 
mais de 1.300 zootecnistas, veteriná-
rios e engenheiros agrônomos forma-
dos no programa desde a sua criação;

•	Programa NATA (Núcleo de Assis-
tência Técnica Autorizada): Contem-
plou, em 2015, 943 propriedades, acima 
do objetivo para o ano, de 900. A ini-
ciativa busca repassar a produtores de 
leite o conhecimento técnico-financeiro 
da produção leiteira, com visitas de ve-
terinários, zootecnistas e engenheiros 
agrônomos treinados pela Nestlé em 
parceria com a UFV (Universidade Fe-
deral de Viçosa) e a Embrapa, a fim de 
melhorar a gestão do negócio dos pro-
dutores e a qualidade da matéria-prima. 
Em 2015, o destaque foi o início das 
ações de agroempreendedorismo, vi-
sando ao fortalecimento da capacidade 
empreendedora dos produtores;

•	Programa Aliança: Criado em 2011, 
busca a fidelização do produtor de leite 
ao estabelecer contratos de longo pra-
zo, com preços preestabelececidos e 
benefícios de visualização de custo e 
faturamento, respectivamente, para 
a Nestlé e para seus fornecedores. 
Em 2015, 868 fornecedores (corres-
pondentes a 18% do volume de leite 
adquirido) participavam do Aliança, e a 
meta é chegar a 50% até 2020;

•	Rumo Seguro: Criado em 2007, 
busca reduzir a incidência de aciden-
tes no transporte de leite fresco ao 
monitorar os motoristas, garantindo 
100% de rastreabilidade e segurança 
da carga e reduzindo em 78%, desde 
sua criação, o volume de acidentes na 
cadeia de distribuição.

Boas Práticas na Fazenda 
G4-HR5, G4-HR6

Um dos mais complexos e estrutura-
dos programas na cadeia leiteira do 
País é o Boas Práticas na Fazenda 
(BPF), criado em 2005 para estimular 
a elevação dos padrões de qualidade 
do leite em determinados produtores. 
Hoje, esse índice é 40% maior nos 
participantes do programa.

Por meio da introdução ou aperfeiçoa-
mento de procedimentos, verificados 
em visitas de orientação e auditorias, 
os fornecedores são preparados para 
certificação no BPF, sendo avaliados 
em 53 itens, além da conformidade 
com leis e normas ambientais.

Em 2014 e 2015, 2.748 fornecedores 
passaram por auditoria de Boas Práti-
cas na Fazenda. Além disso, 5.094 for-
necedores assinaram, estão em con-
formidade com o Código de Conduta 
e não são autorizados a fornecer leite 
para Nestlé, caso se recusem a cum-
prir o código ou se alguma inconfor-
midade for encontrada durante uma 
visita técnica ou comercial à fazenda.  

Com relação a aspectos de direitos hu-
manos e trabalhistas, o Manual do For-
necedor de Leite da Nestlé também 
possui conteúdos específicos, tendo 
sido disseminado a 100% dos parcei-
ros comerciais, assim como o Código 
de Conduta dos Fornecedores Nestlé. 
Em 2015, 54% das fazendas foram 
avaliadas por uma empresa terceira 
em relação aos critérios contemplados 
no Boas Práticas na Fazenda, que en-
globam a responsabilidade social e o 
acato às leis trabalhistas.
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Serviço Nestlé ao 
Produtor
Disponível desde 2012 para atendi-
mento ao fornecedor de leite, via 
e-mail (snp.faleconosco@br.nestle.
com), site (www.produtornestle.
com.br) e telefone (0800 779 3500), 
o canal esclarece dúvidas e ques-
tionamentos dos parceiros. Em 2015, 
foram 18 mil ligações, sendo 77% 
delas relacionadas a informações 
gerais da produção leiteira requeridas 
pelos fornecedores de leite.

Cacau

Dentro das metas de Desenvolvimen-
to Rural, um dos destaques globais 
é a cadeia do cacau. Todos os anos, 
a Nestlé adquire aproximadamente 
30% da produção nacional dessa ma-
téria-prima para a fabricação de choco-
lates, achocolatados e produtos diver-
sos. Para assegurar a Criação de Valor 
Compartilhado, a empresa mantém 
o Nestlé Cocoa Plan, cujo objetivo é 
reforçar a rentabilidade e o desenvol-
vimento dos fornecedores, assegurar 
a qualidade da matéria-prima e com-
bater aspectos críticos associados a 
essa cadeia – como trabalho infantil, 
pobreza e inequidade de gênero. G4-12

Mundialmente, há cerca de nove mi-
lhões de hectares cultivados com ca-
cau, capazes de produzir 4,2 milhões 
de toneladas de cacau em amêndoas 
por ano. Cerca de 70% desse volume 
está concentrado na África subsaaria-
na, seguido da América Latina (15 a 
20%) – regiões acessadas pela Nes-
tlé e outras empresas de alimentos, 
para aquisição do insumo. Por isso, 
nos últimos anos, o Nestlé Cocoa Plan 
avançou nessas localidades, tendo fe-
chado 2015 com 47,9 mil produtores 
treinados e 50% da cadeia na Costa 
do Marfim (maior produtor global), 
coberto por sistemas de combate ao 
trabalho infantil.

Ano após ano, a empresa tem aumen-
tado o volume de cacau adquirido den-
tro de produtores contemplados pelo 
Nestlé Cocoa Plan (veja gráfico). No 
Brasil, as iniciativas nessa direção se 
fortaleceram desde 2014. A evolução 
observada nesse período recente indi-
ca uma originação de 7,5 mil toneladas 
de amêndoas de cacau em 2015, com 
base nos pilares de sustentabilidade 
estabelecidos, versus 4,6 mil tonela-
das no ano anterior.

Nacionalmente, a Nestlé negocia com 
mais de 1,2 mil produtores de cacau – 
somando-se fornecedores individuais 
e aqueles vinculados a cooperativas 
agrícolas, com os quais a empresa se 
relaciona diretamente. Nos últimos 
anos, o foco foi reforçar a negociação 
direta, para ampliar o controle da qua-
lidade da matéria-prima e o impacto 
positivo sobre a cadeia, além de miti-
gar riscos e contribuir para a profissio-
nalização dos produtores, auxiliando 
na melhoria da rentabilidade de suas 
fazendas e motivando as futuras ge-
rações a permanecerem na atividade 
produtiva. Em 2015, a proporção de 
negociação local (em toneladas de ca-
cau) foi de 54% com conexão direta 
(via produtores rurais e cooperativas 
agrícolas) e 46% via intermediários. 
Em 2018, a expectativa é que essa 
proporção seja 75% direta e apenas 
25% indireta. Comparativamente, em 
2011, mais de 90% do cacau era ad-
quirido via atravessadores e apenas 
10% eram obtidos dos agricultores.

O Nestlé Cocoa Plan já foi implantado 
nas regiões produtoras do Pará, Bahia 
e Espírito Santo. Em 2015, ainda foram 
importadas 3 mil toneladas de cacau 
da África, mas a partir de 2016 a inten-
ção é contribuir para a ampliação da 
capacidade brasileira de abastecimen-
to de 100% de amêndoas de cacau su-
ficientes para atender à demanda das 
duas fábricas de chocolates no país, 
em Caçapava (SP) e Vila Velha (ES). A 
expectativa é de que haja elevação de 
produtividade (kg cacau/ha) das fazen-
das de cacau dos fornecedores brasi-
leiros e que este fato se consolide nos 
próximos anos. A empresa está con-
tribuindo nessa direção com o Nestlé 
Cocoa Plan, com foco na ampliação 
das ações de assistência e conexão 
com o produtor para assegurar seu 
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+ de 1.200
produtores de cacau negociam 
com a Nestlé no Brasil

7.500
toneladas adquiridas via Nestlé 
Cocoa Plan no Brasil

54%
das negociações em 2015 
realizadas de forma direta com  
o produtor

desenvolvimento produtivo sustentá-
vel, garantindo um suprimento respon-
sável de cacau e contribuindo para o 
aprimoramento da qualidade da safra 
deste produto no País, que satisfaça 
as exigências do consumidor brasilei-
ro, consciente dos valores de susten-
tabilidade nesta cadeia produtiva.  

Volume de cacau adquirido via Cocoa Plan 
(global) – em toneladas

2013 62.200

150.000

175.000

91.801

121.481

130.000

2017 (meta)

2018 (meta)

2014

2015

2016 (meta)

Cacau adquirido via Cocoa Plan 
(Brasil) – em toneladas

2014

2017 (meta)

 4.600

16.000

7.500

10.000

13.000

2015

2018 (meta)

2016 (meta)
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KITKAT®: produção certificada
Chocolate da Nestlé mais vendido no mundo, o KITKAT® se tornou 
a primeira marca de confeitaria global a utilizar 100% de cacau com 

certificado de sustentabilidade, fornecido via Nestlé Cocoa Plan.

Para atendimento dessas diretrizes, foi iniciado em 2015 um traba-
lho de certificação dos produtores rurais da empresa no mercado 
brasileiro, com foco no certificado de sustentabilidade UTZ – que 

verifica mais de 120 itens “dentro da porteira” relacionados a boas 
práticas socioambientais, trabalhistas e de negócios. 

Desde setembro de 2015, a Nestlé no Brasil, por meio de seu progra-
ma Cocoa Plan, se empenhou para apoiar a adoção do protocolo da 

empresa certificadora UTZ, denominado “Cadeia de Custódia do Ca-
cau”, que inclui todo o processo produtivo – desde a certificação das 

propriedades rurais até os armazéns, as unidades de processamento 
e as fábricas de confeitaria de chocolate da Nestlé, com mais 30 pro-

priedades rurais em solo brasileiro envolvidas com a certificação, num 
total aproximado de 6 mil hectares com cultivo de cacaueiros no País. 

A ideia, com isso, é garantir a rastreabilidade e confiabilidade da 
compra de cacau. A informação consta, desde fevereiro de 2016, de 

todos os rótulos de KITKAT® no País.

Fazenda Cantagalo, 
certificada UTZ, faz 

parte do Cocoa Plan

Café

Com posição de liderança em seg-
mentos como café solúvel, além de 
negócios consolidados na categoria 
de cápsulas, a Nestlé Brasil conside-
ra a cultura cafeeira crucial para sua  
estratégia de Criação de Valor Com-
partilhado. Por meio das iniciativas 
NESCAFÉ Plan e AAA Sustainable 
Quality Program, realizadas, respec-
tivamente, pelas marcas NESCAFÉ 
e Nespresso, busca-se garantir a 
qualidade dos insumos fornecidos, 
estimular o empreendedorismo e au-
mentar a eficiência ambiental e social 
dos produtores. No Brasil, a compa-
nhia negocia com 1.052 produtores 
pelo NESCAFÉ Plan. Na Nespresso, 
são 2 mil fornecedores. G4-12

O NESCAFÉ Plan é executado global-
mente pela empresa e, em 2015, ga-
rantiu que mais de 225 mil toneladas 
de café verde fossem adquiridas em 
conexão direta com os produtores. 
Por meio do programa, são executa-
das ações de treinamento, apoio téc-
nico, desenvolvimento de técnicas 
gerenciais, maximização de recursos 
e produtividade e, também, redução 
de impacto ambiental. 

Os pilares do programa no Brasil são 
Agricultura Responsável, Fornecimen-
to Responsável e Consumo Respon-
sável. No estado do Espírito Santo, 
produtores são treinados na iniciativa 
Farmer Connect, com visitas periódi-
cas de agrônomos para orientação na 
adesão aos princípios do Código 4C. 
Além disso, a empresa realiza treina-
mentos em calendário anual e man-
tém parceria há uma década com o 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (Inca-
per), com o qual participa de ativida-
des de cooperação cientifica. 
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Um dos destaques de 2015 foi o ingres-
so do NESCAFÉ Plan no extremo sul da 
Bahia, região que não era diretamente 
acessada pela empresa. Por meio do 
diálogo estreito com 70 agricultores da 
região, a companhia pretende mitigar 
riscos potenciais na cadeia de forneci-
mento e contribuir para o desenvolvi-
mento local, por meio de capacitação 
técnica e qualificação em aspectos de 
qualidade e de conformidade.

A Nestlé também foi uma das funda-
doras do Código Comum para a Co-
munidade Cafeeira (4C), que difunde 
a cultura de sustentabilidade na pro-
dução, no processamento e na venda 
de café verde por meio da emissão 
de licenças e certificações. Ao fim 
de 2015, 1.052 cafeicultores no Brasil 
operavam com a licença 4C, contando 
com os 510 que já operavam em 2014.

O NESCAFÉ Plan preconiza, ainda, o 
apoio para que agricultores alcancem 
resultados superiores em produtivida-
de e qualidade por meio do acesso a 
mudas diferenciadas. Além de forne-
cer descontos de até 25% no valor 
total de mudas, a Nestlé realiza doa-
ções e tem como compromisso global 
distribuir 220 milhões de mudas aos 
produtores até 2020. 

Aquisição Distribuição
2011 1.855.000 -
2012 5.368.724 1.855.000
2013 2.301.420 5.368.724
2014 1.420.000 2.301.420
2015 3.340.000 384.000
Total 14.285.144 9.909.144

Aquisição e distribuição de mudas NESCAFÉ Plan*

* Até 31/12/2013, a Nestlé doava dinheiro para viveiristas com a condição 
de estes usarem o recurso na forma de desconto de 25% no preço de 
venda das mudas para os cafeicultores. Os viveiristas informavam à 
empresa mensalmente a quantidade de mudas vendidas e entregues com 
subsídio. As mudas de café distribuídas durante 2014 foram subsidiadas 
pela Nestlé no ano anterior. A partir de 2014, novos subsídios seguiram 
uma outra sistemática de pagamento. A Nestlé realiza uma concorrência 
de preços e determina o menor preço, proposto aos viveiristas. Aqueles 
que aceitam o menor preço vendem para a Nestlé uma determinada 
quantidade de mudas de café. As mudas compradas pela Nestlé são 
doadas aos agricultores, beneficiados na proporção “Pague 3 e leve 4”. 
Isto é, o cafeicultor ganha uma muda gratuitamente a cada três mudas 
compradas por ele. Na prática, é efetuado o mesmo desconto de 25%. 
Dois instrumentos de controle foram introduzidos. O Formulário para 
Concessão de Mudas é usado para identificar quem se beneficiará do 
subsídio, com quantas mudas e onde pretende plantar. O Caderno de 
Controle de Mudas, por outro lado, serve para registrar a data efetiva da 
distribuição das mudas, quem fez a retirada e em qual quantidade.

Cafeicultores com licença 4C no Brasil

2013 254

1.052

510

2015

2014

Volume de café comprado de produtores do NESCAFÉ 
Plan – em toneladas

2013 9.444

18.084

29.763

2014

2015
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Segmento de café premium da Nestlé S.A., a 
Nespresso mantém mundialmente o programa 
de fornecimento AAA Sustainable QualityTM, de-
senvolvido em parceria com a Rainforest Alliance 
para ampliar a qualidade dos cafés fornecidos com 
base em boas práticas socioambientais. Em 2015, 
85% do volume de café adquirido por Nespresso 
veio de produtores engajados no Programa AAA.

Desde 2014, a unidade de negócios possui o 
The Positive Cup, uma estratégia para a promoção 
da sustentabilidade no fornecimento e no consu-
mo de café e para a melhoria das condições de 
vida dos produtores. Por meio da ação, lança-se 
um olhar para todo o ciclo de vida dos produtos, 
incluindo condições sociais e ambientais, forne-
cimento de alumínio e reciclagem de cápsulas e 
adaptação às mudanças climáticas.

Com relação à avaliação e gestão de impactos, 
em 2015, mais de 50 fazendas de café foram in-
cluídas na cadeia de Nespresso, e 100% passaram 
por avaliação que incluiu critérios trabalhistas e so-
bre direitos humanos. Para 2016, a meta é realizar 
mais de 2 mil auditorias, para verificação de 100% 
das fazendas cadastradas. G4-LA10, G4-HR10, G4-SO9

Até 2020, o compromisso é que 100% dos ca-
fés adquiridos para cápsulas Nespresso atendam 
aos padrões AAA. Também são metas da Nespres-
so reduzir em 10% a pegada de carbono; alcançar 
100% de capacidade de reciclagem global; e ad-
quirir todo o material usado na produção de cáp-
sulas por meio de fontes sustentáveis, segundo a 
norma Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 

Um dos destaques é a instalação de pontos 
de coleta de cápsulas das linhas doméstica e 
profissional em mais de 30 países, incluindo o 
Brasil – reforçando o compromisso com a redu-
ção de impacto ambiental pós-consumo de cafés 
monodose. No País, há pontos de coleta em to-
das as boutiques da marca e, também, em seis 
lojas parceiras (endereços das unidades estão 
disponíveis em https://www.nespresso.com/br/
pt/pages/servicos-do-club-reciclagem). 

