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Inovação e foco  
do consumidor

A história da Brasil Kirin começa 
em 2011, quando a japonesa Kirin 
Holdings Company adquiriu o 
controle acionário da Schincariol, 
fábrica de bebidas fundada em 
1939 na cidade de Itu (SP), sede 
atual da empresa. Lançada em 
2012, a nova marca se posiciona 
hoje como uma das maiores 
empresas de bebidas do País, 
com uma estratégia direcionada 
ao consumidor, à inovação e à 
construção de marcas fortes.  
[G4-3, G4-5, G4-8]

Com sede no Japão, a Kirin 
Holdings, um dos maiores 
grupos de bebidas do mundo, 
está presente em mais de 15 
países. Até dezembro de 2013, 
as 270 empresas espalhadas 
pelo mundo contavam com 
cerca de 46 mil funcionários. 
Na subsidiária brasileira 
trabalhavam, no período, 11.503 
funcionários. A união de duas 
culturas na Brasil Kirin resulta em 
uma empresa movida à cultura 

inovadora japonesa e à paixão 
dos brasileiros pela produção 
de bebidas que trazem prazer e 
alegria para a vida.  
[G4-9, G4-10, G4-17]

A estrutura de produção da 
Brasil Kirin abrange 13 unidades 
fabris, localizadas em 11 estados: 
Manaus (AM), Benevides (PA), 
Caxias (MA), Horizonte (CE), 
Alagoinhas (BA), Recife e Igarassu 
(PE), Alexânia (GO), Blumenau 
(SC), Igrejinha (RS), Cachoeiras de 
Macacu (RJ), Campos do Jordão e 
Itu (SP). A base logística inclui 18 
centros de distribuição próprios 
e 195 revendas, responsáveis 
pelo atendimento a mais de 600 
mil pontos de venda em todo o 
Brasil. [G4-6, G4-8, G4-9]

O portfólio da companhia se 
organiza em duas categorias, 
produtos alcoólicos e não 
alcoólicos, apresentados em 
diversos tamanhos e tipos de 
embalagens, retornáveis e 
descartáveis. O portfólio alcoólico 
inclui marcas como Nova Schin, 
Schin, Devassa, Baden Baden, 
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Eisenbahn, Cintra e Glacial. 
Produtos inovadores em várias 
categorias constituem o portfólio 
de não alcoólicos, com as marcas 
Água Schin, Schin Refrigerantes, 
Itubaína, Fruthos (néctar de 
frutas), Skinka (bebida mista de 
frutas) e os lançamentos Fibz, 
refrigerante de baixa caloria 
com fibras que representa 
uma inovação no segmento 
para o mercado brasileiro, e 
o energético ECCO!, único do 
mercado de baixa caloria com 
suco de frutas. [G4-4, G4-9]

A Brasil Kirin Perfil

Reforçando a atuação no 
segmento premium de cervejas, 
a empresa desenvolveu o 
sistema de franquia Cervejaria 
Devassa, totalizando, ao término 
de 2013, 25 unidades instaladas 
nas regiões Sul, Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste. Além 
desse modelo de negócio, faz 
parte da rede de franquias da 
Sonar – empresa franqueadora 
da Brasil Kirin – a Minicervejaria 
Devassa, com uma unidade 
em Curitiba e outra em São 
Paulo. Os modelos de negócio 
são formatados de acordo 
com o nível de investimento, a 
localização geográfica da loja e o 
público-alvo. 

MISSÃO, vISÃO, vALORES [G4-56]

 
Missão

Surpreender o consumidor com inovação, conquistando sua 
confiança e sua admiração.

Marcas: aspiracionais com benefícios relevantes.

Distribuição: presença total.

Pessoas: apaixonadas.

 
visão

Ser uma empresa inovadora de bebidas que dão prazer e alegria.

 
valores

Pessoas: lealdade, paixão e comprometimento.

Serviços: foco do consumidor, presença e inovação.

Resultados: marcas fortes, resultados superiores e reconhecimento.

PRODUTOS INOVADORES 
NA CATEGORIA DE  
NÃO ALCOÓLICOS,  
COMO FIBZ E ECCO!
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* a lista traz todos os temas apontados durante a construção da materialidade; os estratégicos, porém, foram 
selecionados como os prioritários para a gestão dos negócios.

CONSTRUçÃO DA  
MATERIALIDADE 
Em seu processo de avaliação 
de desempenho sob o olhar 
da sustentabilidade, a Brasil 
Kirin decidiu colocar foco nos 
temas apontados no processo 
de materialidade, que define 
os assuntos mais relevantes 
para uma empresa segundo 
sua estratégia de negócios e 
a percepção de impactos dos 
públicos com quem se relaciona.

Esse processo oferece subsídios 
para identificar os elementos 
realmente significativos 
para a empresa e para o seu 

setor de atuação segundo a 
perspectiva da sustentabilidade. 
A metodologia da materialidade 
ajuda a direcionar o conteúdo 
do relatório de prestação de 
contas e de outros canais 
de comunicação, ao mesmo 
tempo em que propicia uma 
oportuna análise sistêmica 
sobre a companhia, tornando-
se uma poderosa ferramenta 
auxiliar para a boa gestão. Com o 
conhecimento conquistado nessa 
avaliação, a Brasil Kirin ganhou 
mais desenvoltura para lidar com 
os pontos considerados críticos 
na visão de seus públicos de 
relacionamento, estabelecendo 
metas e planos de ação para 
potencializar seus principais 

impactos sociais e econômicos 
positivos e mitigar os impactos 
ambientais.

Com o apoio de uma consultoria 
externa, a companhia procurou 
conhecer a visão interna e a visão 
da sociedade sobre sua atuação, 
bem como o alcance positivo e 
negativo dos seus impactos. O 
estudo percorreu cinco fases para 
determinar os temas de maior 
relevância:

•  Identificação – definição 
dos temas a partir da escuta 
dos principais públicos de 
interesse, complementada 
por especialistas, e análise de 
fontes secundárias (documentos 
internos, políticas e diretrizes 
estratégicas, estudos de impacto 
e avaliações setoriais, entre 
outras).

•  Priorização – percepções de 
cada público sobre a ordem de 
prioridade dos temas. 

•  Análise – consolidação e 
qualificação dos resultados 
obtidos.

•  Validação estratégica – chancela 
da alta gestão sobre o processo 
seguido e os temas definidos, 
inclusive com a possibilidade 
de inclusão de outros temas 
considerados estratégicos.

•  Avaliação do processo – revisão 
do processo realizado com 
recomendações para a gestão, 
engajamento e relato dos temas 
materiais (previsto para ocorrer 
no final do processo de relato).

A Brasil Kirin Perfil • CONSTRUçÃO DA MATERIALIDADE

TEMAS MATERIAIS PRIORITÁRIOS 2014

Água* 

Embalagens* 

Consumo responsável de bebidas* 

Ambiente de trabalho* 

Foco do consumidor e produtos com benefícios sociais* 

Marcas fortes* 

Cultura inovadora*

Gestão de fornecedores*

TEMAS MATERIAIS

Geração de valor para o acionista e lucratividade 

Energia e emissões de GEE 

Gestão da biodiversidade 

Desenvolvimento local
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A Brasil Kirin Perfil • CONSTRUçÃO DA MATERIALIDADE

Identificação de temas
A elaboração da visão interna 
sobre os temas teve como base o 
estudo de diversos documentos 
da empresa e da holding e 
entrevistas com cinco executivos 
da Brasil Kirin – entre eles o CEO 
– e um membro do Conselho 
de Administração. O Comitê de 
Sustentabilidade contribuiu em 
dois momentos. Na primeira 
reunião, com a participação de 
15 pessoas, foram identificados 
os principais impactos da 
companhia e do setor de bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas 
dentro das dimensões ambiental, 
econômica e social. A segunda 
reunião, com sete pessoas (entre 
gerentes e diretores), priorizou os 
temas de maior relevância para 
a gestão da empresa de acordo 
com a lista gerada no encontro 
anterior. [G4-24, G4-26]

O eixo externo incluiu a avaliação 
de sete estudos setoriais; 
a análise das estratégias 
de sustentabilidade, da 
materialidade e dos relatórios 
de quatro grandes empresas do 
setor no mundo; e a avaliação 
dos principais temas citados na 
imprensa a partir do clipping 
de mídia abrangendo os anos 
de 2012 e 2013. Também foram 
entrevistados gestores de três 
grandes clientes da Brasil Kirin, 
que contribuíram com seus 
pontos de vista sobre o que deve 
ser foco da gestão da empresa.