As cápsulas são enviadas a um centro onde 
é feita a separação da borra do café do alumínio, 
para que cada resíduo tenha o destino adequa-
do. A borra do café é enviada a uma empresa 
que a transforma em compostos orgânicos, e 
o alumínio é transformado em matéria-prima, 
retornando à cadeia produtiva em segmentos 

como tintas e vigas metálicas para construção 
civil. A Nespresso não tem qualquer retorno fi-
nanceiro com a reciclagem das cápsulas. G4-EN28

No Brasil, o Programa AAA reforça os aspectos 
de qualidade, sustentabilidade e produtividade, 
com mais de 30 agrônomos em campo atuando 
na qualificação de produtores e na verificação das 
matérias-primas. Entre as ferramentas adotadas, 
está a Tool for Assessment of Sustainable Quality 
(TASQ), com 91 pontos de controle e critérios de 
qualidade e 296 critérios de sustentabilidade. Ao 
fim de 2015, 91% do café Nespresso era verifica-
do nessa ferramenta.

Por meio de parceiros nacionais e internacio-
nais, como o Imaflora, o Instituto Ipê e a União In-
ternacional para Conservação da Natureza (IUCN, 
na sigla em inglês), são estudadas oportunidades 
de melhoria em toda a cadeia, envolvendo insti-
tuições, produtores e o setor privado.

Em 2015, foram realizadas importantes ações, 
como a assinatura do Consórcio Águas do Cer-
rado, em Minas Gerais, tornando a Nespresso 
indutora de boas práticas de conservação de re-
cursos hídricos e valorização de serviços ecossis-
têmicos na região. Também se destaca a parceria 
com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado 
Mineiro, responsável pelo trabalho de indicação 
geográfica, comprovando características únicas 
dos cafés desta região. 

Nespresso: boas práticas na cadeia do café premium

Leia+
A Nespresso publica regularmente 
os avanços em sua estratégia de 
sustentabilidade. Conheça as ações em 
www.nespresso.com/positive

85%
do volume de café 
adquirido por Nespresso 
veio de produtores 
engajados no Programa 
AAA Sustainable Quality
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Verduras e legumes

Na fábrica de São José do Rio Pardo 
(SP), a Nestlé Brasil mantém linhas de 
culinários (sopas e cremes), cereais 
(Mucilon) e alimentos infantis (papi-
nhas e sopinhas). Reconhecendo a 
importância do engajamento de seus 
produtores locais, a empresa man-
tém, desde 2006, projeto de qualifi-
cação dos fornecedores de vegetais e 
legumes destinados às papinhas Nes-
tlé e à linha Maggi.

Ao fim de 2015, 26 produtores rurais 
eram submetidos ao Farmer Connect, 
com relacionamento direto de longo 
prazo mantido com a Nestlé, que inclui 
apoio técnico, treinamentos de boas 
práticas agrícolas, experimentos, ações 
de rastreabilidade das matérias-primas 
e maior previsibilidade de negociação, 
com contratos fixados anualmente. 
O volume negociado nesse modelo 
contempla cerca de 6,6 mil toneladas 
anuais de cenoura, batata, mandioqui-
nha, salsa, espinafre, feijão, repolho, 
cebola, salsa, aipo e alho-poró. Para 
execução do programa, é mantido acor-
do de cooperação com a Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo (Esalq). G4-12

Além do volume negociado no proje-
to, a Nestlé adquire cereais, frutas e 
legumes processados de fornecedo-
res; cereais (como arroz e aveia), es-
sencialmente comprados de coopera-
tivas; e frutas e legumes adquiridos de 
empresas que negociam diretamente 
com produtores. Nesses casos, a 
Nestlé Brasil adota ferramentas de 
gestão da cadeia e fornecimento res-
ponsável, realizando auditorias e verifi-
cações nos produtores rurais.

6,6 mil 
toneladas anuais de 
verduras e legumes 
negociadas no âmbito  
do Farmer Connect
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Água

Em 2015, a Nestlé iniciou 
a implantação do modelo 
Zero Water nas fábricas 
do Brasil e manteve os 
investimentos em eficiência 
e desenvolvimento local.

Neste subcapítulo

59 Nestlé Waters
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Segundo estudos do Programa das Na-
ções Unidas para Agricultura e Alimenta-
ção (FAO), a demanda global pela água é 
crescente e disparará mais de 50% na 
primeira metade do século. Até 2025, 
cerca de 1,8 bilhão de pessoas deverão 
viver em países ou regiões com escas-
sez de água. Por sua relevância para o 
bem-estar humano e, também, para seu 
negócio, a Nestlé elegeu a água como 
um dos pilares de Criação de Valor Com-
partilhado – abordando o tema não ape-
nas nos processos produtivos, mas tam-
bém na cadeia produtiva e nas relações 
com consumidores e sociedade.

Globalmente, a empresa tem como 
meta até 2020 reduzir a retirada de 
água por tonelada de produto em 35%. 
Para alcançar esse resultado, investe 
em diversas ações, como moderniza-
ção tecnológica e projetos de reúso que 
reforçam a capacidade de inovação da 
indústria de alimentos, cuja demanda 
cresce em proporção igualmente sig-
nificativa em nível global. Em 2015, o 
consumo de água da Nestlé Brasil foi 
reduzido em 6,2% o que representa 
que foi evitada a retirada de 902.285 m³ 
do recurso do meio ambiente. 

Nos últimos anos, um dos focos tem 

sido produzir fábricas autossustentá-
veis em água – o que significa dispor 
de processos produtivos que capturam 
minimamente ou nenhuma água nova 
no meio ambiente. Em 2014, a Nestlé 
S.A. conseguiu tal feito, sendo a primei-
ra empresa do mundo com uma planta 
independente de captação, no México, 
por meio do uso de água extraída do 
leite bovino. Em 2015, a iniciativa foi 
trazida ao Brasil, na unidade de Palmei-
ra das Missões (RS), que em 2016 já é 
zero água, e já foi adotada desde a con-
cepção da fábrica de cápsulas de café 
Dolce Gusto, em Montes Claros (MG).

Em 2015, 606.813,82 m³ de água 
foram reutilizados/reciclados, o que 
equivale a 12,29% do total de água 
consumida da Nestlé, considerando 
fábricas e centros de distribuição. 
Essa diminuição ocorreu, pois, além 
das unidades de DPA, que não fazem 
mais parte do escopo dos indicadores, 
houve diminuição na produção de al-
gumas unidades que consomem mui-
ta água, como Jacarepaguá (RJ).

O método adotado é o reúso de água 
extraída do leite – que representa um 
terço do negócio Nestlé no Brasil –, 
hoje presente em 13 fábricas de lácteos 

Por meio de projetos 
como o reúso de água 
extraída do leite, a 
Companhia investe em 
modelos de operação 
que diminuem a 
captação de água nova, 
reduzindo custos e 
riscos associados a 
abastecimento. G4-DMA

no País. A separação é feita na etapa de 
evaporação do leite, sendo que a água é 
reutilizada para resfriamento de torres, 
reposição de caldeiras geradoras de va-
por, circuitos de água gelada e limpeza. 

Nas unidades de Araçatuba e Araraqua-
ra, em São Paulo, por exemplo, a eco-
nomia é de 185 milhões de litros por 
ano, suficiente para abastecer 3,3 mil 
pessoas no período. No total, a econo-
mia é de cerca de 1 bilhão de litros de 
água subterrânea por ano, o que repre-
senta 28% da água utilizada nas unida-
des de lácteos e 7% do consumido em 
todas as fábricas Nestlé no Brasil. No 
caso da planta de cápsulas em Montes 
Claros, utiliza-se a água reaproveitada 
da fábrica vizinha, de leite condensado, 
para abastecer os processos.

O uso responsável da água também 
é um requisito para as relações man-
tidas com a cadeia de valor. Por meio 
dos programas Boas Práticas na Fazen-
da (cadeia de lácteos), NESCAFÉ Plan, 
Nespresso (cadeias do café) e Verduras 
e Legumes de Rio Pardo (SP), os produ-
tores rurais são estimulados a diminuir 
sua pegada ambiental e investir em con-
formidade e eficiência nos processos 
produtivos (leia mais nas págs. 30 a 39).

41Nestlé na sociedade 2015

Nossos Resultados



Nossos Resultados

2013 2014 2015³

Água subterrânea² 2.744.121 2.973.864 2.479.758
Água do município 1.693.598 1.585.419 1.144.350
Água superficial 1.487.306 1.279.419 1.312.309
Total 5.925.025 5.838.702 4.936.417
Subterrânea (%) 46 51 50
Municipal (%) 29 27 23
Superficial (%) 25 22 27
Total 100 100 100

1 Considera o consumo de água da Nestlé Brasil.
2 Foram consideradas as captações de água nas 30 fontes principais, sendo que nenhuma delas é afetada significativamente. Somente uma das 
captações, de Petrópolis, ocorre em área adjacente a uma área protegida, segundo o estudo IUCN – Categoria V.

3 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fabricas de DPA, joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Total de água retirada por fonte (m³)¹ G4-EN8

12,29%  
foi o índice total  
de recirculação de água  
nas operações da  
empresa em 2015.

Reciclagem e reutilização de água G4-EN10

1 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fabricas de DPA, joint venture entre  
Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas pela majoritária DPA.

Consumo total de água (m3) Volume total de água reciclada/reutilizada (m3)

2014 20145.838.702 999.100

4.936.416,83 606.813,8220151 20151

Índice de recirculação (%)

2014
17,11%

2015
12,29%
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Geração de efluentes G4-EN22

A Nestlé Brasil descartou, em 2015, um total de 3.340.834,18 m³ 
de água, o equivalente a 1,7 m³/t de produto terminado. Os 
efluentes de fábricas da Nestlé podem ser tratados diretamente 
na fábrica, pré-tratados nas unidades e enviados a Estações de 
Tratamento de Efluentes (ETEs) municipal ou, ainda, encaminha-
dos sem tratamento prévio para a ETE municipal. 

Em algumas unidades, como Montes Claros, é feita a reutilização 
de recurso hídrico tratado.

Uma vez tratado e atendendo aos padrões de qualidade, pode ha-
ver a reutilização do recurso hídrico, entretanto, em nenhuma fase 
ele é manipulado ou utilizado por terceiros

Nestlé Waters

Por também dispor de um negócio de 
produção de águas no País, a empresa 
valoriza a correta gestão de suas fontes 
hídricas, combinando a eficiência no 
uso do recurso à preservação de áreas 
essenciais ao equilíbrio ambiental. 

Em 2015, o consumo das fábricas da Nes-
tlé Waters no Brasil foi de 228.563 m³, 
somando águas superficiais, subterrâ-
neas e empresas de abastecimento. Ne-
nhuma fonte é significativamente afeta-
da por retiradas, drenagem ou descarte 
de efluentes. Destaque para a fábrica de 
Perus (SP), hoje a terceira mais eficiente 
do mundo na Nestlé Waters em uso de 
água: em 2015, o percentual de consu-
mo foi de apenas 1,12 litro de água por 
litro de produto envasado (Água Nestlé 
Pureza Vital). G4-EN26

Para garantir a qualidade e a seguran-
ça dos produtos envasados, a Nestlé 
Waters possui certificação em Segu-
rança dos Alimentos pela SGS do Bra-
sil em 100% das fábricas. G4-FP5

A companhia preconiza a pesquisa 
de condições de entorno na eventual 
aquisição de novas fontes, incluindo 

a constituição de reservas e Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs). São res-
peitados todos os limites para que a 
retirada do recurso mineral não supere 
a capacidade de recarga dos aquíferos. 
Desde 2012, a empresa possui uma 
APA em São Lourenço (MG), garantin-
do a preservação dos recursos hídricos 
e remanescentes de mata, cruciais 
para a conservação da biodiversidade.

Por compreender a relevância da li-
cença social para a continuidade das 
operações, a Nestlé Waters possui 
o Community Relations Framework, 
uma ferramenta adotada em 50% das 
unidades em 2015 que permite o en-

gajamento da comunidade local, mi-
rando a Criação de Valor Compartilha-
do por meio de relações de confiança 
e transparência. G4-SO1

Além de atividades rotineiras do Pro-
grama Nestlé Nutrir Crianças Sau-
dáveis e em datas comemorativas, 
como o Dia da Água, a empresa bus-
ca entender as demandas externas e 
incorporá-las à rotina de negócios. Por 
meio da Community Relations Frame-
work, foi realizada pesquisa com mais 
de 500 pessoas em São Lourenço, em 
2013, para compreender a percepção 
dos moradores sobre as atividades da 
empresa. Nos dois últimos anos, foi 
trabalhado um plano de ação a partir 
das informações coletadas.

A unidade de Perus (São Paulo - SP) 
também iniciou os trabalhos de Rela-
ções com a Comunidade no final de 
2014. No final de 2015, foi lançada uma 
reformulação da metodologia, Commu-
nity Relations Process 2.0, que passará 
a ser implementada em todas as unida-
des de Nestlé Waters, expandindo seu 
escopo de atuação. G4-SO1
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Sustentabilidade 
ambiental

A Companhia mantém 
trabalhos que envolvem 
certificação e modernização 
de plantas industriais, 
engajamento de 
funcionários e melhoria no 
uso de matérias-primas.

Neste subcapítulo
62 Materiais e resíduos 
64 Eficiência energética 
65 Emissões de CO2
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Reconhecendo a magnitude e rele-
vância dos seus impactos ambien-
tais, a Nestlé S.A. se comprometeu a 
alcançar diversos ganhos de eficiên-
cia até 2020, como parte da estraté-
gia de Criação de Valor Compartilha-
do, abrangendo frentes como ener-
gia, geração e descarte de resíduos, 
emissões de gases de efeito estufa, 
embalagens e mudanças climáticas.

A empresa dispõe do Sistema de 
Gerenciamento do Meio Ambiente, 
componente do Sistema de Gestão 
Integrado, para avaliar e acompanhar 
o desempenho das unidades fabris, 
centros logísticos e escritórios, bem 
como processos de certificação e li-

cenciamento ambiental. Assim, avalia-
-se a contribuição de cada subsidiária 
e unidade ao redor do mundo para o 
alcance das metas globais.

No Brasil, foi desenvolvido um roadmap 
para monitorar os avanços, com uma 
carteira de mais de 230 projetos desti-
nados ao aumento de eficiência das uni-
dades de negócios. São monitorados 
padrões de saúde, segurança e meio 
ambiente. Em 2015, um dos destaques 
foi a certificação da sede corporativa, 
na Vila Cordeiro, em São Paulo, na ISO 
9001, na ISO 14001 e na ISO 18001. As 
demais unidades já têm essas certifi-
cações, além da ISO 22000, específica 
para gestão de segurança de alimentos.

Fábricas 2013 2014 2015
Nestlé Brasil 1.444.309 1.603.110  1.605.263
Nestlé Waters 166.329 219.369 228.563
CPW 18.132 18.698 15.726
Garoto 106.124 96.858 89.739
Total 2.137.808 2.138.538 1.939.291

* Assim como nos indicadores ambientais, os dados de volume de produção em conformidade com certificações das 
duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, passam a ser reportadas pela majoritária DPA.

Volume produzido das unidades certificadas (t)

Certificações 2014 2015
FSSC 22000 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos 52 70
ISO 22000 – Segurança em Alimentos 91 74*
ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental 91 92,5
OHSAS 18001 – Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 91 92,5
Não certificadas 9 0,7

* O percentual de unidades certificadas ISO 22000 diminuiu em função da migração para a nova norma FSSC 22000. 
Por isso, é possível considerar que 100% das unidades são certificadas em segurança alimentar.

Unidades certificadas (%) G4-FP5

45Nestlé na sociedade 2015

Nossos Resultados



Materiais e resíduos G4-DMA

Globalmente, a Nestlé cumpriu sua 
meta de alcançar zero resíduo para 
disposição em 10% de suas fábricas; 
o próximo passo é chegar a esse pata-
mar em todas as unidades industriais 
até 2020. Ao fim de 2015, eram 105 
unidades que conseguiam destinar 
todos os resíduos para algum tipo de 
reaproveitamento, dentro dos próprios 
processos produtivos ou destinando-
-os a parceiros. 

Em sintonia com esses avanços, a 
Nestlé Brasil reduziu em 57% a gera-
ção de resíduos destinados para ater-
ros em 2015, em comparação com o 
ano anterior, priorizando a recuperação 
energética, a reciclagem e a compos-
tagem. Cinco unidades alcançaram o 
modelo zero resíduo: Araçatuba, Ara-
raquara, Carazinho, Jataí e Nestlé Wa-
ters São Lourenço.

Setorialmente, a Nestlé é uma das 
fundadoras do Compromisso Empre-
sarial para a Reciclagem (Cempre), 
visando ao cumprimento da indústria 
com as diretrizes da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). Por meio 
da participação em entidades como a 
Associação das Indústrias de Produtos 
para Animais de Estimação (Abinpet), 
a Associação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação (Abia), a Associação 
Brasileira de Indústria de Água Mine-
ral (Abinam) e a Associação Brasileira 
das Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas Não Alcoólicas (Abir), a em-
presa busca influenciar positivamente 
o setor quanto à gestão de resíduos 
no ciclo de vida dos produtos. A Nes-
tlé é, também, signatária do Acordo 
Setorial para a Reciclagem de Emba-
lagens, para atendimento da PNRS, 
assinado em novembro de 2015, sob 
coordenação do Cempre. Os dados 
de materiais reciclados comparados 
as embalagens de produtos vendidos 

serão reportados setorialmente, por 
meio da Abia. G4-16, G4-EN28

Em 2015, um importante projeto para 
reduzir o impacto ambiental das em-
balagens de produtos foi iniciado. 
Por meio de pesquisas, conseguiu-se 
desenvolver uma resina a partir de 
cápsulas pós-consumo de NESCAFÉ 
Dolce Gusto, com uma série de apli-
cações possíveis. Agora, a empresa 
aprofundará as avaliações relativas à 
construção de uma cadeia de logísti-
ca reversa para as cápsulas, a exem-
plo do que já é realizado na cadeia de 
Nespresso (leia mais na p.38).

1.215 toneladas
foi a redução total de materiais de 
embalagem utilizados pela Nestlé 
no Brasil em 2015

Nesfit
A barra de cereais passou 
por processos de otimização, 
diminuindo em 18% o uso 
de papel-cartão nas caixas e, 
consequentemente, melhorando 
também os processos de transporte.
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Eficiência energética G4-DMA

Com o compromisso de utilizar 100% 
de energia elétrica renovável em seus 
processos, a Nestlé S.A. registrou re-
duções significativas também nos pa-
drões de consumo, tendo reduzido em 
29% o consumo energético por tone-
lada de produto, entre 2005 e 2015.

Em 2015, o consumo de energia por 
tonelada produzida da Nestlé Brasil re-
cuou 1,1%. No País, das 31 unidades 
industriais, 14 encerraram 2015 adqui-
rindo 100% de energia elétrica renová-
vel, por meio de compra no mercado 
livre, com contratos específicos que 
garantem a obtenção do recurso em 
pequenas centrais hidrelétricas – es-

sas plantas representam 46,7% de 
suas unidades. No total, 89% da ener-
gia consumida pela Nestlé no País é 
gerada a partir de fontes renováveis.

O consumo de energia direta em 2015 
foi de 4.889.542 GJ, contra 4.790.883 
GJ em 2014, e o de energia inter-
mediária foi de 1.591.014 GJ, versus 
1.929.589 GJ no ano anterior. Já o con-
sumo de energia indireta, consumida 
fora da empresa e que corresponde a 
eletricidade e vapor, foi de 2.260.224 
GJ em 2015 (versus 2.693.269 GJ em 
2014) (confira os dados completos no 
Anexo, p.83). G4-EN3, G4-EN4 

Fábrica de Araras 
que utiliza fontes 
renováveis para 
produção de energia
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Enquanto o consumo de energia de 
fontes não renováveis caiu 33%, o de 
fontes renováveis aumentou 9%, com 
destaque para o uso de biocombustí-
vel. Em 2015, a matriz energética da 
Nestlé foi composta de 58% de fon-
tes renováveis e 42% de não renová-
veis. G4-EN3, G4-EN4

Além da aquisição de energia de fon-
tes renováveis, a Nestlé investe no 
reaproveitamento de subprodutos 
para a geração de vapor. É o caso da 
borra do café, que na unidade de Ara-
ras (SP) – onde é produzido café solú-
vel – se torna biomassa, alimentando 
o próprio processo produtivo. Ao fim 
de 2015, mais de 97% da borra des-
cartada se destinou à geração de va-
por; o restante foi transformado em 
fertilizante, após processo de com-
postagem. No total, 22% de toda a 
energia consumida na planta é oriunda 
desse processo. Por ser responsável 
por cerca de 24% de todo o consumo 
energético da Nestlé no Brasil, a ação 
possui alto impacto, evitando a emis-
são de aproximadamente 20 mil tone-
ladas de CO2 por ano, tomando como 
base a utilização de gás natural.

142.969 GJ 

foi o total de redução no 
consumo de energia em 
2015, em função de projetos 
de eficiência executados nas 
unidades industriais. G4-EN6

Taxa de intensidade energética (GJ/T)¹ G4-EN5

2013 3,272

3,143

3,298

2014

2015

1 A taxa de energia é referente ao consumo 
de energias das fábricas e dos centros 
de distribuição do Grupo Nestlé. Não faz 
parte deste cálculo o consumo referente a 
escritórios, laboratórios e filiais de venda.

Borra de café  
utilizada como 
biomassa na produção 
de NESCAFÉ
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Emissões de CO2 G4-DMA

Até 2020, a empresa reduzirá global-
mente suas emissões de CO2 por to-
nelada de produto fabricado em 20%, 
em comparação com 2011. No Brasil, 
são executadas ações de moderniza-
ção tecnológica, mudança de proces-
sos e melhorias no uso de energia, a 
fim de diminuir a pegada de carbono. 
Em 2015, foram 72 projetos específi-
cos sobre o assunto. Como resultado, 
o País registrou queda de 2,9% na ge-
ração de emissões, em comparação 
com 2014 (confira no Anexo, p.84). 

2014 2015

volume de redução (t eq de CO2) volume de redução (t eq de CO2)

Redesenho de processos 1.620,59 1.467,84 
Conversão e modernização de equipamentos 2.834,2 2.473,28
Mudanças no comportamento dos empregados 1.407,66 2.023,97 
Compensações 352,81 393,24
Total das emissões diretas e indiretas  
(em toneladas de CO2)

6.215,26 6.358,33 

Iniciativas de redução de emissões G4-EN19

Mudanças climáticas em foco
A Nestlé S.A. acrescentou um compromisso novo à plataforma de 
Criação de Valor Compartilhado: reforçar seu papel de liderança 
na gestão das mudanças climáticas. Entre as prioridades, estão 
reforçar a comunicação sobre o tema, usando diretrizes globais de 
mensuração, e implementar um Guia para o Engajamento Corpo-
rativo Responsável em Mudanças Climáticas, em parceria com 
organismos como Pacto Global, CDP e WWF (leia mais na p.76).

Taxa de intensidade de emissões de GEE G4-EN18

2013 2013       247.705,00 118,00

           245.101,00 115,00

        199.722,64 101,00

2014 2014

20152 20152

Total de emissões diretas e indiretas 
de GEE (tCO2 eq.)

Intensidade de emissões diretas e 
indiretas de GEE (kg CO2 eq./t)¹

1 Taxa de kg de CO2 equivalente 
emitido por tonelada produzida.

2 Os dados apresentados em 
2015 não contemplam duas fábri-
cas de DPA, a joint venture entre 
Nestlé e Fonterra, que passam 
a ser reportadas pela majoritária 
DPA.
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Pessoas, direitos 
humanos e compliance 
Ciente do desafio de 
garantir a proteção integral 
aos direitos fundamentais 
na operação e em toda a 
sua cadeia, a Nestlé aposta 
em programas de auditoria, 
verificação e compliance.

Neste capítulo
67 Direitos humanos: um valor inegociável  
70 Capital humano
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A Nestlé convive com o desafio de 
garantir o respeito integral aos direi-
tos das pessoas que compõem sua 
força de trabalho, sua cadeia produtiva 
e sua rede de relações. Globalmente, 
esse compromisso é assegurado por 
documentos como os Princípios Nes-
tlé de Gestão Empresarial, o Código 
de Conduta Empresarial e o Código de 
Conduta para Fornecedores Nestlé.

A empresa assumiu o compromisso 
de identificar, monitorar e controlar os 
riscos relacionados a direitos humanos 
em toda a sua cadeia produtiva ao re-
dor do mundo. Avanços relevantes fo-
ram obtidos, por exemplo, por meio da 
Política de Fornecimento Responsável 
(leia mais na p.31), com um olhar inte-
grado sobre a cadeia, a originação de 
matérias-primas e os principais riscos 
durante sua produção.

Entre 2010 e 2015, a Nestlé S.A. de-
senvolveu um programa de due dili-
gence em direitos humanos, mapean-
do prioridades conforme a magnitude 
e criticidade dos riscos associados 
à cadeia de valor. Como fruto desse 
trabalho, foram identificadas 11 ques-
tões mais relevantes para a continui-
dade dos negócios e para a reputação 
da companhia perante seus stakehol-
ders, incluindo liberdade de associa-
ção e negociação coletiva, condições 
de trabalho, saúde e segurança, traba-
lho infantil e forçado e acesso a meca-
nismos de queixas. 

Essas questões são contempladas 
por diferentes ações, que incluem 
mecanismos internos de comunica-
ção e programas voltados ao desen-
volvimento rural e à rastreabilidade no 
fornecimento. No Brasil, a empresa 
possui desde 2014 o canal Jogo Lim-
po, que, pela internet (www.nestlejo-
golimpo.com.br) ou por telefone (0800 
891 9678), permite a colaboradores, 
fornecedores e clientes registrar de-
núncias, queixas e potenciais viola-

ções de leis e políticas. Com garantia 
de sigilo, o sistema é gerenciado por 
uma empresa externa, fornecendo 
respostas ao denunciante em prazos 
previamente definidos. Todos os con-
tatos e encaminhamentos ficam sob 
os cuidados diretos da mais alta ad-
ministração da Nestlé. Em 2015, não 
foram registradas queixa sobre forne-
cedores da Companhia. G4-56, G4-SO11

Todas as denúncias 
relacionadas à cadeia 
de fornecimento nos 
últimos anos foram 
submetidas a análises 
e ganharam rápida 
resposta, incluindo 
revisão de parcerias 
comerciais e planos de 
ação em regiões críticas.
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Direitos humanos: um valor 
inegociável  G4-DMA, G4-HR5, G4-HR6, 

G4-LA10, G4-HR10, G4-SO9

A Nestlé S.A. lida com cadeias que, 
em função de sua complexidade e 
abrangência mundial, convivem com o 
risco de incidência de violações aos di-
reitos humanos – incluindo questões 
consideradas intoleráveis pela organi-
zação, como trabalho infantil, escravo 
ou análogo à escravidão, insegurança 
laboral e falta de higiene e saneamen-
to em instalações. Por isso, a empresa 
reconhece a necessidade de aprimo-
rar, de forma contínua, a vigilância e 
a gestão da cadeia produtiva, além do 
rastreamento de matérias-primas no 
ciclo de vida dos produtos.

No Brasil, todos os fornecedores as-
sinam o Código de Conduta Nestlé e 
comprometem-se a não expor os tra-
balhadores a situações degradantes 
e a não utilizarem mão de obra es-
crava ou infantil em suas operações.  
O aprofundamento do relacionamento 
direto e auditorias periódicas são algu-
mas das ferramentas adotadas para 
coibir e prevenir não conformidades 
nas diferentes cadeias, incluindo a do 
cacau (leia mais na p.34).

A mesma preocupação também exis-
te na cadeia de café no Brasil, que foi 
alvo de questionamento de organismos 
internacionais quanto ao risco de ocor-
rência de trabalho escravo ou análogo à 
escravidão. O centro de pesquisa dina-
marquês DanWatch apresentou estu-
do, no início de 2016, que vincula con-
dições degradantes a duas plantações 
de café que vendiam para fornecedores 
que atendem a Nestlé. 

A Nestlé não compra grãos de café de 
fazendas que estejam em listas su-
jas sobre trabalho escravo ou infantil, 
mas o café dessas fazendas vendido a 

subfornecedores pode acabar entran-
do em sua cadeia de fornecimento. 
Como resposta imediata, a empresa 
está conduzindo um trabalho com os 
principais fornecedores, verificando 
seus parceiros de negócios e outras 
partes envolvidas na produção e venda 
de matéria-prima.

Nas operações de cafeicultura, tanto 
em Nespresso como em NESCAFÉ, 
são realizadas visitas técnicas às pro-
priedades e auditorias anuais durante 
a colheita do café, abordando aspectos 

como relações trabalhistas, ambiente 
de trabalho e condições de moradia. 

Na Nespresso, há um programa de 
verificação baseado em auditorias 
anuais de primeira, segunda e terceira 
partes. As auditorias incluem critérios 
de trabalho justo, saúde e segurança 
ocupacional, direitos humanos e rela-
cionamento com comunidades. Dos 
400 fornecedores submetidos a esta 
verificação, dois (0,5%) tiveram seus 
relacionamentos encerrados com a 
Nestlé, pois foram identificados casos 

100%
dos novos fornecedores 
na cadeia de NESCAFÉ 
foram avaliados em 
critérios trabalhistas, de 
direitos humanos e de 
impactos na sociedade.

FLA
Por meio da parceria com 
a Fair Labor Association, 
a Nestlé trabalha para 
aprimorar o monitoramento 
de condições de trabalho 
em toda a sua cadeia.
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de trabalho infantil, trabalho forçado, 
discriminação ou fraude. 

Já na cadeia de NESCAFÉ, em 2015, 
557 novos fornecedores foram avalia-
dos em critérios trabalhistas, quase o 
dobro do que em 2014, o que repre-
senta 100% de novos fornecedores 
avaliados em critérios trabalhistas, de 
direitos humanos e de impactos na 
sociedade. Não houve ocorrências ou 
encerramento de contratos por conta 
de casos de violação de direitos.

Outras categorias de fornecedores 
também têm políticas e medidas espe-
cíficas de gestão de riscos. Na cadeia 
do leite, por exemplo, os parceiros as-
sinam um documento comprometen-
do-se com práticas legais de trabalho e 
direitos humanos já na etapa de nego-
ciação e formalização de fornecimento, 
e a equipe de campo que tem contato 
ao menos uma vez no ano com cada 
fornecedor é treinada para identificar 
violações de direitos humanos e traba-
lhistas. Além disso, o programa Boas 
Práticas na Fazenda possui um item 
especifico no check-list de certifica-
ção que aborda os temas de trabalho 
infantil, escravo e rotina de trabalho 
e descanso nas propriedades rurais. 
Em 2015, não houve encerramento de 
contratos por questões relacionadas a 
aspectos trabalhistas, sociais e de di-
reitos humanos.

Na categoria de produtos agrícolas, 
em 2015, não houve quebra de con-
trato com fornecedores por não con-
formidades.

Liberdade de associação G4-HR4  

Para evitar casos de risco à liberdade de associação e à negociação 
coletiva entre os fornecedores diretos de leite fresco da Nestlé no 
Brasil, todos os fornecedores¹ em território nacional recebem um 
Manual do Fornecedor Nestlé, que esclarece a liberdade de se asso-
ciarem e negociarem de forma coletiva. A Nestlé apoia essa ação, e 
compra leite fresco de associações e cooperativas, além de adquirir 
leite de fornecedores individuais e que negociam de forma individual 
o valor da matéria-prima entregue. No caso da cadeia do cacau, 
todos os fornecedores assinaram o Código de Fornecedores Nestlé 
em 2015. Nas cadeias de Nespresso e agricultura (café), não foram 
identificados fornecedores ou operações com riscos à liberdade de 
associação e negociação coletiva.

Na cadeia do leite, 
visitas técnicas da 
equipe de campo 
garantem aderência 
aos valores Nestlé.