Para identificar os temas materiais 
na percepção dos públicos 
consultados, foram realizados 
dois painéis simultâneos, um 
com fornecedores e outro 
com profissionais ligados à 
sustentabilidade, totalizando 
mais de 30 pessoas. Entre 
os convidados, estavam 
representantes de ONGs, parceiros 
de negócios e consultores. 

O processo utilizou também, 
de forma inovadora, um 
questionário online para dez 
diferentes públicos de interesse, 
obtendo 460 respostas. No 
total foram 505 participantes 
(9% presencial e 91% online) 
entre clientes, fornecedores, 
formadores de opinião, ONGs, 
acadêmicos, consumidores, 
franqueados Devassa, alta 

liderança e funcionários da Brasil 
Kirin – estes últimos respondem 
por 79% da participação da 
pesquisa online. [G4-24, G4-26]

Matriz de materialidade
Após a ponderação de cada 
input e a compilação de todos os 
resultados da fase de priorização, 
foi desenhado um gráfico de 
arco com um eixo do público 
interno (eixo x) e um eixo do 
público externo (eixo y). Os 
principais temas e preocupações 
levantados pelos grupos de 
stakeholders engajados podem 
ser identificados na matriz 
de materialidade. Os temas 
foram colocados em um gráfico 
conforme a pontuação geral 
que receberam; os que ficaram 
acima do arco são considerados 
os temas relevantes (ver gráfico). 
[G4-27]

MATRIz DE MATERIALIDADE – BRASIL KIRIN

* Temas materiais prioritários.

Ei
xo

 E
xt

er
no

Eixo Interno

 Água*

 Consumo responsável de bebidas*

 Embalagens*

 Marcas fortes*

  Gestão de fornecedores*

 Cultura inovadora*

 Ambiente de trabalho*

 Foco do consumidor e  
  produtos com benefício social*

 Desenvolvimento local

 Energia e emissões de GEE

  Geração de valor para acionista  
e lucratividade

  Gestão da biodiversidade
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Os 13 temas materiais fazem parte 
do planejamento estratégico da 
Brasil Kirin e serão reforçados com 
ações ao longo de 2014 e 2015. 
O Comitê de Sustentabilidade, 
contudo, selecionou, dentre esses 
13 temas, os que serão tratados 
com prioridade neste primeiro 
ano. Para essa escolha, foram 
considerados seis critérios – 
impacto econômico-financeiro, 
objetivos estratégicos, 
reputação, competitividade, leis/
regulamentos/compromissos e 
gestão do tema. Após a validação,  
chegou-se a uma lista de oito 
temas prioritários. Veja abaixo 
todos os 131 temas materiais (os 
marcados com o * são prioritários) 
e os impactos que os tornam 
materiais: [G4-18, G4-19, G4-20, G4-21,  
G4-27, G4-37, G4-48]

 Água* – Um dos ativos de 
maior importância no setor de 
bebidas, as metas de redução de 
uso, preservação e conservação, 
tratamento e reúso da água 
ocupam posição imprescindível nos 
processos da Brasil Kirin. Diversos 
projetos da empresa apresentam 
avanços com resultados consistentes 
na diminuição do desperdício, 
no tratamento de efluentes e 
preservação de mananciais. O tema 
impacta as unidades fabris e as 
fontes de água de onde  
a matéria-prima é tirada.

 Embalagens* – Um dos 
materiais críticos para a 
reciclagem, o uso de resina na 
produção de garrafas PET tem 
sido abordado em diferentes 
aspectos. Em uma ponta, a 
Brasil Kirin vem desenvolvendo 
soluções para reduzir o peso das 
embalagens, com economia de 

1 os temas: foco do consumidor e produtos com benefícios 
sociais foram consolidados em um só tema. 

A Brasil Kirin Perfil • CONSTRUçÃO DA MATERIALIDADE

matéria-prima e consequente 
menor volume de descarte, e em 
outra ponta, fomenta parcerias 
com ONGs, cooperativas e 
associações para a reciclagem 
de material descartado. A gestão 
de embalagens tem impacto 
direto nas fábricas, clientes e 
consumidores finais.

 Consumo responsável de 
bebidas* – A conscientização do 
público em geral em relação aos 
benefícios e riscos do álcool faz 
parte da agenda da Brasil Kirin. 
A empresa estabelece parcerias 
com instituições públicas e 
setoriais e promove iniciativas de 
comunicação e conscientização. 
Dirigida para funcionários e 
terceiros, adota uma Política 
Interna de Consumo Responsável 
de bebidas alcoólicas, 
promovendo treinamentos e 
ações sobre o tema. O consumo 
responsável impacta a sociedade 
em geral, com destaque para 
consumidores e público interno.

 Ambiente de trabalho* 
– A área de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional (DHO) 
tem como diretriz prioritária a 
criação de políticas e processos 
integrados que levem a um 
ambiente de trabalho motivador, 
meritocrático e direcionado 
para a inovação, dotado de 
mecanismos que incentivem 
o constante desenvolvimento 
pessoal e profissional. A questão 
impacta o público interno, 
inclusive as equipes de vendas.

 foco do consumidor e 
produtos com benefícios sociais* 
– Focando no consumidor, a 
Brasil Kirin saiu de um modelo 
industrial para se posicionar 
como uma empresa de produtos 
de consumo. O foco nesse público 

tem como marca a busca constante 
de conhecimento e de inovação, 
expressa no fortalecimento das 
marcas e na criação de produtos 
que conciliam conceitos de saúde 
e prazer para gerar valor agregado, 
como Fibz (produto com fibras) 
e o energético ECCO!. O tema 
impacta não só consumidores, 
mas também as áreas de inovação, 
desenvolvimento de pessoas e as 
fábricas.

 Marcas fortes* – Fundamento 
da estratégia, a geração de valor 
por meio da construção de 
marcas fortes se concretiza com 
o fortalecimento do marketing, 
da comunicação e das estruturas 
voltadas para o consumidor. A 
companhia tem como meta criar 
marcas aspiracionais e desenvolver 
produtos inovadores para ter 
um posicionamento diferenciado 
no mercado. A questão impacta 
as operações de comunicação e 
distribuição de produtos.

 Cultura inovadora* – As metas 
relacionadas ao público interno, 
fornecedores e clientes têm a 
inovação como principal gerador 
de diferencial competitivo. O foco 
é ser uma companhia pioneira 
em criar aspirações. Para isso, 
são fortalecidos os processos de 
capacitação para inserir e inspirar 
uma mentalidade inovadora no 
dia a dia. Essa cultura impacta 
todas as operações da Brasil 
Kirin, principalmente as áreas de 
inovação, desenvolvimento de 
pessoas e a Kirin Holdings.