1 Unidas abrangidas: fábricas de Araçatuba, Araraquara, Ibiá, Ituiutaba, Montes Claros, Teófilo 
Otoni, Goiânia, Jataí, Palmeira das Missões, Carazinho e Três Rios; e os postos de resfriamento 
de Patos de Minas, Casca, São Paulo das Missões, Xanxerê e Juvinópolis.
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44%
das contratações na nova 
fábrica de cápsulas Dolce 
Gusto, em Montes Claros 
(MG), foram de mulheres

Capital humano G4-DMA

Por considerar sua força de trabalho 
um elemento-chave para o sucesso 
dos negócios, a Nestlé prioriza aspec-
tos como comunicação, engajamento, 
segurança e diversidade, com metas 
e compromissos dentro de sua plata-
forma estratégica.

Em 2015, a empresa registrou no Bra-
sil bons resultados relacionados à di-
versidade. Do total de contratações, 
34% foram de mulheres, em linha 
com o compromisso global de ampliar 
a presença feminina na companhia. No 
grupo gerencial, o percentual foi maior 
(42% das contratações de mulheres). 
Na fábrica de cápsulas Dolce Gusto, 
inaugurada no ano, 44% da mão de 
obra contratada é feminina. Também 
com relação ao tema, 400 gestores 
foram contemplados, em 2014 e 2015, 
pelo treinamento Preferências Incons-
cientes, que visa à conscientização do 
público interno sobre a diversidade cul-
tural e de raça, opção sexual e gênero.

Quanto às taxas de rotatividade e no-
vas admissões, em 2015 o percentual 
foi maior entre os colaboradores en-
tre 20 e 30 anos da região Sudeste – 
onde se concentra a maioria da força 
de trabalho (82%) (veja os indicadores 
completos no Anexo, p.86).

Durante o ano, foi implantado um pro-
grama de mentoring, que envolveu 
mais de 100 pessoas para valorizar a 
experiência e a retenção de talentos 
na organização. Outra frente relevan-
te envolveu os treinamentos de com-
pliance: em 2015, mais de 14 mil pes-
soas foram capacitadas sobre temas 
como combate à corrupção, antitruste 
e privacidade de dados.

A Nestlé Brasil iniciou, também no ano, 
a aplicação local do Programa Nestlé 
Nutrindo os Sonhos dos Jovens, refor-
çando e aprimorando seu programa de 
Jovens Aprendizes. Em parceria com o 
Centro de Integração Empresa-Escola 

(Ciee) e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), 546 pessoas 
– incluindo, mas não se restringindo 
aos aprendizes da empresa – foram ca-
pacitadas nas fábricas, em e-learnings 
e em palestras sobre carreira e talen-
tos. Um dos principais objetivos é me-
lhorar a empregabilidade dos jovens; 
em 2015, 11% dos aprendizes Nestlé 
foram efetivados ao fim do período, e o 
objetivo é triplicar esse percentual.

Benefícios G4-LA2

A Nestlé oferece aos seus 
colaboradores diretos benefícios, 
como vale-transporte, seguro de 
vida, plano de saúde, cobertura 
para incapacidade ou invalidez e 
licença maternidade/paternidade. 
O vale-alimentação é oferecido 
somente para os cargos 
administrativos e operacionais.

546 jovens
jovens capacitados no Nestlé 
Nutrindo os Sonhos dos Jovens 
(setembro de 2015 a junho de 2016)

54 Nestlé na sociedade 2015



Colaboradores por região  G4-10

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte

300820

13.887 4.935

103387

1.785 520

32110

300829

13.647 4.968

101386

1.691 504

31112
313829

13.224 4.400

114369

1.681 476

2086

2013

2014

2015

5.890 16.989 

Total

22.879 

5.90416.665 

Total

22.569 

Total

5.323 15.203 
20.526 
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Sobre este relatório

Em sua quarta edição, o Relatório Nestlé na Sociedade apresenta um retrato do 
desempenho da empresa no Brasil com relação ao cumprimento das metas de 
Criação de Valor Compartilhado.

O documento, mais uma vez, se baseia nas dire-
trizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão 
G4, opção essencial, apresentando os indicadores 
econômicos, sociais e ambientais segundo pa-
drões globais de comunicação de resultados. G4-32

Os indicadores e conteúdos apresentam 
dados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2015 – diferentemente do relatório anterior, 
bianual, referente a 2013 e 2014 –, além de in-
formações contextuais que contribuem para a 
prestação de contas a ONGs, academia, con-
sumidores, imprensa, governo, fornecedores, 
comunidade, acionistas e demais públicos de in-
teresse. Não houve reformulação significativa de 
informações fornecidas em relatórios anteriores. 
Os conteúdos foram submetidos a verificação. 
G4-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-33

Além dos dados referentes à Nestlé Brasil, 
são apresentados, alguns indicadores da matriz 
(denominada Nestlé S.A.). O desempenho eco-
nômico-financeiro detalhado e as informações 
consolidadas dos diferentes mercados estão 
disponíveis nos relatórios globais da companhia, 
em www.nestle.com. Não houve mudanças sig-
nificativas em relação a porte da organização ou 
de sua cadeia. G4-13, G4-17

Assim como feito em outros mercados, a 
Nestlé busca compreender as especificidades 
do contexto brasileiro à hora de reportar seus 

progressos e desafios nos temas de Criação de 
Valor Compartilhado. Para isso, mantém ações 
de engajamento de stakeholders e busca inte-
grá-los à estratégia e à comunicação de desem-
penho, por meio de consultas periódicas. 

Além de manter parceria com agências, orga-
nizações internacionais, governos, academias, 
ONGs e indústrias, para a troca de experiências 
e conhecimentos, a Nestlé busca identificar os 
temas e tópicos sociais, ambientais e econômi-
cos mais relevantes para os públicos interno e 
externo, desenvolvendo processos de materia-
lidade locais. 

O processo mais recente foi realizado por 
meio de pesquisa de temas divulgados na mídia, 
estudos setoriais, documentos internos da em-
presa, resultados dos canais de relacionamento 
e insumos obtidos em outros relatórios, incluin-
do o Relatório Anual da Nestlé S.A. O trabalho 
mapeou 21 temas importantes, apresentados 
em consulta on-line a colaboradores e executi-
vos, fornecedores, clientes, academia e mem-
bros da sociedade civil. Desse total, foram filtra-
dos oito temas prioritários/muito importantes, 
destacados ao longo do relatório (veja quadro) e 
que dialogam diretamente com a plataforma de 
Criação de Valor Compartilhado. G4-18, G4-20, G4-21, 

G4-23, G4-24, G4-25, G4-26
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Temas Aspectos Indicadores relacionados
Nutrição 1  Ações de combate à desnutrição e à obesidade e de educa-

ção infantil
G4-SO1 | G4-SO2 | G4-SO11 | FP4

2 Rotulagem dos produtos e serviços G4-PR3 | G4-PR4 | FP8

3  Satisfação do consumidor e saúde e segurança alimentar G4-PR1 | G4-PR2 | G4-PR5 | FP5 | FP6 | FP7

Desenvolvimento 
rural

4  Direitos humanos e gestão responsável de fornecedores G4-LA14 | G4-LA15 | G4-HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR7 | 
G4-HR10 | G4-HR11 | G4-SO9 | G4-SO10

5 Impactos relacionados aos fornecedores G4-EN32 | G4-EN33 | G4-EN34 | G4-HR12 | G4-SO11

6 Bem-estar animal FP9 | FP10 | FP11 | FP12 | FP13

Conformidade 7 Gestão da marca G4-PR6 | G4-PR7

8 Desempenho econômico e investimentos G4-EC1 | G4-EC2 | G4-EC3 | G4-EC4 | G4-EC7 | G4-EC8 | G4-
-EN31 | G4-HR1

9 Multas e sanções G4-EN29 | G4-EN34 | G4-HR8 | G4-HR12 | G4-SO8 | G4-PR9

10  Políticas públicas, combate à corrução e concorrência desleal G4-SO3 | G4-SO4 | G4-SO5 | G4-SO6 | G4-SO7

11  Práticas de compra e impactos na fabricação de produtos e 
serviços

G4-EC9 | G4-FP1 | G4-FP2

Nossas pessoas 12 Presença no mercado e empregabilidade G4-EC5 | G4-EC6 | G4-LA1 | G4-LA2

13 Igualdade entre homens e mulheres G4-HR3 | G4-LA3 | G4-LA12 | G4 LA13

14  Relações trabalhistas e saúde e segurança no trabalho G4-LA4 | G4-LA5 | G4-LA6 | G4-LA7 | G4-LA8 | G4-HR4 | G4-
-HR5 | G4-HR6 | G4-HR9 | FP3

15 Treinamento e desenvolvimento das pessoas G4-LA9 | G4-LA10 | G4-LA11 | G4-HR2

Água e meio  
ambiente

16 Otimização de recursos e materiais G4-EN1 | G4-EN2 | G4-EN28

17 Gestão da água G4-EN8 | G4-EN9 | G4-EN10 | G4-EN26

18 Gestão da energia G4-EN3 | G4-EN4 | G4-EN5 | G4-EN6 | G4-EN7

19 Gestão de emissões, efluentes e resíduos G4-EN15 | G4-EN16 | G4-EN18 | G4-EN19 | G4-EN20 |  
G4-EN21 | G4-EN22 | G4-EN23 | G4-EN24 | G4-EN25

20 Transporte e distribuição G4-EN17 | G4-EN30

21 Gestão do capital natural G4-EN11 | G4-EN12 | G4-EN13 | G4-EN14 | G4-EN27

 
Temas prioritários.

Temas muito importantes. 

MATERIALIDADE BRASIL G4-19, G4-27
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Página/resposta Verificação  
externa

Estratégia e análise

G4-1 Declaração do decisor mais graduado da organização (p. ex.: seu 
diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo 
equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e 
sua estratégia de sustentabilidade

5 -

Perfil organizacional

G4-3 Nome da organização 7 -

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços 7, 8 -

G4-5 Localização da sede da organização 7 -

G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos paí-
ses nos quais a suas principais operações estão localizadas ou que são 
especificamente relevantes para os tópicos de sustentabilidade aborda-
dos no relatório

8, 10 -

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização 7 -

G4-8 Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfi-
ca, setores cobertos e tipos de clientes e beneficiários) 8, 10 -

G4-9 Porte da organização 7, 8, 10 -

G4-10 Número total de empregados UNGC 55, 86 -

G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de nego-
ciação coletiva UNGC

100% -

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização 31, 32, 34, 36, 39 -

G4-13 Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto 
pelo relatório em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou 
cadeia de fornecedores da organização

56 -

G4-14 Se e como a organização adota a abordagem ou princípio da 
precaução 26 -

G4-15 Lista das cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas ex-
ternamente de caráter econômico, ambiental e social que a organização 
subscreve ou endossa

17 -

G4-16 Lista da participação em associações (p. ex.: associações seto-
riais) e organizações nacionais ou internacionais de defesa 46 -

Aspectos materiais identificados e limites

G4-17 Lista de todas as entidades incluídas nas demonstrações financei-
ras consolidadas ou documentos equivalentes da organização 56 -

G4-18 Explicação do processo adotado para definir o conteúdo do relató-
rio e os limites dos Aspectos 56 -

G4-19 Lista de todos os Aspectos materiais identificados no processo 
de definição do conteúdo do relatório 57 -

CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS
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Página/resposta Verificação  
externa

G4-20 Para cada Aspecto material, relate o Limite do Aspecto dentro da 
organização 56 -

G4-21 Para cada Aspecto material, relate seu limite fora da organização 56 -

G4-22 Efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores e as razões para essas reformulações 56 -

G4-23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por rela-
tórios anteriores em Escopo e Limites de Aspecto 56 -

Engajamento de stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização 56 -

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para 
engajamento

56 -

G4-26 Abordagem adotada pela organização para envolver os stakehol-
ders, inclusive a frequência do seu engajamento discriminada por tipo e 
grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi especificamen-
te promovido como parte do processo de preparação do relatório

56 -

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engaja-
mento de stakeholders e as medidas adotadas pela organização para 
abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo de relatá-
-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das 
questões e preocupações mencionadas

27, 57 -

Perfil do relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as 
informações apresentadas 56 -

G4-29 Data do relatório anterior mais recente (se houver) 56 -

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc) 56 -

G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo falecom@nestlé.com.br -

G4-32 Opção “de acordo” escolhida pela organização 56 -

G4-33 Política e prática corrente adotadas pela organização para subme-
ter o relatório a uma verificação externa 56 -

Governança

G4-34 Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do 
mais alto órgão de governança. Identifique todos os comitês respon-
sáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que 
possuam impactos econômicos, ambientais e sociais

12 -

Ética e integridade

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da orga-
nização, como códigos de conduta e de ética 8, 51 -
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CONTEÚDOS PADRÕES ESPECÍFICOS

Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Categoria econômica

Presença no 
mercado

G4-DMA Forma de gestão 54 - -

G4-EC5 Variação da proporção do salário 
mais baixo, discriminado por gênero, 
comparado ao salário mínimo local em 
unidades operacionais importantes 

A variação salarial, tanto de ho-
mens quanto de mulheres, teve 
alteração de 2% para mais, ao 
se comparar com o ano de 2014, 
em função de um leve aumento 
nos salários por gênero (que é de 
mesmo valor para ambos) e no 
salário-mínimo. Página 87.

- -

G4-EC6 Proporção de membros da alta 
direção contratados na comunidade local 
em unidades operacionais importantes 

87 - -

Categoria ambiental

Materiais G4-DMA Forma de gestão 46 - -

G4-EN1 Materiais usados, discriminados 
por peso ou volume

85 - -

G4-EN2 Percentual de materiais usados 
provenientes de reciclagem 

Em 2015, 17,4% dos materiais 
das embalagens foram provenien-
tes de reciclagem. O dado não 
contempla as duas fábricas da 
DPA, joint venture entre Nestlé e 
Fonterra.

- -

Energia G4-DMA Forma de gestão 47 - -

G4-EN3 Consumo de energia dentro da 
organização 

47, 48, 82, 83 - -

G4-EN4 Consumo de energia fora da 
organização 

47, 48, 83 - -

G4-EN5 Intensidade energética 48 - -

G4-EN6 Redução do consumo de energia 48 - -

Água G4-DMA Forma de gestão 41 - -

G4-EN8 Total de retirada de água por 
fonte 

42 - -
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Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Água G4-EN9 Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água 

Nenhuma fonte é afetada por 
retiradas de água, drenagem ou 
descartes de efluentes da Nestlé 
Waters no Brasil. Somente uma 
das captações, de Petrópolis, 
ocorre em área adjacente a uma 
área protegida, segundo o estudo 
IUCN – Categoria V. Em 2015, 
apesar dos problemas relaciona-
dos à escassez de água e à falta 
de chuva em cidades do estado 
de São Paulo, não houve compro-
metimento no abastecimento das 
unidades fabris.