 Gestão de fornecedores* – 
A companhia tem consciência 
do seu papel de agente 
transformador. Por meio da 
inovação e dos princípios da 
sustentabilidade, pretende iniciar 
um programa de avaliação de 
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impactos e engajamento. A 
gestão de fornecedores impacta 
toda a cadeia de suprimentos, 
principalmente aqueles 
considerados estratégicos.

 Geração de valor para o 
acionista e lucratividade – Para 
lidar com um tema que impacta 
diretamente as operações da Brasil 
Kirin e a Kirin Holdings, a empresa 
procura gerenciar seu negócio de 
forma estratégica e de acordo com 
as necessidades do mercado para 
garantir o lucro e a geração de 
valor para os acionistas. 

 Energia e emissões de GEE – 
Parte das metas ambientais 
da Brasil Kirin, o tema recebe 
tratamento estratégico com a 
preparação do inventário de 
emissões de gases de efeito 
estufa. A companhia investe em 
vários projetos para a geração 
de energia limpa e a redução 
de emissões dentro das suas 
unidades. Até o fim de 2014, 
deve entrar em funcionamento o 
novo parque eólico, que irá gerar 
33,5% da energia utilizada pela 
empresa em todo o País. O tema 
impacta diretamente as fábricas, 
distribuidores e transporte, tanto 
próprio quanto terceirizado.

 Gestão da biodiversidade – 
O programa de proteção das 
áreas de entorno das unidades 
da Brasil Kirin passará a ser 
orientado por critérios de 
proteção da biodiversidade, 
como já acontece com a reserva 
existente na sede, em Itu. O 
Índice Geral de Sustentabilidade, 
que compõe o Mapa Estratégico 
da companhia e tem impacto 
na remuneração variável dos 
funcionários, já acompanha 
temas de biodiversidade, como 
uso de matérias-primas e envase 

de água mineral. A gestão da 
biodiversidade impacta as 
fábricas e as fontes de onde a 
água é retirada.

 Desenvolvimento local – 
A maior parte das 13 fábricas 
da Brasil Kirin está instalada 
em cidades com menos de 200 
mil habitantes. A companhia 
tem conhecimento sobre o alto 
impacto, riscos e oportunidades 
que traz para essas comunidades. 
Pretende desenvolver projetos 
e já trabalha para mitigar 
esses riscos e potencializar as 
oportunidades, criando valor 
compartilhado de longo prazo. 
A gestão do tema impacta 

A Brasil Kirin Perfil • CONSTRUçÃO DA MATERIALIDADE

diretamente as comunidades do 
entorno das operações. 

O processo de materialidade 
orientou, ainda, a elaboração deste 
relatório e a definição do conteúdo 
a ser incluído na publicação. No 
planejamento da apuração, foram 
cruzados os dados da metodologia 
GRI com o resultado do processo de 
materialidade e foram identificados 
os aspectos cobertos pela GRI mais 
adequados ao monitoramento dos 
avanços em cada tema considerado 
material (ver tabela). Cada aspecto 
GRI relacionado mereceu cobertura 
específica, envolvendo dados da 
forma de gestão e de indicadores 
de desempenho. [G4-18]

TEMA MATERIAL ASPECTO GRI CORRESPONDENTE [G4-18, G4-19]

Água Água 
Efluentes e resíduos

Gestão de embalagens Produtos e serviços
Consumo responsável  
de bebidas

Saúde e segurança do cliente 
Rotulagem dos produtos e serviços

Ambiente de trabalho

Desempenho econômico 
Emprego 
Diversidade e igualdade de opotunidades  
Igualdade de remuneração entre homens e mulheres 
Não discriminação  
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas  
a práticas trabalhistas

Foco do consumidor  
e produtos com  
benefícios sociais

Saúde e segurança do cliente 
Rotulagem de produtos e serviços 
Privacidade do cliente 
Alimentos saudáveis e com preço acessível

Marcas fortes Rotulagem de produtos e serviços 
Comunicações de marketing

Cultura inovadora Produtos e serviços 

Gestão de fornecedores

Práticas de compras 
Avaliação ambiental de fornecedores 
Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas 
Liberdade de associação e negociação coletiva 
Trabalho infantil 
Trabalho forçado ou análogo ao escravo 
Avaliação 
Avaliação de fornecedores em direitos humanos 
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos 
Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade 

Geração de valor para o 
acionista e lucratividade

Desempenho econômico 
Geral

Energia e emissões de GEE Energia 
Emissões

Gestão da biodiversidade Biodiversidade 
Efluentes e resíduos

Desenvolvimento local
Presença de mercado 
Impactos econômicos indiretos 
Comunidades locais
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

ESTAMOS PREPARADOS PARA UMA LONGA 
JORNADA, qUE, SABEMOS, SERÁ DESAFIADORA 
E MARCADA POR SUPERAçõES E CONqUISTAS.

A reinvenção da Brasil Kirin –  
produtos inovadores,  
marcas fortes e pessoas preparadas

Após dois anos dedicados a estruturar uma nova cultura corporativa, podemos dizer que em 2013 
começamos a colher os frutos desse trabalho. Iniciamos o ano com uma estratégia clara, prioridades 
definidas e pessoas certas em cada lugar. Nesse período, lançamos as bases da transformação da cultura 
industrial da companhia para uma cultura de produção de bens de consumo, na qual o consumidor passa a 
ocupar a posição de protagonista. Nesse ano também, iniciamos formalmente a integração dos princípios da 
sustentabilidade às nossas atividades de negócios. 

A companhia continua a focar no longo prazo, direcionada para a construção de marcas de valor, 
o desenvolvimento de um time de alta performance e a expansão da distribuição, entendida como 
investimentos em fábricas e operação logística. Estamos preparados para uma longa jornada, que, 
sabemos, será desafiadora e marcada por superações e conquistas. Este relatório, o segundo da Brasil 
Kirin elaborado dentro das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), tem a finalidade de prestar 
contas de nossas atividades e de detalhar os desafios e oportunidades com os quais a empresa se depara 
nessa trajetória. Passamos a fazer o relato usando a G4, as novas diretrizes da GRI.

Nossas realizações em 2013 se desenrolaram em um cenário macroeconômico bastante diferente dos 
anos anteriores, incluindo a retração no consumo de cervejas e refrigerantes. 

Foi um ano que exigiu da companhia a reorientação dos investimentos, principalmente nas ações 
comerciais e de marketing, e intensificou nossa aproximação com o consumidor. Optamos por dar 
continuidade à construção desse relacionamento por meio das marcas, realizando os investimentos 
planejados. A assertividade com que reagimos fez com que apresentássemos um crescimento de cerca 
de 8% no faturamento em relação a 2013 e de 9% na receita líquida, mantendo praticamente estável o 
volume de vendas.

Movimentos realizados em 2013 dão uma demonstração clara da visão da companhia para o longo 
prazo e seu foco em inovação, como o lançamento do refrigerante Fibz. Reinventando a categoria, essa 
inovação uniu a indulgência à saúde, adicionando fibras em uma bebida de baixa caloria, o que supre uma 
deficiência comum na atual dieta dos brasileiros. O energético Ecco! também reforça este compromisso, 
sendo o único do mercado brasileiro com suco de frutas e baixa caloria. Com isso, a Brasil Kirin cumpre um 
dos pilares da sua missão, de construir marcas fortes para produtos com benefícios relevantes. 



Para aumentar nossa presença no mercado brasileiro e proximidade com clientes e consumidores, 
inauguramos novos Centros de Distribuição, que melhorarão ainda mais nosso nível de serviço e 
agilidade de entrega.