- -

G4-EN10 Percentual e volume total de 
água reciclada e reutilizada 

42 - -

Emissões G4-DMA Forma de gestão 49 - -

G4-EN15 Emissões diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (Escopo 1) 

84 - -

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de 
efeito estufa (GEE) provenientes da aquisi-
ção de energia (Escopo 2) 

84 - -

G4-EN17 Outras emissões indiretas de 
gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3) 

A performance é relatada das 
páginas 209 e 210 do Relatório 
Global de CSV Nestlé: http://
www.nestle.com/asset-library/
documents/library/documents/
corporate_social_responsibility/
nestle-csv-full-report-2015-en.pdf

- -

G4-EN18 Intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) 

49 - -

G4-EN19 Redução de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) 

49 - -

G4-EN20 Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio (SDO) 

85 - -

G4-EN21 Emissões de NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas significativas

85 - -

Efluentes e 
resíduos

G4-DMA Forma de gestão 41, 46 - -

G4-EN22 Descarte total de água, discrimi-
nado por qualidade e destinação 

43 - -

G4-EN23 Peso total de resíduos, discrimi-
nado por tipo e método de disposição 

82 - -
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Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Produtos e 
serviços

G4-DMA Forma de gestão 38, 46 - -

G4-EN28 Percentual de produtos e suas 
embalagens recuperados em relação ao 
total de produtos vendidos, discriminados 
por categoria de produto 

38, 46 - -

Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente

Emprego G4-DMA Forma de gestão 54 - -

G4-LA1 Número total e taxas de novas 
contratações de empregados e rotativida-
de de empregados por faixa etária, gênero 
e região

88 - -

G4-LA2 Benefícios concedidos a em-
pregados de tempo integral que não são 
oferecidos a empregados temporários ou 
em regime de meio período, discriminados 
por unidades operacionais importantes da 
organização 

54 - -

Avaliação de 
fornecedores 
em práticas 
trabalhistas

G4-DMA Forma de gestão 31 - -

G4-LA14 Percentual de novos fornecedo-
res selecionados com base em critérios 
relativos a práticas trabalhistas 

31 - -

G4-LA15 Impactos negativos significa-
tivos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito 

31 - -

Categoria social – direitos humanos 

Liberdade de 
associação 
e negocia-
ção coletiva 
UNGC

G4-DMA Forma de gestão 31, 52 - -

G4-HR4 Operações e fornecedores 
identificados em que o direito de exercer 
a liberdade de associação e a negociação 
coletiva possa estar sendo violado ou haja 
risco significativo e as medidas tomadas 
para apoiar esse direito 

31, 53 - -

Trabalho  
infantil UNGC

G4-DMA Forma de gestão 31, 52 - -

G4-HR5 Operações e fornecedores iden-
tificados como de risco para a ocorrência 
de casos de trabalho infantil e medidas 
tomadas para contribuir para a efetiva 
erradicação do trabalho infantil 

31, 33, 52 - -
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Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Trabalho  
forçado ou 
análogo ao  
escravo 
UNGC

G4-DMA Forma de gestão 31, 52

G4-HR6 Operações e fornecedores iden-
tificados como de risco significativo para a 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo e medidas tomadas para contri-
buir para a eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo 

31, 33, 52 - -

Práticas de 
segurança

G4-DMA Forma de gestão 31, 52 - -

G4-HR7 Percentual do pessoal de se-
gurança que recebeu treinamento nas 
políticas ou procedimentos da organização 
relativos a direitos humanos que sejam 
relevantes às operações 

100% dos colaboradores, incluin-
do terceiros e prestadores de 
serviços da área de segurança, 
receberam treinamentos sobre as 
políticas e os princípios Nestlé.

- -

Avaliação de 
fornecedores 
em direitos 
humanos

G4-DMA Forma de gestão 31, 52 - -

G4-HR10 Percentual de novos fornecedo-
res selecionados com base em critérios 
relacionados a direitos humanos 

31, 38, 52 - -

G4-HR11 Impactos negativos significativos 
reais e potenciais em direitos humanos na 
cadeia de fornecedores e medidas toma-
das a esse respeito 

31 - -

Categoria social – sociedade 

Comunidades 
locais UNGC

G4-DMA Forma de gestão 28, 29, 43 - -

G4-SO1 Percentual de operações com 
programas implementados de engaja-
mento da comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento local 

28, 29, 43 - -

Comunidades 
locais UNGC

G4-SO2 Operações com impactos nega-
tivos significativos reais e potenciais nas 
comunidades locais 

Algumas unidades no Brasil, 
como Araras, Araraquara, Marília, 
Jacarepaguá e Vila Velha, têm 
comunidades em todo o seu 
entorno, gerando impacto social 
maior por conta da movimentação 
de veículos e a proximidade com 
aspectos ambientais oriundos dos 
processos de manufatura.

- -
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Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Avaliação de 
fornecedores 
em impactos 
na sociedade

G4-DMA Forma de gestão 31, 52 - -

G4-SO9 Percentual de novos fornecedo-
res selecionados com base em critérios 
relativos a impactos na sociedade 

31, 38, 52 - -

G4-SO10 Impactos negativos significati-
vos reais e potenciais da cadeia de forne-
cedores na sociedade e medidas tomadas 
a esse respeito 

31 - -

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos na 
sociedade

G4-DMA Forma de gestão 31, 52

G4-SO11 Número de queixas e reclama-
ções relacionadas a impactos na socieda-
de registradas, processadas e soluciona-
das por meio de mecanismo formal 

51

Categoria social – responsabilidade pelo produto 

Saúde e 
segurança do 
cliente

G4-DMA Forma de gestão 26 - -

G4-PR1 Percentual de categorias de 
produtos e serviços significativas para as 
quais são avaliados impactos na saúde e 
segurança buscando melhorias 

26, 32 - -

G4-PR2 Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos e códi-
gos voluntários relacionados aos impactos 
causados por produtos e serviços na saú-
de e segurança durante seu ciclo de vida, 
discriminados por tipo de resultado 

Foram registradas, por meio 
de auditorias externas, 60 não 
conformidades menores em 
2015. Todas foram tratadas e não 
impactaram as certificações das 
unidades.

- -

Rotulagem 
de produtos e 
serviços

G4-DMA Forma de gestão 24, 27 - -

G4-PR3 Tipo de informações sobre produ-
tos e serviços exigidas pelos procedimen-
tos da organização referentes a informa-
ções e rotulagem de produtos e serviços 
e percentual de categorias significativas 
sujeitas a essas exigências 

24 - -

G4-PR4 Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos e códi-
gos voluntários relativos a informações e 
rotulagem de produtos e serviços, discri-
minados por tipo de resultados 

Não houve caso. - -

G4-PR5 Resultados de pesquisas de satis-
fação do cliente 

27 - -

64 Nestlé na sociedade 2015

Sumário de conteúdo da GRI



Aspectos  
materiais DMAs e indicadores Página/resposta Omissão Verificação  

externa

Categoria setorial – suplemento setorial foods 

Alimentação 
Saudável e 
Acessível

G4-DMA Forma de gestão 26, 28, 29

G4-FP4 Natureza, abrangência e eficácia 
dos programas e das práticas que promo-
vem acesso a estilos de vida saudáveis, à 
prevenção de doenças crônicas, ao acesso 
a alimentos saudáveis, nutritivos e acessí-
veis para comunidades necessitadas

26, 28, 29 - -

Saúde e 
Segurança do 
Cliente

G4-DMA Forma de gestão 22 - -

G4-FP5 Percentagem do volume de produ-
ção fabricados em locais certificados por 
terceiros, de acordo com normas interna-
cionalmente reconhecidas no sistema de 
gestão de segurança alimentar

25, 43, 45, 89 - -

G4-FP6 Percentagem do volume total de 
vendas de produtos de consumo, por ca-
tegoria de produto, que possuem redução 
de gordura saturada, gorduras trans, sódio 
e adição de açúcares

24, 25, 89 - -

G4-FP7 Percentual do volume total de 
vendas de produtos de consumo, por 
categoria de produto, que contêm maior 
quantidade de ingredientes nutritivos, 
como fibras, vitaminas, minerais, fitoquími-
cos e aditivos alimentares funcionais

24, 25, 89 - -

Rotulagem de 
Produtos e 
Serviços

G4-DMA Forma de gestão 24 - -

G4-FP8 Políticas e práticas para comuni-
cação aos consumidores sobre ingredien-
tes e informações nutricionais além das 
exigências legais

A Nestlé Brasil aumentou a 
abragência da iniciativa Portion 
Guidance. Assim, o consumi-
dor pode encontrar atualmente 
nas embalagens de chocolates 
(tabletes jumbo), por exemplo, a 
informação de quantos quadrados 
correspondem a uma porção, 
mostrando que este tipo de 
alimento, dentro de uma porção 
adequada, pode fazer parte de 
uma alimentação balanceada. 
Páginas 24, 25, 89

- -
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Progressos nos compromissos CSV – Brasil 

A estratégia de Criação de Valor Compartilhado é composta de 39 
compromissos, cada um deles desdobrado em objetivos globais que devem 
ser alcançados em todas as subsidiárias da empresa. Confira, a seguir, a 
contribuição da Nestlé Brasil para o atingimento das metas estipuladas para 
os próximos cinco anos.

Nutrição, saúde e bem-estar

Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Construir 
reconhecida 
liderança em 
nutrição infantil

Em 2016 – Lançar projetos de pesquisa em larga escala em 
pelo menos 10 países.

O Infant Kids Study é um estudo trans-
versal, com amostra representativa 
da região metropolitana de São Paulo, 
realizado no ano de 2015. A coleta foi 
realizada com 1.281 crianças de 0 mês 
a 12 anos de idade em todas as classes 
sociais, com o intuito de avaliar a inges-
tão de macronutrientes, vitaminas e mi-
nerais; identificar as possíveis lacunas e 
padrões de consumo alimentar, nível de 
atividade física e estilo de vida; e analisar 
o estado nutricional.

Liderar a indústria 
de pesquisa de 
nutrição e saúde 
por meio da 
colaboração

Em 2016 – Continuar a desenvolver e integrar as capacida-
des de nutrição molecular e estratégias clínicas do Nestlé 
Institute of Health Science (NIHS) e da Unidade de Desen-
volvimento Clínico da Nestlé para ajudar a melhorar a gestão 
das doenças que utilizam soluções nutricionais.

Não aplicável ao mercado brasileiro.

Fornecer produtos 
nutritivos para 
crianças

Em 2015 – Manter 100% dos nossos produtos para crianças 
seguindo todos os critérios da Nestlé Nutritional Foundation 
para crianças.

A Nestlé Brasil manteve o atingimento 
de 100% dos produtos infantis atenden-
do aos critérios do Nestlé Nutritional 
Foundation.

66 Nestlé na sociedade 2015



Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Ajudar a redução 
do risco de 
desnutrição 
por meio da 
fortificação de 
micronutrientes

Em 2015 – Desenvolver mudas biofortificadas e lançar 
novos produtos em mercados-chave para expandir nosso 
portfólio de produtos fortificados e beneficiar comunidades 
de produtores rurais.

Em 2016 – Alcançar 200 bilhões de porções fortificadas 
com micronutrientes de comidas e bebidas por ano, global-
mente, ajudando a corrigir as deficiências de micronutrien-
tes com foco especial em crianças e mulheres em idade 
fértil.

Em 2017 – Continuar a desenvolver a cadeia de fornecimento 
para mudas biofortificadas e expandir o portfólio fortificado.

O projeto-piloto de mudas biofortificadas 
já se encontra em desenvolvimento.

Em 2015 a Nestlé Brasil alcançou 18,3 bi-
lhões de porções de comidas e bebidas 
fortificadas, contribuindo com a meta 
global de 2016.

Reduzir sódio (sal) 
nos produtos

Em 2016 – Redução de 10% no sal contido nos produtos 
que não cumprem os critérios da Nestlé Nutritional Foun-
dation, para garantir a redução gradual do sal mesmo nas 
áreas mais desafiadoras do portfólio de produtos.

O trabalho para reduzir o sal no portfólio 
da Nestlé Brasil está em andamento.

Reduzir o açúcar 
nos produtos

Em 2015 – Reduzir o açúcar contido em quaisquer porções 
de cereais matinais para crianças e adolescentes para 9 
gramas ou menos por porção, para promover uma redução 
de açúcar na dieta das crianças.

Em 2016 – Diminuir em 10% o açúcar contido nos produtos 
que não cumprem os critérios da Nestlé Nutritional Foun-
dation, para garantir a melhoria contínua mesmo nas áreas 
mais desafiadoras do portfólio de produtos.

A Nestlé Brasil trabalhou para reduzir 
os açúcares em seu portfólio. Todos os 
cereais matinais para crianças atualmente 
possuem 9g ou menos de açúcar por 
porção.

A meta de 2016 de reduzir açúcares no 
portfólio brasileiro foi alcançada em 2014, 
com uma redução total de 23%.

Reduzir gorduras 
saturadas e 
remover gorduras 
trans dos produtos

Em 2016 – Remover as gorduras trans originadas de óleos 
parcialmente hidrogenados (PHOs) de todas as comidas e 
bebidas. 

Em 2016 – Reduzir em mais 10% as gorduras saturadas nos 
produtos que não seguem os critérios da Nestlé Nutritional 
Foundation (NF).

A Nestlé Brasil trabalha para a remoção 
de gordura trans originada de óleos par-
cialmente hidrogenados. 

O trabalho para reduzir gordura saturada 
no portfólio da Nestlé Brasil está em 
andamento.

Incentivar o 
consumo de grãos 
integrais e de 
vegetais

Em 2015 – Para garantir um alto teor nutricional, deverá haver 
mais grãos integrais do que qualquer outro ingrediente nas 
porções de cereais matinais para crianças e adolescentes.

Em 2015 – O Maggi Cooking Lesson Programme estará 
em curso em 30 países para promover a cozinha com grãos 
integrais e vegetais. 

Em 2015 – 90% dos produtos do portfólio global da Maggi 
promoverão a Cozinha em Casa e refeições com vegetais.

Nos cereais matinais direcionados para 
crianças e adolescentes, o cereal integral 
é o ingrediente presente em maior quan-
tidade.

O Programa de Maggi não se aplica ao 
mercado brasileiro.

Progressos nos compromissos CSV - Brasil
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Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Fornecer 
informações e 
dicas nutricionais 
em todas as 
embalagens 

Em 2016 – Todos os produtos de alimentos e bebidas rele-
vantes em todo o mundo terão a Dose Diária Recomendada 
(Guideline Daily Amount – GDA) no rótulo frontal das em-
balagens para informar os consumidores sobre o conteúdo 
nutricional.

Em 2016 – Introduzir o GDA, com base nos valores de 
referência para crianças, na rotulagem de todos os produtos 
infantis (quando regulamentações permitirem) para ajudar 
os pais a fazerem as melhores escolhas nutricionais para as 
crianças.

Em 2016 – Fornecer e tornar mais acessíveis  as informa-
ções sobre o produto e dicas nutricionais nas embalagens, 
por meio de QR Codes para smartphones.

Todos os produtos de alimentos e bebi-
das da Nestlé Brasil aplicáveis possuem 
o Guideline Daily Amount. 

A introdução do GDA em produtos infan-
tis não se aplica ao mercado brasileiro, 
de acordo com a sua legislação.

O Brasil implementou o QR Code nas 
embalagens de Nescau Prontinho e 
Nesquik, incluindo informações sobre 
o produto, dicas sobre alimentação 
saudável, além de conteúdos sobre meio 
ambiente e cadeia produtiva.

Fornecer o Portion 
Guidance para os 
consumidores

Em 2015 – Fornecer o Portion Guidance em todos os pro-
dutos para crianças e famílias, para encorajar o consumo de 
porções saudáveis.

Em 2016 – Promover o consumo de porções saudáveis pela 
implantação do Programa de Portion Guidance em 100% 
dos produtos para crianças e famílias, e complementar com 
guias no website de receitas e programas de educação 
nutricional.

Em dezembro de 2015, cerca de 83% 
dos produtos para crianças e famílias 
apresentavam comunicação sobre por-
cionamento adequado, incluindo catego-
rias como biscoitos, chocolates e leites. 

A Nestlé Brasil está adaptando seu port-
fólio para implementar o Portion Guidan-
ce de acordo com a legislação brasileira.

Promover dietas 
e estilos de vida 
mais saudáveis, 
incluindo 
atividades físicas

Em 2015 – O Programa Global Nestlé Healthy Kids estará 
em curso em 80 países, para aprimorar a saúde, o bem-
-estar e a nutrição de crianças ao redor do mundo.

Em 2018 – Compromisso para a manutenção das atividades 
do Nestlé Healthy Kids e seus programas globais, ao mes-
mo tempo que se mensuram seus impactos nas crianças, 
com base em cinco metas globalmente definidas.

O Programa Nutrir Crianças Saudáveis 
tem como objetivo promover hábitos 
mais saudáveis em crianças em idade 
escolar e, em 2015, impactou 540 mil 
crianças. Além disso, nesse mesmo 
ano, foi lançado o programa Unidos por 
Crianças Mais Saudáveis no Brasil, com 
um teste na cidade de São José do Rio 
Pardo que impactou mais de 2,6 mil 
crianças e aumentou a atividade física 
nas crianças da cidade, assim como o 
repertório de frutas, verduras e legumes 
ingeridos.

Promover a 
hidratação como 
parte de um estilo 
de vida mais 
saudável

Em 2015 – colaborar com governos, ONGs, academia e 
indústria ao redor do mundo para obter melhor entendi-
mento dos benefícios da água como elemento-chave para a 
hidratação saudável.

Em 2015 – definir um roadmap de Hidratação Saudável que 
direcionará a estratégia e a performance esperada para 2016 
e para o futuro.

O Programa Unidos por Crianças Mais 
Saudáveis e o programa Nutrir Crianças 
Saudáveis têm como pilar a conscientiza-
ção de pais e educadores para promover 
o consumo de água por crianças.
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Promover 
programas de 
educação sobre 
boas práticas 
de nutrição e 
alimentação

Em curso – Oferecer serviços e programas de educação nu-
tricional para profissionais de saúde lidarem com problemas 
de desnutrição e obesidade (Nestlé Nutrition Institute).

Em curso – Fornecer educação nutricional, para pais e cui-
dadores, sobre a importância dos mil primeiros dias (desde 
a concepção até o segundo aniversário da criança), incluindo 
a nutrição materna durante a gravidez e promovendo o alei-
tamento materno como o melhor começo de vida (Nestlé 
Start Healthy Stay Healthy).

Em 2015 – Nestlé Nutrition Institute (NNI) educação pro-
fissional on-line vai estar disponível em 20 mercados no 
mundo.

Em 2015 – Nestlé Start Healthy Stay Healthy vai alcançar 
mais de 5 milhões de mães e cuidadores ao redor do mun-
do com serviços on-line de educação nutricional em vários 
idiomas.

Em 2016 – O Nestlé Start Healthy Stay Healthy vai alcançar 
mais de 10 milhões de mães e cuidadores ao redor do mun-
do com educação nutricional.

Em 2017 – Por meio de um site global e 12 sites para países 
específicos, em dez idiomas, o Nestlé Nutrition Institute 
terá sua plataforma de educação profissional disponível em 
mais de 50 países.

Com relação à formação de profissionais 
de saúde, o programa Jovens Nutricio-
nistas foi realizado em 29 instituições 
hospitalares em 2015, capacitando 29 
estudantes, responsáveis por atender 
13.646 pacientes. 
A plataforma de educação profissional do 
NNI já foi lançada.

A Nestlé Brasil desenvolve iniciativas 
relacionadas aos primeiros mil dias de 
vida em conformidade com a legislação 
local. Ações como as disponíveis em 
sua plataforma digital Nestlé Começar 
Saudável Viver Saudável evidenciam tais 
iniciativas.

Garantir o 
marketing 
responsável para 
crianças

Em 2015 – Implementar a Política de Comunicação de  
Marketing para Crianças mais restritiva.

Em 2017 – Para apoiar a implantação da Política de Comuni-
cação de Marketing para Crianças, serão feitos treinamen-
tos focados para os times de marketing ao redor do mundo.

A Nestlé Brasil trabalha para garantir que 
as ações locais estejam está de acordo 
com a Política de Marketing Responsável 
para Crianças.

Venda responsável 
dos substitutos do 
leite materno

Em curso – Continuar a reforçar as práticas que garantem 
que o Nestlé Nutrition Business cumpra consistentemente 
os critérios do FTSE4Good Index BMS.

Em curso – Como parte dos esforços para promover a boa 
nutrição nos primeiros mil dias de vida e apoiar ao aleita-
mento materno, reportar publicamente o progresso em 
relação ao marketing responsável de substitutos do leite 
materno.

Em 2015 – Continuar o reforço das práticas para garantir que 
o Nestlé Infant Nutrition siga consistentemente os critérios 
do FTSE4Good Index BMS.

O programa de treinamento está em an-
damento e cobre os colaboradores envol-
vidos diretamente com os produtos no 
âmbito do Código da OMS. Anualmente 
são levados à Matriz os casos identifica-
dos pelo mercado que podem impactar 
as práticas de comercialização responsá-
vel de substitutos do leite materno. Tais 
casos são reportados publicamente.
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Lançar no mercado 
a Estrutura de 
Desenvolvimento 
Rural (Rural 
Development 
Framework) para 
compreender as 
necessidades dos 
produtores

Em 2015 – Continuar a estabelecer avaliações de referência 
nos países de importância fundamental para o negócio que 
mostrem pronunciada necessidade social, para guiar a em-
presa no alinhamento de suas atividades com as prioridades 
das comunidades locais.

Em 2016 – Organizar estratégias (atividades e metas) em 
localidades prioritárias para aprimorar a avaliação de alimen-
tos e a diversidade de dietas, com iniciativas-piloto sendo 
implementadas em três localidades.

Em 2017 – Assegurar que os programas de treinamento e 
suporte a produtores rurais estejam desenvolvendo agroem-
preendedores, sendo igualmente acessíveis a homens, 
mulheres e jovens, e sendo disponíveis para trabalhadores 
rurais.

Em 2018 – Estabelecer um total de 18 avaliações nas 
localidades de fornecimento prioritárias para o negócio que 
possuem destacadas necessidades sociais, para alinhar as 
atividades da Nestlé às prioridades de produtores e comuni-
dades locais.

Em 2020 – Aprimorar a economia das propriedades rurais 
em sete localidades de fornecimento prioritárias com base 
no resultados do Rural Development Framework (RDF). 
(Economia agrícola compreende quatro aspectos considera-
dos pela Nestlé: produtividade, qualidade, custo e atributos 
e preço.)

Em 2020 – Aprimorar a avaliação alimentar e a diversidade 
de dietas em cinco localidades de fornecimento prioritárias 
com base nos resultados do RDF.

Em 2015, foram realizados treinamentos 
da equipe de fornecimento de leite com 
o tema Responsible Sourcing (Forne-
cimento Responsável). As fazendas 
fornecedoras tiveram suas primeiras ava-
liações, além da aplicação do checklist de 
Fornecimento Responsável.  
Em dezembro de 2015, foi iniciado 
o Rural Development Framework. A 
metodologia está sendo implantada em 
parceria com a Faculdade de Agronomia 
da Universidade Federal do Espírito San-
to (Ufes), em São Mateus. O foco são os 
cafeicultores participantes do NESCAFÉ 
Plan de municípios do Espírito Santo e 
da Bahia. O projeto deve ser finalizado 
em junho de 2016. 
São 6 mil hectares de cultivo de cacau. 
Dessas frentes, 100% estão avaliadas e 
39 delas também estão certificadas no 
protocolo UTZ.
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Implementar 
programa de 
fornecimento 
responsável 
na cadeia de 
suprimentos

Em 2015 – Para melhorar e estar em conformidade com o 
Código de Conduta dos Fornecedores Nestlé, completar 
10 mil auditorias de Fornecimento Responsável, sendo que 
70% delas devem estar em total conformidade.

Em 2015 – 40% do volume de 12 categorias prioritárias 
(óleo de palma; soja; açúcar; celulose e papel; café; cacau; 
lácteos; peixe e frutos do mar; carité; baunilha; avelãs; e 
carne, aves e ovos) serem rastreáveis.

Em 2016 – Para fornecedores Tier 1, cobrir 50% do volume 
fornecido com base em fornecedores submetidos a audito-
rias de Fornecimento Responsável.

Em 2016 – 50% do volume das 12 categorias prioritárias 
devem ser rastreáveis.

Cacau – 100% dos fornecedores de 
cacau da NBR são signatários do CCFN, 
com auditoria independente anual e 
amostral para verificação do seu cumpri-
mento. 
Leite – Todos os fornecedores de leite da 
Nestlé, no ato da negociação, assinam 
o Manual do Fornecedor e Respectivo 
Código de Conduta dos Fornecedo-
res Nestlé. Durante o ano, 70% das 
propriedades passaram por auditorias 
externas de Boas Práticas na Fazenda, 
e pelo menos 80% dos fornecedores 
são visitados ao menos uma vez ao ano 
por colaboradores da Nestlé que foram 
treinados para identificação de práticas 
abusivas, escravas e/ou trabalho infantil. 
Hoje, 100% do leite coletado pela Nestlé 
no Brasil têm 100% de rastreabilidade. 
Em 2015, 490 novas fazendas foram 
certificadas nos programas de Boas Prá-
ticas na Fazenda, e cerca de 2.200 foram 
recertificadas. 
Café – Em 2015, mais de 400 auditorias 
foram conduzidas nas fazendas de café 
brasileiras. Em 2015, 91% de todo o café 
exportado pelo Brasil foi originado em 
fazendas AAA, sendo que, destes, mais 
de 40% são certificados pela Rainforest 
Alliance. 
Em 2015, mais de 30% de todo o café 
comprado pela Nespresso em todo o 
mundo veio de fazendas brasileiras. 
Mais de 30 agrônomos prestam assis-
tência técnica para mais de 2 mil fazen-
das de café.

Expandir o Nestlé 
Cocoa Plan entre 
os produtores de 
cacau

Em 2015 – Comprar 100 mil toneladas de cacau por meio do 
Nestlé Cocoa Plan e completar o programa de construção 
de 40 escolas em quatro anos.

Em 2016 – Comprar 130 mil toneladas de cacau pelo Nestlé 
Cocoa Plan e completar a implementação do Sistema de 
Monitoração e Remediação de Trabalho Infantil para identi-
ficar se existe trabalho infantil nas cooperativas do Nestlé 
Cocoa Plan na Costa do Marfim.

Em 2017 – Comprar 150 mil toneladas de cacau pelo Nestlé 
Cocoa Plan.

Em 2018 – Comprar 175 mil toneladas de cacau pelo Nestlé 
Cocoa Plan.

Em 2015, o Brasil contribuiu com a meta 
global por meio da compra de 7,5 mil 
toneladas de cacau pelo Nestlé Cocoa 
Plan, 100% do cacau originado de coope-
rativas agrícolas e agricultores no Brasil, 
são comprados por meio do Cocoa Plan. 
A meta para o mercado é comprar 10 
mil toneladas em 2016, 13 mil em 2017 
e 16 mil toneladas em 2018 por meio do 
programa.
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Expandir a cadeia 
de suprimentos de 
green coffee

Em 2015 – Melhorar a sustentabilidade da cadeia de supri-
mentos do NESCAFÉ, adquirir 180 mil toneladas de café 
pelo Farmer Connect, que está em linha com os padrões 
de sustentabilidade do Código Comum da Comunidade 
Cafeeira (4C).

Em 2020 – Para melhorar a qualidade, quantidade e susten-
tabilidade da cadeia de suprimentos do NESCAFÉ, distribuir 
220 milhões de mudas de café.

Em 2020 – Adquirir 90 mil toneladas de café, de acordo com 
os princípios do Sustainable Agriculture Network.

Em 2020 – Obter 100% do café para o escopo permanente 
de Nespresso por meio do AAA Sustainable Quality Pro-
gram, aprimorando o bem-estar social de produtores rurais.

Em 2015, a Nestlé Brasil adquiriu 30 mil 
toneladas de café de produtores que es-
tão alinhados com o Padrão de Sustenta-
bilidade 4C, contribuindo para cumprir a 
meta global de 2015.  
Desde 2011 no Brasil, o NESCAFÉ Plan 
facilitou a distribuição de 9,9 milhões 
de mudas de café, para cumprir a meta 
global de 2020. 
Em 2015, 91% do café exportado pelo 
Brasil foi originado em fazendas AAA.

Água

Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Trabalhar para 
alcançar eficiência 
e sustentabilidade 
da água nas 
operações

Em 2015 – Reduzir as retiradas diretas de água por tonelada 
de produto em cada categoria  para atingir uma redução 
global de 40% desde 2005.

Em 2015 – Estabelecer e implementar diretrizes detalhadas 
sobre os direitos humanos à água e ao saneamento (due 
diligence).

Em 2016 – Definir iniciativas do manejo de água e iniciar a 
implementação nas cinco localidades prioritárias.

Em 2016 – Implementar projetos de economia de água em 
100% de instalações de fábricas prioritárias.

Em 2016 – Realizar 45 novas avaliações de recursos hídricos 
em instalações de fábricas selecionadas e em todos os 
terrenos não urbanizados.

Em 2020 – Reduzir a retirada direta de água por tonelada de 
produto em todas as categorias, para alcançar redução de 
35%, em comparação com 2010.

Em 2020 – Implantar diretrizes detalhadas sobre direitos 
humanos relacionados a água e a padrões sanitários em 
todos os mercados Nestlé.

Desde 2005, houve a redução de mais 
de 58% da captação de água direta pela 
Nestlé Brasil. 
Em 2015, a Nespresso firmou um termo 
de compromisso para a formação do 
Consórcio Cerrado das Águas, platafor-
ma multissetorial colaborativa para a con-
servação das águas neste bioma. 
A avaliação de áreas prioritárias já foi 
iniciada. 
Realizadas 30 avaliações por meio do 
Water Research Review.
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Defender políticas 
e administração 
eficaz da água

Em 2016 – Continuar a construir o 2030 Water Resources 
Group Public Private Partnership com a adição de mais dois 
países por ano e desenvolver e divulgar o Catálogo Global 
sobre Boas Práticas.

Em 2016 – Apoiar o lançamento do CEO Water Mandate 
Guide sobre Boas Práticas de Negócios para o Direito Hu-
mano à Água e ao Saneamento e teste-piloto do guia due 
diligence de água em mercados selecionados.

Em 2016 – Apoiar o World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) para alcançar 50 assinaturas do 
WASH Pledge.

Em 2016 – Iniciar a expansão do processo da Aliança da Ad-
ministração da Água (Alliance for Water Stewardship – AWS) 
nos Padrões Internacionais de Administração da Água (Inter-
national Water Stewardship Standard), implementando-os 
em pelo menos cinco locais.

Em 2016 – Trabalhar com a Plataforma de Iniciativa de 
Agricultura Sustentável (Sustainable Agriculture Initiative 
Platform – SAI) e o Laboratório de Alimentos Sustentáveis 
(Sustainable Food Lab – SFL) para implementar a iniciativa 
de colaboração da Avaliação de Riscos e Mitigação da Água 
em, pelo menos, uma área de abastecimento de matérias-
-primas agrícolas.

Os avanços nas iniciativas relacionadas 
à administração eficaz da água são 
reportados no Relatório Anual da Nestlé 
S.A. Em 2015, no Brasil, destaca-se a as-
sinatura do Consórcio Águas do Cerrado, 
em Minas Gerais, pela Nespresso, a fim 
de estimular boas práticas de conserva-
ção de recursos hídricos e valorização de 
serviços ecossistêmicos na região. 
O WASH Pledge é aplicado em todas as 
fábricas.

Tratar de forma 
eficaz a água des-
cartada

Em 2016 – Implementar os novos e reforçados Requisitos 
Ambientais da Nestlé para a qualidade da água e o descarte 
de efluentes em todas as fábricas.

Os principais parâmetros de operação e 
qualidade da água das plantas de trata-
mento de águas residuais (PTAR’s) são 
monitorados continuamente e reporta-
dos em nossa base de dados corporativa 
global. 
As unidades são avaliadas com o Waste-
water Assessment que identifica riscos 
e oportunidades em nossas operações, 
direcionando as melhorias necessárias, 
investimentos em tecnologias e treina-
mentos operacionais. 
Em 2016 a Nestlé passa a trabalhar com 
limites de emissões revisados para suas 
operações, sendo mais restritiva que a 
legislação vigente.
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Envolver-se com 
os fornecedores, 
principalmente 
com os da 
agricultura

Em 2015 – Definir e começar a implementar planos de 
ações para economizar água em toda a cadeia de suprimen-
tos de café, açúcar e cereais em localidades-chave.

Em 2020 – Implantar todos os planos de ação definidos para 
a gestão da água na cadeia de fornecimento prioritária de 
café, açúcar, leite e cereais em localidades-chave.

Em 2015, foram realizadas visitas téc-
nicas a produtores rurais participantes 
do NESCAFÉ Plan, com diagnósticos e 
recomendações, como substituição de 
sistemas de irrigação por alternativas 
mais eficientes. Ao mesmo tempo, 
foram incluídas na comunicação com os 
cafeicultores as informações a respeito 
das técnicas de medição da água dispo-
nível no solo. Em 2016, será iniciado o 
desenvolvimento de um plano de ação 
sobre a questão hídrica, com foco no 
norte do Espírito Santo. 
Na cadeia de Nespresso, em 2015, 15% 
dos fornecedores implementaram ações 
previstas nos planos de melhoria contí-
nua das fazendas. Em 2016, 100% dos 
fornecedores serão verificados dentro 
do código de conduta, gerando planos 
de ação.

Aumentar a 
conscientização 
sobre a 
conservação 
e melhorar o 
acesso a água e 
saneamento

Em 2015 – Todo colaborador da Nestlé tem acesso a água 
potável, saneamento e higiene de padrão adequado no local 
de trabalho. 

Em 2016 – 350 mil beneficiários de comunidades locais 
terão acesso a projetos de água, saneamento ou higiene 
em torno das instalações de nossas fábricas e nas áreas de 
Farmer Connect.

Em 2017 – Implantar todos os planos de ação corretivos 
derivados do início da autoavaliação WBCSD WASH Pledge 
para acesso à água segura, saneamento e higiene nos am-
bientes de trabalho, segundo premissas Nestlé.