Em relação às pessoas, contamos com um time altamente capacitado e motivado, um dos nossos 
diferenciais competitivos. Em 2013, caminhamos com o fortalecimento da Academia Brasil Kirin, investindo 
fortemente em capacitação – realizamos mais de 800 mil horas de treinamentos, envolvendo 100% dos 
funcionários. Em formação de lideranças, estamos focados em preparar um líder que seja formador de 

CONTINUAREMOS INVESTINDO NO FUTURO DA COMPANHIA, 
APRIMORANDO AS PRÁTICAS qUE OBJETIVAM TORNAR A 
BRASIL KIRIN MAIS EFICIENTE, ÁGIL E COMPETITIVA.

A Brasil Kirin Perfil • MENSAGEM DO PRESIDENTE
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times e capaz de desenvolver sucessores. Um dos principais passos no desenvolvimento desse perfil 
profissional tem como base a assimilação dos princípios da sustentabilidade no dia a dia dos negócios. 
Atingimos nossa meta ao criar a Vice-Presidência de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade, cujo foco 
será na consolidação da governança em sustentabilidade e na construção de valor compartilhado para os 
públicos de relacionamento. Entre as nossas metas está a criação da nossa estratégia de sustentabilidade. 

Nossa perspectiva para 2014 é de pragmatismo. Apesar do setor de bebidas ser bastante sensível 
ao comportamento do consumo e ao desempenho das variáveis macroeconômicas, alguns eventos 
poderão influenciar de maneira positiva o setor. O turismo antes e durante o maior evento esportivo que 
acontecerá no País, bem como as eleições no segundo semestre são alguns exemplos. Adicionalmente a 
evolução da taxa de inflação e a estabilização do real frente ao dólar americano e ao euro terão impacto 
direto na escolha de gastos e compras dos nossos consumidores.

Continuaremos investindo no futuro da companhia, aprimorando as práticas que objetivam tornar 
a Brasil Kirin mais eficiente, ágil e competitiva. Agradecemos aos funcionários que compartilharam 
conosco seu talento, à preferência dos consumidores, à confiança de clientes, fornecedores, parceiros e 
acionistas e a todos que contribuíram para os resultados de 2013. [G4-1]

Boa leitura!

Gino Di Domenico – Presidente



GOvERNANçA  
CORPORATIvA
Orientado pelas melhores 
práticas de um grupo com mais 
de 100 anos de experiência 
do mercado, o modelo de 
governança corporativa da Brasil 
Kirin teve continuidade em 
2013 com o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de decisão e 
monitoramento. A aplicação 
do planejamento estratégico 
“Visão 2015” encontrou nessa 
estrutura um forte alicerce para 
a difusão das diretrizes por toda 
a companhia e é o ponto de 
sustentação para a estruturação 
do próximo planejamento 
estratégico – Visão 2021.  
[G4-34, G4-35, G4-36] 

ESTRUTURA DE  
GOvERNANçA
Conselho de Administração – 
Constituído por cinco membros, 
entre os quais o presidente 
executivo, Gino Di Domenico, e 
dois conselheiros independentes, 
reúne-se de acordo com 
uma agenda anual, acordada 
previamente. São atribuições 
do conselho definir as metas 
de governança, disseminar e 
adaptar as estratégias globais 
da Kirin Holdings e garantir 
que ações e negócios estejam 
alinhados à Missão, Visão 
e Valores corporativos e às 
políticas internas. Os membros 
também fazem parte, ao lado 
de outros executivos, dos três 
comitês auxiliares: Auditoria e 
finanças, Estratégia e Pessoas 
e Remuneração. O recrutamento 
de conselheiros independentes 
tem apoio de consultoria externa, 
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segundo diretrizes definidas pela 
matriz. No segundo semestre de 
2013, Vinicius Prianti assumiu o 
cargo de presidente do conselho. 
[G4-38, G4-39]

A seleção dos membros do 
conselho segue critérios 
estabelecidos no Governance 
Charter vigente. A escolha 
dos membros tem como pré-
requisitos: fluência em inglês, 
experiência executiva nos 
cargos de diretor financeiro 
ou vice-presidência por um 
período mínimo de cinco anos 
em organização de origem 
internacional e atuante na 
indústria de bens de consumo.  
[G4-40]

Comitê de Auditoria e 
finanças – Ligado diretamente 
ao Conselho de Administração, 
atua na identificação, supervisão 
e gestão de riscos da empresa. 
Sua atuação conta com o apoio 
do departamento de auditoria 
interna, prevenção de fraudes 
e a ferramenta de gestão ERM 
(Enterprise Risk Management), 
responsável pelo gerenciamento 
de riscos identificados.

Comitê de Pessoas e 
Remuneração – Tem o objetivo 
de auxiliar o Conselho de 
Administração a cumprir seus 
deveres, fornecendo análise 
independente e objetiva, 
consultoria e assistência 
tanto ao Conselho como ao 
Diretor-Presidente sobre 
questões relativas a pessoas e 
remuneração. 

Comitê de Estratégia – Tem 
o objetivo de dar agilidade a 
assuntos estratégicos. Ligado 
diretamente ao Conselho de 

Administração, define diretrizes 
estratégicas e delibera sobre 
projetos que possam tornar o 
Grupo Kirin mais forte, por meio 
de atuações locais.

Em relação à aderência ou 
atendimento a políticas e 
princípios, a empresa dispõe 
do grupo de Compliance, que 
se reporta diretamente à área 
de Governança Financeira e 
Compliance e trata de maneira 
contínua da disseminação de 
informações sobre o Código 
de Conduta, além de normas 
e políticas definidas pela 
empresa. Há também, dentro da 
estrutura do Comitê de Pessoas 
e Remuneração, o Comitê de 
Assuntos Disciplinares, que 
avalia a necessidade de sanções 
e punições aos infringentes 
do código e das normas e 
procedimentos.

Diretoria Executiva – Reúne  
vice-presidentes ligados 
diretamente ao CEO com a 
finalidade de estabelecer as 
diretrizes e conduzir as ações 
voltadas para o desempenho 
econômico, social e ambiental da 
organização.

CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO

Vinicius Prianti (chairman)

Gino Di Domenico (conselheiro)

Ryoichi Yonemura (conselheiro)

Henry Okahashi (conselheiro)

Hirotake Kobayashi (conselheiro)
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*Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 
**Tecnologia da Informação.

DIRETORIA ExECUTIvA

Presidente Executivo

vice-Presidência

Comercial Norte / Nordeste

Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO)

Gestão Tributária 

Operações

 Financeiro / Controladoria / TI**

Marketing

Comercial Sul / Sudeste / CO / REM* e Corporativo 
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Matriz de governança
A atuação do Conselho de 
Administração se orienta pelas 
diretrizes da Governance Charter, 
matriz de governança da Kirin 
Holdings, na qual estão definidos 
os níveis de tomada de decisão, a 
estrutura de gestão e o desenho 
organizacional. O documento 
apresenta as diretrizes 
orientadoras do conselho, 
direcionadas para garantir a 

O MODELO DE 
GOVERNANçA é ORIENTADO 
PELAS MELHORES PRÁTICAS 
DE UM GRUPO COM 
MAIS DE 100 ANOS DE 
ExPERIêNCIA.

integridade, a responsabilidade, 
a relevância, a eficácia e o 
impacto do órgão. A companhia 
não divulga a remuneração 
dos conselheiros, considerada 
informação estratégica e, por 
isso, confidencial. Anualmente, a 
Brasil Kirin recebe uma auditoria 
independente do Japão, enviada 
pela Kirin Holdings Company.  
[G4-45, G4-46]

Assuntos Corporativos e Sustentabilidade

RELATÓRIO ANUAL 2013

12

RELATÓRIO ANUAL 2013

RELATÓRIO ANUAL 2013



CONTROLES INTERNOS

Focada no nível estratégico da 
organização, a área de Gestão 
de Riscos realiza o mapeamento 
dos riscos mais relevantes para 
a companhia e seus públicos de 
relacionamento, vistos por uma 
perspectiva de probabilidade 
e impactos. Por meio de um 
processo estruturado, o mapa 
de riscos orienta planos de 
ação preventivos e corretivos. O 
processo também serve de base 
para os projetos de auditoria 
interna.

Compliance
Cuida da aderência ou 
atendimento aos códigos de 
conduta e princípios e se reporta 
diretamente à Governança 
Financeira e Compliance, que 
responde à Vice-Presidência 
de Finanças. Atuando em 
conjunto com as demais áreas, 
com a missão de assegurar o 
cumprimento da legislação e 
dos princípios e regulamentos 
internos, o departamento de 
Compliance, criado em 2012, 
teve a consolidação total de sua 
estrutura implementada em 
2013. A gestão da área segue 
os modelos mais avançados e 
trabalha apoiada em três pilares: 
Prevenir, Agir e Assegurar.

Ao longo do ano, o departamento 
foi reforçado com a criação 
de uma estrutura voluntária 
de agentes multiplicadores 
de Compliance, denominada 
Champions. Essa estrutura é 
composta por aproximadamente 
70 pessoas de diversas áreas, 
selecionadas em conjunto com 
as lideranças das unidades de 

negócios. O programa adotou 
como principal critério que o 
candidato fosse identificado e 
reconhecido como um exemplo 
de conduta e ética por seus 
colegas. Em um treinamento de 
três dias, tomaram conhecimento 
da importância na observância 
e no cumprimento das leis e 
regulamentos, das políticas e 
diretrizes estabelecidas para o 
negócio e da conduta ética para o 
sucesso da organização.

Todos fazem parte da estrutura 
funcional de Compliance e dividem 
a rotina do cargo que ocupam 
com a de voluntário, divulgando 
informações relacionadas ao tema 
nas reuniões com suas equipes. 
Além disso, participam de cursos 
online para ampliar sua aderência 
ao Programa de Compliance e 
sua capacidade de comunicação e 
recebimento de informações. Um 
novo treinamento presencial de 
reciclagem está programado para 
2014, bem como a continuidade 
nos alinhamentos e orientações 
realizados via conference call 
trimestralmente.

A equipe de Compliance 
acompanha de perto esse 
trabalho. No segundo semestre 
de 2013, três pessoas da área 
visitaram todas as unidades para 
entender melhor os desafios de 
cada local, realizando reuniões de 
disseminação com mais de 7 mil 
pessoas, nos ambientes fabris, de 
distribuição e corporativo.

Cabe à área tratar, de maneira 
contínua, da disseminação 
de informações sobre o 
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Código de Conduta, além de 
normas e políticas definidas 
pela companhia. Está sob sua 
responsabilidade o Canal de 
Conduta e ética. Denominado 
“Fale com a Brasil Kirin”, 
constitui um meio de denúncias 
confidencial e é gerenciado por 
uma auditoria independente, 
acessível tanto ao público 
interno quanto ao externo por 
telefone, e-mail e hotsite. A nova 
identidade do canal, criada em 
2013, foi divulgada em uma 
ampla campanha interna para 
todos os funcionários usando 
os canais de comunicação 
interna (integração de novos 
funcionários, mural, revista, 
intranet e Champions), reforçada 
por apresentação presencial da 
equipe de Compliance. Nessa 
ação, a companhia procurou 
enfatizar para todos os públicos 
o objetivo de contribuir para um 
ambiente íntegro e justo.  
[G4-37, G4-49, G4-57, G4-58]

O canal está aberto para receber 
qualquer tipo de denúncia 
que possa gerar algum dano 
à reputação ou imagem da 
organização, bem como ao 
ambiente saudável de trabalho. 
Todas as informações (exceto 
quando envolvem a própria 
área) são avaliadas pela equipe 
de Compliance e encaminhadas 
para as áreas responsáveis (como 
Prevenção de Fraude, Jurídico, 
DHO ou gerências específicas), 
para que as devidas providências 
sejam tomadas. Mensalmente, a 
área faz um estudo das denúncias 
enviadas ao canal para trabalhar 
em planos de ação preventivos. 
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A estrutura de gestão da conduta 
e da ética é completada com o 
Comitê de Assuntos Disciplinares, 
vinculado ao Comitê de Pessoas. 
O colegiado avalia a necessidade 
de medidas para as infrações 
ao código e às normas e 
procedimentos reportados por 
meio do canal “Fale com a  
Brasil Kirin”. 

Teve início em 2013 pelo 
DHO o desenvolvimento de 
ações preventivas com foco 
em assédio moral, bem como 
ações complementares em 
conjunto com as áreas comercial, 
operações e demais áreas 
corporativas.

Em relação ao tema corrupção, 
foram registrados 12 relatos, 
sete dos quais foram avaliados 
como improcedentes; dois, 
como procedentes; e três 
estão em análise, com previsão 
de conclusão da sindicância 
até março de 2014. Todos os 
casos foram registrados por 
fornecedores. [G4-50, SO3, SO5]

A Brasil Kirin Perfil • CONTROLES INTERNOS

A ÁREA DE GESTÃO 
DE RISCOS REALIZA O 
MAPEAMENTO DOS 
RISCOS MAIS RELEVANTES 
PARA A COMPANHIA 
E SEUS PúBLICOS DE 
RELACIONAMENTO.

DIREITOS HUMANOS – CANAL DE CONDUTA E ÉTICA
 
Em 2013 ocorreram 296 queixas relacionadas a questões de direitos 
humanos, das quais 100% foram endereçadas e 255 foram resolvidas, em sua 
maioria, por meio de reorientações e treinamentos. Além disso, 30 outras 
reclamações realizadas em 2012 foram encaminhadas e resolvidas em 2013.  
 
A meta para 2013 de divulgação da nova identidade do Canal de Conduta 
e ética foi cumprida, reforçando seu objetivo e a forma pela qual deve 
ser utilizado, além do início de trabalhos com as áreas de DHO para 
desenvolvimento de ações preventivas, como a revisão do Código de Conduta 
e a construção de treinamento sobre assédio moral e sexual. Em 2014, a 
empresa pretende dar continuidade às iniciativas para mitigar recorrências 
ou novos casos desse tipo. [G4-HR12]

No segundo semestre de 2013, 
foi dado início ao processo 
de conscientização para o 
tema corrupção. Para isso, 
foram desenvolvidas em toda 
a empresa várias ações de 
disseminação  
para entendimento do tema.  
São elas: [G4-SO4]

•  Código de Conduta – distribuído 
para 100% dos funcionários 
(exceto funcionários afastados, 
de licença ou em férias, que 
serão conscientizados assim 
que retornarem ao trabalho);

•  Jornal Mural – disponível para 
100% dos funcionários;

•  Intranet (Conexão) – disponível 
para 100% do público que 
trabalha em ambiente virtual;

•  Enquetes – enviadas para 100% 
do público que trabalha em 
ambiente virtual.
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Atendimento à  
legislação e acordos 

Uma das iniciativas da área 
de Compliance em 2013 foi 
a elaboração de uma política 
de prevenção e combate 
à corrupção. O time de 
Compliance será reforçado em 
2014 para consolidar um plano 
anticorrupção, que incluiu um 
mapeamento para identificar 
os pontos de maior risco e 
a aplicação de treinamentos 
e ações de conscientização 
direcionadas. [G4-56, G4-SO3]