A Nestlé Brasil já oferece acesso a água 
potável, higiene e saneamento de padrão 
adequado no local de trabalho de todos 
seus colaboradores, cumprindo o com-
promisso assumido para 2015. 100% de 
nossas unidades industriais foram avalia-
das utilizando o WASH Pledge. Conti-
nuamente, realizamos autoavaliações 
seguindo a metodologia estabelecida 
para o WASH Pledge. Nosso compromis-
so é também estender essa iniciativa em 
nossa cadeia de valor. 
Na área de atuação do NESCAFÉ Plan, 
tratamos sobre uso racional da água, 
saneamento rural e devolução de em-
balagens vazias de agrotóxicos. Poten-
cialmente, atingimos um público de 
aproximadamente 1 mil pessoas por ano. 
Estamos trabalhando continuamente 
para atender ao compromisso de atender 
os planos de ação derivados do WASH 
Pledge e expandir sua aplicação.
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Melhorar a 
eficiência dos 
recursos nas 
operações

Em 2015 – Reduzir o consumo de energia por tonelada de 
produto em todas as categorias, para alcançar uma redução 
total de 25% desde 2005.

Em 2015 – Alcançar zero resíduo (eliminado) em 10% das 
fábricas.

Em 2020 – alcançar zero resíduo (eliminado) nas operações.

Em 2015, a Nestlé alcançou zero resíduo 
eliminado em quatro unidades (Araçatu-
ba, Araraquara, Carazinho e Jataí), com 
12 meses de resultados consecutivos, 
o que representa 20% das fábricas, 
ultrapassando o compromisso assumido 
para o ano.  
No mesmo ano, outras quatro fábricas 
(Goiânia, Ibiá, Ituiutaba e Palmeira das 
Missões) tam bém eliminaram o envio 
de resíduos para aterros ou incineração 
sem recuperação energética (Zero Waste 
for Disposal) e completarão os 12 meses 
consecutivos em 2016. Isso também 
ocorre com as quatro unidades de Nestlé 
Waters. 
A nova fábrica de NESCAFÉ Dolce Gus-
to, inaugurada em dezembro de 2015 em 
Minas Gerais, já iniciou suas atividades 
no conceito Zero Waste. 
No total, 13 fábricas são, portanto, zero 
resíduo eliminado. 
Com relação à eficiência energética, em 
2015, foram implementados 126 projetos 
de redução de consumo de energia, que 
contribuíram com uma redução de total 
142.969 GJ. Adicionando-se a redução 
vinda do lado operacional, houve redução 
total de 1,3% no indicador de energia 
consumida por tonelada produzida, em 
relação ao ano anterior.

Sustentabilidade ambiental
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Prover a liderança 
em mudanças 
climáticas

Em 2015 – Reduzir emissões diretas de GEE por tonelada 
de produto produzido em 35% desde 2005, resultando em 
uma redução absoluta da emissão de GEE.

Em 2015 – Todos os novos freezers de sorvete usarão refri-
gerantes naturais.

Em 2016 – Todos os novos freezers de sorvete (chest, 
upright e island) usarão gases refrigerantes naturais.

Em 2016 – Expandir o uso de refrigerantes naturais, que não 
impactem a camada de ozônio e não contribuam com as 
mudanças climáticas, nos sistemas industriais de refrigera-
ção.

Em 2017 – Todos os caminhões refrigerados usarão gases 
refrigerantes naturais.

Em 2020 – Todos os dispensers de bebidas frias de pro-
priedade da Nestlé Professional usarão gases refrigerantes 
naturais. 

Em 2020 – Diminuir as emissões de GEE (escopos 1 e 2) 
por tonelada de produto em todas as categorias para alcan-
çar a redução média de 35% nas operações de manufatura, 
em comparação com 2010.

Em 2020 – Reduzir as emissões de GEE por tonelada de 
produto em 10% nas operações de distribuição, em compa-
ração com 2014.

Em 2020 – Reduzir as emissões de GEE por tonelada de 
produto em 10%, nos 100 maiores depósitos da companhia, 
em comparação com 2014.

Em 2015, foram implementados 109 pro-
jetos de redução das emissões de Gases 
do Efeito Estufa (GEE), que representa-
ram 5.770 tCO2eq, os quais contribuíram 
para uma redução de 2,9% no indicador 
de carbono emitido por tonelada de 
alimento produzido. 
Estão sendo desenvolvidos projetos de 
substituição de gases nas fábricas.

Promover a 
transparência e 
o engajamento 
proativo e de longo 
prazo em políticas 
climáticas

Em 2016 – Fornecer informações sobre mudanças climáti-
cas no Relatório Anual, usando o Climate Change Reporting 
Framework, desenvolvido pelo Climate Disclosure Stan-
dards Board.

Em 2016 – Implantar o Guide for Responsible Corporate 
Engagement in Climate Policy, desenvolvido pelo CDP, Pacto 
Global, Ceres, The Climate Group, WWF e WRI. 

Informações sobre os avanços nos 
compromissos são tratadas em nível 
global, no Relatório Anual da Nestlé S.A. 
Neste relatório, também são reportados 
projetos voltados à gestão de impactos 
relacionados às mudanças climáticas (leia 
mais em Sustentabilidade Ambiental).

Melhorar o 
desempenho 
ambiental das 
embalagens

Em 2017 – Continuar a analisar e otimizar sistematicamente 
as embalagens do portfólio, evitando a utilização de, pelo 
menos, 100 mil toneladas de material de embalagem de 
2015 a 2017.

Em 2015, houve redução de 1.215 tone-
ladas de materiais de embalagem, com 
projetos de otimização de embalagens 
de transporte de produtos. Um dos 
projetos de destaque foi a otimização da 
embalagem de barras de cereal Nesfit, 
com uma redução de 18% do papel-
-cartão utilizado em cada caixa, tendo 
reflexos, também, na otimização da pale-
tização do produto e consequentemente 
no transporte.

Progressos nos compromissos CSV - Brasil
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Progressos nos compromissos CSV - Brasil

Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Avaliar e otimizar o 
impacto ambiental 
dos produtos

Em 2017 – Identificar ou atualizar e endereçar hotspots de 
sustentabilidade em 15 categorias de produtos.

Em 2017 – Aumentar mais o escopo dos bancos de dados 
de matérias-primas agrícolas usadas no EcodEX.

O EcodEX foi incorporado em 2014 na 
Nestlé Brasil e vem sendo aplicado nas 
operações com o objetivo de atender o 
compromisso para 2017. 

Fornecer 
informações e 
diálogo ambiental 
significativos e 
precisos

Em 2016 – Informações baseadas em fatos ambientais 
estarão acessíveis aos consumidores em todos os países, 
permitindo escolhas informadas e melhora de seus próprios 
impactos ambientais.

Informações ambientais estão acessíveis 
aos consumidores pelo Relatório Nestlé 
na Sociedade, e políticas relacionadas à 
sustentabilidade ambiental são tradu-
zidas e disponíveis no site da Nestlé 
www.criandovalorcompartilhado.com.br

Preservar o capital 
natural, incluindo 
florestas

Em 2015 – Programas de melhoria estão ocorrendo em 
todas as fábricas próximas a bacias hidrográficas para me-
lhorar os nossos impactos sobre os arredores.

Em 2015 – 30% do volume das nossas 12 categorias priori-
tárias de matérias-primas foram avaliadas de acordo com os 
requisitos e a compatibilidade com a nossa Política Nestlé 
de Fornecimento Responsável ou com planos de melhorias 
em andamento para preservar o capital natural.

Em 2016 – 40% do volume das 12 categorias prioritárias de 
matérias-primas serão avaliados considerando as diretrizes 
e os requisitos de Fornecimento Responsável e estarão em 
conformidade ou submetidos a planos contínuos de melho-
ria para preservação do capital natural.

Em 2015, na cadeia do cacau, foi iniciado 
com um grupo de produtores rurais os 
trabalhos de certificação de fazendas de 
cacau, seguindo o “protocolo UTZ”, em 
linha com as políticas de fornecimento 
responsável. 
Na cadeia de Nespresso, 100% do volu-
me de café exportado foi avaliado quanto 
à questão de desmatamento. 
Além disso, a Nestlé faz parte do consór-
cio e será signatária, em 2016, do Natural 
Capital Protocol.
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Progressos nos compromissos CSV - Brasil

Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Avaliar e abordar 
impactos sobre os 
direitos humanos 
nas operações 
e cadeia de 
suprimentos

Em 2015 – Todos os países onde atuamos considerados no 
FTSE4Good são cobertos, e os colaboradores, treinados 
para reduzir os riscos de a Nestlé não estar em conformida-
de com os direitos humanos em suas operações.

Em 2015 – Incluir direitos humanos em todas as 12 catego-
rias de matérias-primas abrangidas pela Política de Forneci-
mento Responsável da Nestlé.

Em 2016 – Desenvolver planos de ação e metas para cada 
um dos 11 riscos prioritários de direitos humanos. 

Em 2018 – Desenvolver seis avaliações adicionais de impac-
tos em direitos humanos em países onde a Nestlé possui 
operações e negócios significativos.

Em NESCAFÉ, os colaboradores da área 
de café foram treinados quanto à versão 
2.0 do padrão de sustentabilidade 4C. 
Além disso, o código de conduta 4C foi 
implantado por cafeicultores do Espírito 
Santo e da Bahia. Compõe o código de 
conduta o princípio social 2.1, que trata 
de assegurar aos trabalhadores direitos 
iguais com relação a gênero, maternida-
de, 
religião, etnia, condições físicas 
e opiniões políticas. No caso da cadeia 
de cacau, o Nestlé Cocoa Plan também 
possui um conjunto de princípios e 
abordagens, repassados a toda a equipe 
de suporte e relacionamento com os 
produtores. 
Os profissionais da divisão agrícola 
são capacitados para identificar casos de 
riscos e violações de direitos humanos 
na cadeia do cacau no Brasil. Em 2015, 
um dos destaques foi a aplicação do 
protocolo UTZ de boas práticas agrícolas 
em fornecedores de cacau vinculados 
à cadeia de KITKAT, em um projeto que 
permite a certificação via Nestlé Cocoa 
Plan de toda a matéria-prima utilizada na 
fabricação do produto.

Eliminar o trabalho 
infantil nas 
categorias-chave

Em 2015 – Completar planos de ações para reduzir o 
trabalho infantil nas nossas cadeias produtivas de cacau, 
avelã e baunilha, com 60 mil produtores rurais treinados em 
trabalho infantil/práticas trabalhistas, 60 escolas construídas 
ou renovadas e 80% de cooperativas cobertas pelo sistema 
de monitoramento e correção do trabalho infantil (100% em 
2016).

Em 2018 – Avaliações de risco de trabalho infantil serão 
feitas em todas as 12 categorias prioritárias de matérias-
-primas; além disso, estratégias de Fornecimento Respon-
sável serão aplicadas para monitorar e mitigar ocorrências 
de trabalho infantil. 

A Nestlé realiza auditorias internas e 
avaliações de risco em regiões-chave 
do cultivo de cacau no mundo, tendo 
realizado avaliações no Brasil em 2015. 
A aplicação e o avanço do Nestlé Cocoa 
Plan no país são as ações-chave para 
reduzir e controlar potenciais riscos de 
violações dos direitos humanos.

Pessoas, direitos humanos e compliance
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Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Garantir que todos 
os colaboradores 
e stakeholders 
possam reportar 
facilmente 
possíveis violações 
de compliance

Em 2015 – O Nestlé Integrity Reporting System (Internal 
Grievance Mechanism) ou equivalente estará operando em 
100% dos mercados da Nestlé, e as informações serão 
disponibilizadas aos funcionários mostrando as medidas 
tomadas pela empresa para gerir as reclamações.

Em 2015 – Intensificar a nossa comunicação sobre o sis-
tema de reclamação externo “Tell Us” para 5 mil fornece-
dores e mil parceiros (ex.: distribuidores) de produtos de 
Nutrição da Nestlé, bem como nos países da primeira fase 
identificados pela empresa, para depois promover relatórios 
de não conformidade por todos os stakeholders.

Em 2016 – O conhecimento da existência de linhas de co-
municação confidencial é reforçado em toda a organização.

Em 2016 – Continuar a reforçar a comunicação sobre o “Tell 
Us” para fornecedores e parceiros.

No Brasil, há o canal Jogo Limpo desde 
2014, disponível via internet (www.nes-
tlejogolimpo.com.br) ou telefone (0800 
891 9678), que permite a colaboradores, 
fornecedores e clientes registrar denún-
cias, que são recebidas por uma empre-
sa terceira e encaminhadas diretamente 
à alta gestão, com garantia de sigilo. Em 
2015, 100% dos fornecedores foram 
comunicados via carta sobre a existência 
do canal e do “Tell Us”, e diversas ações 
de comunicação interna (intranet, infor-
mativos etc.) foram ativadas para ampla 
divulgação desses mecanismos de quei-
xas entre colaboradores e parceiros.

Trabalhar contra 
corrupção e 
suborno

Em 2015 – Reforçar o Programa Anticorrupção e comunicá-
-lo a todos os mercados e negócios. Lançar um novo treina-
mento on-line de compliance para garantir que os colabora-
dores entendam o que é esperado deles.

Em 2016 – Adoção de uma Política Anticorrupção local em 
empresas e mercados que precisem de um reforço adicio-
nal.

Em 2017 – Todos os colaboradores com computadores 
concluirão o treinamento on-line de compliance.

A Nestlé Brasil possui uma Política 
Anticorrupção local e, em 2015, aplicou 
treinamentos de compliance para seus 
colaboradores. O programa de  
compliance da Companhia está dispo-
nível na intranet para os colaboradores. 
Há, ainda, um Comitê de Compliance, 
com participação do presidente da Nes-
tlé Brasil.

Garantir que todas 
as unidades da 
Nestlé tenham 
sistemas de 
proteção a saúde 
e segurança básica 
para todos os 
colaboradores

Em 2016 – Garantir que um sistema sólido de gestão de 
saúde e segurança esteja funcionando e certificado pela 
OHSAS 18001:2007, cobrindo todos os colaboradores para 
que haja o mesmo nível de segurança e proteção em todos 
os negócios.

A Nestlé HO Brasil foi certificada em 
novembro de 2015 nas normas OHSAS 
18001 (Saúde e Segurança do Trabalho) 
e ISO 14001 (Meio Ambiente). Todos 
os requisitos de compliance referentes 
a Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
foram atendidos.

Melhorar o 
equilíbrio de 
gêneros na força 
de trabalho

Em 2018 – Ser uma empresa balanceada em relação a 
gênero, criando condições favoráveis em nosso ambiente 
de trabalho para alcançar aumentos anuais do percentual de 
mulheres em posições de gestão e alta direção (membros 
de gestão do mercado e os papéis-chave na matriz).

O investimento na política de diversidade 
da Nestlé tem valorizado a equidade de 
gênero em cargos nos diversos níveis. 
Na nova fábrica de cápsulas NESCAFÉ 
Dolce Gusto, em Montes Claros (MG), 
por exemplo, 44% das contratações 
foram de mulheres. Em 2015, as contra-
tações para cargos de gestão contem-
plaram42% de mulheres.

Progressos nos compromissos CSV - Brasil
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Compromisso Objetivos globais Avanços no Brasil

Fornecer 
treinamento 
em Princípios 
Corporativos, 
Nutrição e 
Sustentabilidade 
Ambiental

Em 2015 – Ter todos os colaboradores da Nestlé treinados, 
pelo menos, uma vez, no Foundation Module do Nutrition 
Quotient (NQ).

Em 2016 – Serão incluídos treinamentos NQ no programa 
de orientação a novos colaboradores em todos os postos e 
locais de trabalho.

Em 2016 – Treinamento de conhecimento ambiental estará 
em curso em todos os países.

Em 2017 – Os Nestlé Corporate Business Principles estarão 
100% integrados a todos os cursos no centro internacional 
de treinamento, e e-learnings serão disponibilizados a todos 
os empregados.

Em 2015, 100% dos funcionários foram 
treinados no NQ Foundation Module. 
Quanto aos treinamentos de conscienti-
zação ambiental, eles aconteceram regu-
larmente em 2015, e temas ambientais 
continuam sendo tratados e divulgados 
nos canais de comunicação interna.