No documento, encontra-se 
o detalhamento de pontos 
específicos do próprio Código 
de Conduta da Brasil Kirin. 
Contempla, entre outros pontos, 
a inclusão de uma cláusula 
contratual anticorrupção em 
todos os contratos firmados 
da empresa, em renovação 
ou contratação de novos 
fornecedores. Para isso, a área 
estabeleceu uma parceria com 
o departamento Jurídico e em 
apoio ao departamento de 
Suprimentos no desenvolvimento 
de um código de conduta do 
fornecedor. [G4-56, G4-SO5, G4-SO10]

No período deste relato, não 
houve ação judicial relacionada 
à corrupção, tampouco 
ações judiciais pendentes ou 
encerradas por concorrência 
desleal, práticas de truste e 
monopólio. [G4-SO5, G4-SO7] 

A Brasil Kirin adota toda a 
regulamentação disposta no 
ordenamento jurídico nacional, 
inclusive as provenientes de 
esferas administrativas, tais como 
o Conar (Conselho Nacional 

de Autorregulamentação 
Publicitária), Código de Defesa 
do Consumidor, Código Civil, 
Lei 9.294/96 (restrições ao uso 
e à propaganda de bebidas 
alcoólicas), Decreto 70.951/72 
(dispõe sobre a distribuição 
gratuita de prêmios) e Portaria 
41 e 422 do Ministério da 
Fazenda. A cada campanha e 
regulamento apresentado, é feita 
uma consulta à legislação para 
garantir a conformidade de tais 
procedimentos. 

A companhia ainda segue 
o Pledge para Publicidade 
Responsável, compromisso 
público relacionado à publicidade 
de alimentos e bebidas para 
crianças, assinado em 2009 em 
conjunto com empresas do setor 
de alimentos e bebidas. 

No período coberto pelo 
relato, houve um caso de não 
conformidade com regulamentos 
relativos à comunicação de 
marketing, que resultou em 
advertência, e três casos de 
não conformidade com códigos 
voluntários. [G4-15]

As propagandas “Tenha sua 
Primeira Vez com uma Devassa”, 
“Pediu Nova Schin Pediu para 
Ganhar”, “Na Primeira Vez Todo 
Mundo Treme” e a publicidade 
referente ao Festival “Planeta 
Atlântida” foram objeto de 
processo administrativo 
perante o Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária 
(Conar). Até a presente data 
somente foram julgados os 
processos das propagandas 
“Tenha sua Primeira Vez com uma 
Devassa”, no qual foi decidido 
seu arquivamento, e “Planeta 

Atlântida”, em que a empresa 
foi advertida por utilizar mais 
adereços à publicidade do que o 
recomendado pelo Conar. [G4-PR7]

A Brasil Kirin não comercializa 
nenhum produto proibido no 
mercado brasileiro. Eventuais 
questionamentos ou debates 
públicos em torno do portfólio 
de produtos são tratados 
setorialmente. Vale reforçar 
que, ao comercializar os 
produtos, a empresa ratifica 
o cumprimento da legislação 
local para as adequações 
necessárias. O esclarecimento de 
dúvidas e questionamentos dos 
consumidores é realizado pela 
Central de Relacionamento. [G4-PR6] 

Mecanismos de comunicação 
com o Conselho 
Além do canal “Fale com a 
Brasil Kirin”, outro mecanismo 
de comunicação entre os 
funcionários e a alta governança 
é o Blog do Presidente, canal 
aberto de interação entre o 
presidente e os funcionários. 
No blog, o próprio presidente 
trata de temas relacionados às 
estratégias, metas e resultados, 
projetos e programas e demais 
iniciativas relevantes para os 
negócios e responde às perguntas 
enviadas pelos funcionários (leia 
mais em Comunicação interna).

A Brasil Kirin Perfil • CONTROLES INTERNOS

UMA DAS INICIATIVAS DA 
ÁREA DE COMPLIANCE  
FOI A ELABORAçÃO DE UMA 
POLÍTICA DE PREVENçÃO  
E COMBATE à CORRUPçÃO.
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PLANEjAMENTO  
ESTRATÉGICO
A decisão de promover a 
transformação cultural da Brasil 
Kirin tem como eixo estratégico 
direcionar uma empresa com 
tradição na área industrial para 
ser uma empresa voltada ao 
consumidor. Nessa trajetória de 
longo prazo, a companhia definiu 
três pontos essenciais para 
trabalhar – marcas, distribuição e 
pessoas. 

Preparada em 2012 e disparada 
em 2013, a execução do 
planejamento conta com uma 
estratégia clara, prioridades 
definidas e pessoas certas no 
lugar certo. Denominado Visão 
2015, o planejamento tem como 
objetivo um gerenciamento 
focado na compreensão do 
mercado, construção de marcas 
sólidas, fortalecimento de ações 
comerciais e de distribuição, 
aprimoramento da eficiência 
operacional, busca de sinergia 
dentro do grupo, expansão do 
programa de sustentabilidade e 
crescimento dos funcionários. 
Ao término desse ciclo, em 2015, 
a Brasil Kirin almeja um grande 
crescimento de sua operação, 
com ganhos expressivos de 
mercado. [G4-1]

A geração de uma cultura de 
trabalho orientada por marcas 
fortes e cada vez mais inovadora 
e sustentável tem como meta 
reposicionar a Brasil Kirin 
na memória do consumidor 
e do mercado. O foco no 
entendimento dos hábitos dos 
consumidores, em todas as 
categorias e perfis, pretende 
resultar em marcas aspiracionais, 
produtos inovadores e de alto 
valor agregado, processos 
operacionais de ponta e uma 
estrutura de marketing, comercial 
e distribuição atuante dentro das 
melhores práticas. 

função de planejamento 
estratégico
Estruturado em ciclos de longo 
prazo, o planejamento estratégico 
do Grupo Kirin cobre nove 
anos, divididos em revisões 
de médio prazo, com duração 
de três anos. O alcance dos 
resultados estipulados influencia 
diretamente a remuneração 
variável dos funcionários. 
Cada um se torna responsável 
pelo cumprimento das metas, 
que incluem aspectos da 
sustentabilidade, como questões 
ambientais e sociais. 

Uma das ferramentas utilizada 
pela gestão da companhia é 
o Balanced Scorecard (BSC). 
Os objetivos estratégicos 
estão inseridos no mapa em 
quatro dimensões: Pessoas 
e Aprendizado, Processos 
Internos, Mercado e Resultados 
Financeiros. Além do BSC, 
a Brasil Kirin utiliza como 
ferramenta de gestão o Total 
Performance Management (TPM), 
metodologia japonesa com foco 
na maximização do desempenho 
das unidades fabris e redução 
de perdas. Nas áreas comercial 
e operações, adota o Sales and 
Operations Planning (S&OP), 
ferramenta que contribui para a 
apuração das vendas. 

A estrutura de planejamento 
conta ainda com inteligência 
competitiva, novos negócios 
e um escritório de projetos 
estratégicos (Project Management 
Office), aberto à colaboração e às 
sugestões de diversas áreas da 
empresa.

A COMPANHIA DEFINIU 
TRêS PONTOS ESSENCIAIS 
PARA TRABALHAR – 
MARCAS, DISTRIBUIçÃO  
E PESSOAS.
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GOvERNANçA DA  
SUSTENTABILIDADE
Em 2013, a Brasil Kirin ratificou 
a construção de uma cultura 
de responsabilidade social e 
ambiental com a criação da 
Vice-Presidência de Assuntos 
Corporativos e Sustentabilidade. 
Com o alcance dessa iniciativa, 
a companhia procura 
consolidar sua governança em 
sustentabilidade e demonstrar 
seu compromisso na busca 
pela inovação e crescimento 
sustentável, contribuindo para a 
criação do valor compartilhado. 
[G4-36, G4-45]

A Brasil Kirin Perfil • GOVERNANçA DA SUSTENTABILIDADE

ESTRUTURA DE GOvERNANçA  
DA SUSTENTABILIDADE 

vice-presidência de Assuntos 
Corporativos e Sustentabilidade

Relações Externas

SSMA – Segurança,  
Saúde e Meio Ambiente

Assuntos Regulatórios

Sustentabilidade

Marca Institucional

Comunicação Corporativa

Estrutura de governança  
da sustentabilidade
Ligada diretamente à 
Presidência, a área desempenha 
um papel estratégico para o 
crescimento da Brasil Kirin, 
com a definição de atribuições 
que contemplam a integração 
e o alinhamento das áreas 
social, financeira e ambiental na 
conquista de resultados. Sob a 
responsabilidade da  
Vice-Presidência, foram 
alinhadas outras áreas que estão 
vinculadas à sustentabilidade 
no planejamento estratégico 
(ver organograma Estrutura de 
governança da sustentabilidade).

No processo de preparação 
da área, os primeiros passos 
incluíram o mapeamento e 
diagnóstico das práticas já 
existentes e o entendimento 
do impacto das atividades para 
os stakeholders. A companhia 
buscou aprimorar a gestão e a 
governança de sustentabilidade 
para que o assunto esteja 
inserido de forma consistente no 
planejamento. 

O tema faz parte do mapa 
estratégico da companhia 
sistematizado no BSC e compõe 
critérios da remuneração variável. 
O status de assunto estratégico 
para o desenvolvimento da 
empresa contribui para que 
a sustentabilidade continue 

sendo incorporada de forma 
consistente a todos os setores 
da companhia, alinhando suas 
decisões aos conceitos de 
governança sustentável. Um dos 
compromissos assumidos em 
2013 foi a criação do Comitê de 
Sustentabilidade multifuncional, 
que tem a participação da 
liderança das áreas de qualidade 
Assegurada, Planejamento e 
Logística, Relacionamento com 
o Cliente, Marca Institucional, 
Desenvolvimento Econômico 
e Financeiro, Suprimentos, 
Comunicação Corporativa, 
Planejamento Estratégico, DHO, 
Industrial, Jurídico, Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (SSMA), 
Comercial e Sustentabilidade.  
[G4-43, G4-47]

Algumas das iniciativas 
prioritárias de gestão em 
2013 já trazem a questão da 
sustentabilidade, como os 
projetos de renovação de frotas e 
de automatização da logística, o 
lançamento do refrigerante Fibz, 
a adoção de fontes de energia 
renovável com a aprovação do 
projeto de um parque eólico no 
Ceará, as medidas relacionadas 
ao cumprimento da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
a gestão de embalagens e a 
associação estratégica entre as 
áreas de Inovação e Marketing 
para estabelecer as novas bases 
da companhia. 
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Entre as ações diretamente 
relacionadas à área, contribuindo 
para a meta de ser reconhecida 
como uma liderança em 
sustentabilidade no setor, 
estão a criação da Escola de 
Sustentabilidade, o engajamento 
da alta direção da Brasil Kirin 
e a continuidade do relato no 
padrão GRI (Global Reporting 
Initiative). A elaboração do teste 
de materialidade (leia mais em 
Construção da materialidade) 
proporcionou à companhia uma 
visão definida sobre os impactos 
e oportunidades resultantes 
do negócio pela perspectiva de 
vários stakeholders. [G4-43, G4-47]

Com o objetivo de apoiar a 
mudança de cultura interna 
em curso, a Escola de 
Sustentabilidade trabalha com 
quatro pilares: os fundamentos 
e o conceito do tema na 
empresa; as boas práticas para 
dar visibilidade às iniciativas já 
existentes; as transformações 
sustentáveis, tendências e 
inspirações; e o consumo 
consciente, também vinculado ao 
consumo responsável de álcool 
e ao consumo sem desperdício. 
[G4-43]

A Brasil Kirin Perfil • GOVERNANçA DA SUSTENTABILIDADE

A criação da nova Vice-
Presidência estabeleceu parcerias 
com instituições de referência em 
sustentabilidade – Instituto Akatu; 
CEBDS (Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável); Plataforma 
Liderança Sustentável – Ideia 
Sustentável; Pacto na Mão Certa; 
Pacto Nacional pela Redução de 
Acidentes no Trânsito – Parada 
pela Vida; e a participação 
em eventos relevantes, como 
a 1ª edição do Sustainable 
Brands, além da ampliação 
do trabalho com a Fundação 
SOS Mata Atlântica, mantida 
há seis anos com o Centro de 
Experimentos Florestais SOS 
Mata Atlântica – Brasil Kirin, em 
Itu (SP). A parceira com o Cempre 
(Compromisso Empresarial para 
Reciclagem) e o patrocínio a Expo 
HSM foram mantidos. [G4-15]

Na linha de incentivo à produção 
de conhecimento, a empresa 
apoiou a tradução e publicação 
do relatório Estado do Mundo 
2013 – A Sustentabilidade 
Ainda é Possível?, iniciativa 
da ONG internacional World 
Watch Institute. A publicação, 
liderada pelo Instituto Akatu, 
consolida artigos científicos de 
pesquisadores internacionais 
sobre limites e métricas para 
a sustentabilidade no planeta 
(disponível para consulta em 
http://www.akatu.org.br/
Content/Akatu/Arquivos/file/
EstadodoMundo2013web.pdf).

INTEGRAçÃO E O 
ALINHAMENTO DAS ÁREAS 
SOCIAL, FINANCEIRA E 
AMBIENTAL NA CONqUISTA 
DE RESULTADOS. 
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Como trabalhamos 
Operações

Operações

• Desempenho econômico

• Desempenho industrial e logística

Temas neste capítulo

 Fornecedores*

 Desenvolvimento local

DESEMPENHO  
ECONôMICO
Em meio a um cenário difícil, 
o foco da Brasil Kirin em 2013 
manteve-se alinhado às metas 
estratégicas de construção de 
marcas fortes, expansão da 
distribuição e excelência na 
prestação de serviços. Com 
isso, continuamos a solidificar 
vantagens competitivas 
sustentáveis em nosso setor de 
atuação. O resultado refletiu-
se em um crescimento de 8,2% 

na Receita Bruta de Vendas, 
atingindo um valor consolidado 
de R$ 7,4 bilhões, a maior 
receita da história da empresa. 
A relevância desse desempenho 
pode ser avaliada diante do 
volume registrado pelo Sistema 
de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe) para toda a 
indústria, que apontou uma 
redução na produção de 2% em 
cervejas e 3,6% em refrigerantes. 
[G4-9]

A RECEITA BRUTA DE  
vENDAS ATINGIU

R$ 7,4 
BILHõES, 
A MAIOR RECEITA DA 
HISTÓRIA DA EMPRESA.
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O crescimento expressa o alto valor 
agregado do nosso portfólio de 
marcas e produtos, o que permitiu 
enriquecer o mix de vendas. A 
empresa encerrou o ano com  
Receita Operacional Líquida (ROL) 
de R$ 3,9 bilhões, um aumento de 
9%, em relação a 2012, resultado 
de um volume de vendas estável 
sobre o ano anterior (32,5 milhões 
de hectolitros). 

Considera-se que vários fatores 
contribuíram para esse resultado 
positivo no curto prazo: inovação 
relevante, manutenção de 
altos níveis de serviço para 
os clientes, ampliação das 
parcerias estratégicas com os 
fornecedores, aprimoramento 
contínuo das habilidades técnicas 
e competências dos funcionários 
e, como consequência, melhoria 
na qualidade percebida pelos 
consumidores. 