Expandir a iniciativa 
Global Youth em 
todas as operações

Em 2016 – A Nestlé vai oferecer 10 mil oportunidade de traba-
lho e contratar 10 mil trainees e aprendizes com menos de 30 
anos de idade na Europa, para ajudar a combater o desempre-
go nessa faixa etária.

Em 2018 – A Nestlé vai oferecer 24 mil oportunidades de 
trabalho e 7 mil posições de aprendiz, estagiário ou trainee 
nas Américas.

Em 2015, foram geradas 1.741 oportuni-
dadesde trabalho para colaboradores com 
menos de 30 anos (posições efetivas), 
além de 1.098 posições para trainee, 
aprendiz e estagiário. Para 2016, serão 
1.350 contratações de colaboradores com 
menos de 30 anos e 915 para trainees, 
estagiários e aprendizes.

Progressos nos compromissos CSV - Brasil

80 Nestlé na sociedade 2015



ANExoS

81Nestlé na sociedade 2015



Anexos: Sustentabilidade ambiental

2014 2015¹

t % reap. t % reap.

Geração de resíduos não perigosos (em t) G4-EN23

Compostagem (t) 48.810 44,45% 46.355,94 51,26%

Reúso em outro processo 23.619 21,51% 975,52 1,08%

Reciclagem 32.547 29,64% 30.519,36 33,75%

Incineração com recuperação energética 637 0,58% 632,86 0,70%

Aterro sanitário 11.619,8 0,00% 7.151,25 0,00%

Outros 4.188 3,81% 4.797,97 5,31%

Total 109.801   90.432,9 92,09%

Geração de resíduos perigosos (em t) G4-EN23

Incineração com recuperação energética 118,64 0,94% 154,62 48,45%

Reciclagem     77,639 24,33%

Reúso     11,072 3,47%

Aterro sanitário 12.269 94,46% 42,61 13,35%

Outros 604,36 4,63% 33,19 10,40%

Total 12.992 319,131 

1 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

2013 2014 2015¹ Variação (%)  
2015 a 2014

Gás natural (NCV) 1.727.650,00 1.673.327,00 1.693.846,17 1%

Óleo residual 940.342,00 944.064,00 801.689,72 -15%

GLP (líq.) 62.522,00 48.748,00 173.272,24 255%

Diesel 5.122,00 4.716,00 1.358,66 -71%

Eletricidade 1.542.776,85 1.562.852,77 167.063,61 -89%

Total 2.735.636,00 2.670.855,00 2.837.230,39 -33%

 
1 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Energia não renovável consumida (GJ) G4-EN3
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2013 2014 2015 Variação (%)  
2015 a 2014

Borra de café 395.033,00 356.356,00 345.806,14 -3%

Biocombustível 8.213,00  5.514,00 6.429,44 17%

Madeira 2.019.863,00 1.944.949,00 2.158.767,49 11%

Eletricidade - - 1.393.077,95 100%

Total 2.423.109,00 2.306.819,00 3.904.081,03  69%

2014 2015

Consumo total de combustíveis 5.158.745,00 6.741.311,42 

Total de energia vendida 186.792,00 251.040,01 

Consumo total de energia dentro da organização 4.971.953,00 6.490.271,41 
 
1 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Energia renovável consumida (GJ) G4-EN3

Consumo de energia dentro da organização G4-EN3

2013 2014 2015³

Absoluto (GJ) 2.595.914,00 2.693.270,00 2.260.223,50 

Taxa (GJ/t)² 1,24 1,26 1,15
 
1 O método utilizado foi baseado na GI 14003, a qual leva em consideração toda a energia utilizada para produzir e distribuir a energia em 
referência, incluído nesse cálculo as perdas existentes em toda a cadeia.

2 Conforme publicado no relatório global da Nestlé de 2014, no dado referente à energia consumida fora da organização, são considerados como 
energia indireta dentro do sistema SHE-PM. Foi utilizada a mesma base de dados para apresentação dos resultados do grupo Nestlé no Brasil.

3 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Consumo de energia fora da organização¹ G4-EN4
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2013 2014 20151

Total de emissões diretas de CO2 – tCO2e 185.605,00 179.599,00 178.611,96 

Total de emissões diretas de CO2² – kgCO2eq./t 88,00 84,00 91,00 

Total de emissões diretas de CO2 
(combustíveis renováveis) – tCO2e

282.197,00 269.118,00 293.670,52 

Total de emissões diretas de CO2 
(combustíveis não renováveis) – tCO2e

174.438,00 170.759,00 168.631,49 

 
1 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

2013 2014 20153

Potencial de acidificação do ar (kg SOx eq.) 974.456,58 962.436,36 885.043,76 

Potencial de acidificação do ar (kg SOx eq./t)¹ 0,46 0,45 0,45 

1 Os gases incluídos nesse cálculo são todos convertidos em CO2 equivalente. O cálculo é composto pelas emissões de combustíveis (excluindo 
a biomassa, por ser um ciclo neutro) mais os gases refrigerantes utilizados (HFCs e HCFCs).

2 Taxa de kg de CO2 equivalente emitido por tonelada produzida.
3 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Emissões diretas de gases de efeito estufa (escopo 1)¹ G4-EN15

Emissões diretas de gases de efeito estufa - potencial de acidificação do ar G4-EN15

2013 2014² 20153

Emissões indiretas de CO2 (tCO2 eq.) 62.101,00 65.502,00 21.110,69

Emissões indiretas de CO2 (kg CO2 eq./t) 30,00 31,00 11,00

1 O cálculo para obtenção desses dados é a conversão do kWh adquirido em GJ e posteriormente o GJ convertido em CO2 equivalente.
2 Aumentos relacionados à ativação de 100% das termoelétricas no País.
3 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Emissões indiretas de gases de efeito estufa (escopo 2)¹ G4-EN16
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Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO – R11 eq. – em kg) G4-EN20

2013

20142014

207,31

486.972,00679.234,00

175,7

694.960,48 398.571,42 

196,53

2014

2015 2015

2015

1 Gases considerados: R125; R134a; R22; 
R401a; R404a; R407a; R407c; R409a; R410a; 
R437a; R507a* e R717 amônia*.

* Gás não utilizado em 2014, somente em 
2013 e anos anteriores.

Emissões atmosféricas significativas – em kg G4-EN21

NOX SOX

Materiais 2013 2014 20152

Matérias-primas 2.741.581 2.876.268 2.361.694

Materiais de embalagem¹ 404.639 416.253  327.278

Materiais associados ao processo 14.113 14.169 13.312 

Semifabricados 596.541 675.997 599.154

Total 3.756.874 3.982.687 3.301.438
 
1 O reporte de materiais consumidos de embalagem refere-se somente ao total das embalagens primárias e secundárias, sendo excluídos os 
valores referentes às embalagens terciárias, diferentemente da metodologia utilizada e divulgada no relatório de 2012.

2 Os dados apresentados em 2015 não contemplam duas fábricas de DPA, a joint venture entre Nestlé e Fonterra, que passam a ser reportadas 
pela majoritária DPA.

Consumo de materiais (t) G4-EN1
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2013 2014 2015

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens

Tempo determinado 258 574 329 570 256 339 

Tempo indeterminado 5.632 16.415 5.575 16.095 5.067 14.864 

Total por gênero 5.890 16.989 5.904 16.665 5.323 15.203 

Total 22.879 22.569 20.526 

2013 2014 2015

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens

Administrativo 1.116 861 1.087 816 1.079 827

Administrativo (produção) 325 678 342 674 328 618

Gestor 534 1.002 542 965 502 858

Gestor (produção) 115 447 133 447 110 411

Expatriados¹ 11 63 14 72 20 73

Diretores e vice-presiden-
tes 3 28 3 28 3 10 

Menor aprendiz 140 156 86 98 159 179 

Missão e impatriados² - 1 1 - 14 52

Operacional 61 872 59 770 32 619 

Operacional (produção) 2.057 9.663 2.031 9.551 1.530 8.460 

Vendas 1.528 3.218 1.606 3.245 1.546 3.096 

Total por gênero 5.890 16.989 5.904 16.666 5.323 15.203 

Total 22.879 22.570 20.526 

Total por contrato de trabalho G4-10

Total por nível funcional G4-10

Anexos: Colaboradores
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Feminino Masculino Variação 
feminino (%)

Variação 
masculino (%)

Unidades operacionais importantes²

Nestlé Brasil (Araçatuba) R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 168% 168%

DPA (Araras) R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 168% 168%

Nestlé Brasil (Caçapava) R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 168% 168%

Nestlé Brasil (Feira de Santana) R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 135% 135%

Nestlé Brasil (São José do Rio Pardo) R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 168% 168%

Garoto (Vila Velha) R$ 1.392,88 R$ 1.392,88 158% 158%

1 Valor do salário mínimo considerado: R$ 788,00. 
2 Como unidades operacionais importantes, foram consideradas as unidades fabris de maior complexidade para a companhia.

Variação salarial¹ - 2015 G4-EC5

2015

Araras 7,81%

Araçatuba 0,95%

Caçapava 1,10%

Rio Pardo 11,11%

Garoto 1,78%

Feira de Santana 0%

 
1 Unidades fabris de maior complexidade para a Nestlé.

2 Considerados os colaboradores cujos cargos ocupados 
são tidos como de confiança, no caso, gerentes, em 
unidades operacionais importantes.

Membros de alta direção² provenientes de 
comunidades locais em unidades operacionais 
relevantes1 G4-EC6
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Feminino Masculino

Menor 
de 20 
anos

Entre 
20 e 30 

anos

Entre 
31 e 40 

anos

Entre 
41 e 50 

anos

Entre 
51 e 60 

anos

Entre 
61 e 70 

anos

Menor 
de 20 
anos

Entre 
20 e 30 

anos

Entre 
31 e 40 

anos

Entre 
41 e 50 

anos

Centro-Oeste 1 16 3 1 0 0 1 32 24 11

Nordeste 5 49 17 2 1 0 4 105 67 18

Norte 0 5 1 0 0 0 0 8 4 0

Sudeste 30 470 386 103 41 6 56 1.052 667 267

Sul 5 38 16 3 0 0 6 69 44 11

Total geral 41 578 423 109 42 6 67 1.266 806 307

Taxa de  
turnover 0,7 9,8 7,2 1,8 0,7 0,1 0,4 7,8 5,0 1,9

Turnover (%) 2015 G4-LA1

Feminino Masculino

Menor 
de 20 
anos

Entre 
20 e 30 

anos

Entre 
31 e 40 

anos

Entre 
41 e 50 

anos

Entre 
51 e 60 

anos

Entre 
61 e 70 

anos

Menor 
de 20 
anos

Entre 
20 e 30 

anos

Entre 
31 e 40 

anos

Entre 
41 e 50 

anos

Centro-
-Oeste 1 20 10 0 0 0 3 40 12 4

Nordeste 16 44 11 3 0 0 17 119 59 12

Norte 0 4 3 0 0 0 0 9 2 0

Sudeste 105 593 272 31 7 2 170 985 454 68

Sul 11 32 32 2 0 0 14 93 43 5

Total geral 133 693 328 36 7 2 204 1.246 570 89

Taxa de 
novas  
admissões

2,3 11,7 5,6 0,6 0,1 0,0 1,3 7,7 3,5 0,5

Admissões 2015 G4-LA1
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2014 2015

Produtos com NF – Nutritional Foundation (total NNS/%)¹ 86 87

Produtos reformulados considerando aspectos de nutrição e saúde*² 173 79

Produtos com adição de nutrientes essenciais e ingredientes funcionais² 57 16

Produtos com redução de sódio, açúcar, gorduras total e trans ou corantes artificiais² 115 63

Produtos analisados pelo Programa 60/40+ (total NNS/R$)¹ 4.928.203.116 5.330.645.493 

Produtos com BAB – Branded Active Benefits (total NNS/R$)³ 2.140.646.153 1.710.220.486

Produtos com Nestlé Nutritional Compass (%/NNS, considerando total de implemen-
tação)4 100 100

Produtos com GDA – Guia Nutricional – Guideline Daily Amounts (total NNS/%)**5 100 100

Produtos com Guia de Porção – Portion Guidance (total NNS/R$)6 695.015.466 770.030.798

1 Categorias: Lácteos e Cereais, Cafés, Bebidas, Chocolates, Biscoitos, Sorvetes, Culinários.
2 Categorias: Lácteos e Cereais, Cafés, Bebidas, Chocolates, Biscoitos, Sorvetes, Culinários, Nutrição Infantil.
3 Categorias: Lácteos e Cereais, Bebidas e Nutrição Infantil.
4 Categorias: Lácteos e Cereais, Cafés, Bebidas, Chocolates, Biscoitos, Sorvetes, Culinários, Refrigerados, CPW, Nestlé Professional.
5 Categorias: Lácteos e Cereais, Cafés, Bebidas, Chocolates, Biscoitos, Sorvetes, Culinários, Refrigerados, CPW, excluindo cafés solúveis, Nestlé 
Professional, Health Science, Nestlé Nutrition e produtos com tamanho de embalagem menor do que é referido pelo guia de implementação.

6 Categorias: Leites, Confectionery, NESQUIK, Flavoured Beverages.
*Considerando produtos que tiveram alguma redução de nutrientes, issues de saúde pública,  e produtos que tiveram alguma adição de 
nutrientes e/ou ingredientes funcionais.

**Valores com base nos valores diários de recomendação para adultos.     

Indicadores de Nutrição G4-FP5 , G4-FP6, G4-FP7, G4-FP8

Anexos: Nutrição
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Informações corporativas

Nestlé Brasil Ltda.
Av. Dr. Chucri Zaidan, 246  
– Vila Cordeiro
CEP: 04583-110
São Paulo (SP)
Serviço Nestlé ao Consumidor
Caixa postal 21.144
CEP: 04602-970
São Paulo (SP)
E-mail
falecom@nestle.com.br
SMS
25770 (serviço gratuito)

Créditos

Coordenação-geral - Public Affairs 
Fabio Letieri, Simone Garcia, Thomas Rosenfeld e  
Danielle Foltran

Colaboração 

Comunicação Corporativa
Anahi Guedes

Nutrição
Renata Batal, Camila Guimarães e Carla Iezzo

Nestlé Health Science
Sueli Lopez 

Responsabilidade Social
Barbara Sapunar, Monica Neves, Marina Barbosa  
e Bruna Fanchini.

Divisão Técnica
Carlos Biancardi, Cristiani Vieira, Donizeti Cezari, 
Gilberto Tonim, Guilherme Junqueira, João Araújo, João 
Roque Araujo, Juliana Abreu, Olivier Marchand, Pedro 
Malta, Taissara Martins e Xavier Caro

Nespresso
Guilherme Amado

Nestlé Waters
Tanja Aguiar

Divisão Supply Chain
Eduardo Claro e Lucas Chioro

Divisão Recursos Humanos
Gilberto Rigolon, Leandro Farah, Leandro Bovo e  
Sydney Ambrósio 

Jurídico
Carlos Fajardo

Assuntos regulatórios
Marcos Pupin e Karina Costa

CMI
Bruno Gouvea e Leandro Delarue

Comunicação ao consumidor
Alice Hirose e Claudia Galli

Consultoria de conteúdo e projeto gráfico
Report Sustentabilidade

Fotografia
Fernanda Preto, Renato Stockler, Studio House  
e acervo Nestlé

Telefones
Para falar sobre
•	Chocolates, Nescau e NESCAFÉ 
0800 770 2411
•	Garoto 
0800 559 550
•	Biscoitos, Cereais  
(NESTON, NESTLÉ FARINHA  
LÁCTEA) e Cereais Matinais 
0800 770 2457
•	 Iogurtes, Sobremesas Refrigeradas 
e Sorvetes 
0800 770 2460
•	Leite NINHO, Molico, Fórmulas 
Infantis, Cereais e Alimentos Infantis 
0800 770 2459
•	Maggi, Creme de Leite  
e Leite Moça 
0800 770 2458

•	NESCAFÉ Dolce Gusto 
0800 776 2233
•	Nestlé Waters (Águas) 
0800 979 1819
•	Nespresso 
0800 777 7737
•	Nestlé Health Science (Consumi-
dores e profissionais de saúde) 
0800 770 2461
•	Nutrição Infantil (Exclusivo para 
profissionais de saúde) 
0800 770 1599
•	NESTLÉ PURINA 
0800 770 1180
•	Pro Plan e Serviço de Informação 
Veterinária (SIV) 
0800 770 1190
•	Nestlé Professional 
0800 770 1176
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