A despeito do cenário 
macroeconômico, a Brasil Kirin 
manteve o processo de expansão 
da atividade industrial, investindo 
cerca de R$ 500 milhões em 
incremento de capacidade; 
privilegiou o desenvolvimento 
de produtos com atributos 
cada vez mais relevantes para 
os consumidores; manteve a 
disciplina para equilibrar a geração 
de resultados operacionais e 
financeiros de curto e médio 
prazos; procurou valorizar os 
talentos que apoiam as operações 
em todo o território nacional. 

Como consequência desses 
movimentos, o lucro operacional 
atingiu R$ 222 milhões (5,6%   
da receita líquida) e o Ebitda,  
R$ 496 milhões (12,5% da receita 
líquida).

Como trabalhamos Operações • DESEMPENHO ECONôMICO

Investimentos no portfólio
O ano de 2013 foi marcado 
por um acirramento do nível 
de concorrência no mercado 
de bebidas (alcoólicas e não 
alcoólicas) em todas as regiões 
e canais onde atua. Nesse 
cenário, a Brasil Kirin investiu 
em atividades promocionais, 
no curto prazo, e em pesquisas 
com consumidores, no 
desenvolvimento das plataformas 
das Marcas e em publicidade e 
propaganda em médio e longo 
prazos. No total, as despesas  
com vendas e marketing 
atingiram R$ 1,4 bilhão. 

Reestruturação societária
Em 2013, a empresa executou 
mais uma etapa do processo 
de simplificação operacional 
da estrutura societária, com 
redução do número de empresas 
controladas pelo Grupo Brasil 
Kirin. Realizou a incorporação de 
cinco empresas e deu andamento 
à reorganização das demais em 
dois grandes grupos de negócios 
– Industrial e Outros Negócios, 
que inclui logística, distribuição e 
administração de franquias.

Desempenho tributário
A Brasil Kirin apurou em 2013 um 
total de aproximadamente R$ 3,3 
bilhões em Impostos sobre Vendas, 
tanto próprios quanto referentes à 
antecipação de impostos sob sua 
responsabilidade. 

A adesão ao Programa Especial 
de Parcelamento do ICMS 
do Estado de São Paulo (PEP) 
marcou o encerramento de um 
período de litígio jurídico de 
natureza tributária com o estado. 
Baseado nos termos propostos 
no programa, foi facultado à 
Brasil Kirin eliminar um passivo 
de um total superior a R$ 950 
milhões mediante pagamento à 
vista (e, portanto, não recorrente) 
de cerca de R$ 375 milhões.

DEMONSTRAçÃO DE vALOR ADICIONADO (EM MIL REAIS) [G4-EC1]

2012 2013
Acionistas (remuneração de capital próprio) -   -

Funcionários (remuneração, benefícios e encargos 
para empregados) 581.780,00 662.331,19 

Governo (impostos, taxas e contribuições) 1.571.705,00 1.205.563,17

Lucro retido/Prejuízo do exercício 297.980,00 -65.462,47 

Juros e aluguéis (remuneração de capital de terceiros) 172.336,60 462.526,66 

Investimentos na comunidade – doações* 542,00 180,90 
* Foram consideradas somente as doações (em produtos ou apoio a projetos via leis de incentivo federal) realizadas pela 
empresa à comunidade por meio de instituições sociais. Leia mais sobre investimentos sociais em Comunidades.

Destaques

Receita bruta de vendas –  
R$ 7,4 bilhões (crescimento de 8,2%)

Receita Operacional Líquida (ROL) –  
R$ 3,9 bilhões (aumento de 9%)

Lucro operacional –  
R$ 222 milhões (corresponde a  
5,6% da receita líquida) 

Ebitda – R$ 496 milhões (represen-
tando 12,5% da receita líquida)
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DESEMPENHO  
EM OPERAçõES 
Expansão da  
capacidade produtiva

A excelência no processo 
produtivo constitui um 
diferencial competitivo 
histórico para a Brasil Kirin. No 
atual desenho estratégico, o 
parque industrial atuará ainda 
mais fortemente integrado à 
inovação e à estrutura logística. 
Um plano de investimentos 
consistente e alinhado ao 
projeto de crescimento garante 
a permanente atualização dessa 
estrutura, com a finalidade 
de elevar o desempenho e a 
competitividade da empresa. 

O fortalecimento do mix de 
produtos exige alta capacidade 
de se adaptar às soluções 
inovadoras para a construção 
de marcas fortes. Diante 
desse cenário, o principal 
desafio apresentado à área de 
Operações consiste em conciliar 
a flexibilidade e a agilidade 
necessárias para responder à 
inovação sem comprometer 
a produtividade e as práticas 
sustentáveis.

Esse jeito de ser leva a uma 
busca natural pela eficiência 
operacional, pelo fazer mais 
com menos e pela eliminação 
do desperdício, reduzindo 
os impactos causados pela 
indústria. Com essa finalidade, 
a companhia pesquisa e busca 
novos processos e iniciativas 

Como trabalhamos Operações • DESEMPENHO EM OPERAçõES

que permitam colocar esse 
posicionamento em prática, 
assim como procura compartilhar 
seu conhecimento com os 
principais fornecedores.

A Brasil Kirin utiliza, desde 2007, 
a metodologia Total Performance 
Management (TPM), filosofia de 
trabalho criada pelo Instituto 
Japonês de Manutenção de Planta 
(JIPM), voltada para a eficiência 
operacional. O sistema tem 
como objetivos a capacitação 
e autonomia dos funcionários, 
o uso de melhores práticas, o 
monitoramento de indicadores, a 
disseminação do conhecimento 
e o aperfeiçoamento de 
indicadores de segurança, saúde 
e meio ambiente relacionadas 
ao ambiente fabril. A meta está 
sintetizada na busca contínua 
dos três zeros – em quebra, 
em acidente e em defeito. 
Todo o processo encontra-se 
perfeitamente integrado ao dia 
a dia da empresa, aplicado pelas 
nove plantas de maior porte. 
Duas vezes por ano, passam 
por auditorias e concorrem a 
uma sequência de provas de 
reconhecimento. Ao final de 
2013, a Brasil Kirin tinha as 
fábricas de Horizonte (CE), Itu 
(SP), Alexânia (GO), Cachoeiras 
de Macacu (RJ), Caxias (MA) e 
Alagoinhas (BA) premiadas com a 
Excelência em TPM. 

O FORTALECIMENTO  
DO MIx DE PRODUTOS 
ExIGE ALTA CAPACIDADE  
DE ADAPTAçÃO àS 
SOLUçõES INOVADORAS 
PARA A CONSTRUçÃO DE 
MARCAS FORTES. 
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Excelência operacional 
Todas as unidades fabris da 
Brasil Kirin atuam sob rígidas 
normas de boas práticas de 
fabricação, estabelecidas em 
documentos disponíveis para 
todas as operações e repassados 
por meio de treinamentos 
periódicos. Uma série de 
procedimentos plenamente 
implantados procura garantir 
a qualidade e a segurança dos 
produtos (veja o infográfico Ciclo 
de vida dos produtos), desde 
o recebimento das matérias-
primas e embalagens utilizadas 
na produção, passando pela 
fabricação, armazenamento 
e distribuição, até chegar aos 
consumidores. Entre 2008 e 2013, 
a excelência operacional trazida 
pela metodologia TPM e a gestão 
de qualidade, reforçada pela 
ação dos monitores de mercado, 
possibilitaram uma redução de 
92% nas reclamações de clientes 
nas revendas e distribuidores. 
Além disso, tivemos redução de 
75% nas perdas de embalagens 
entre os anos de 2009 e 2013.

Como trabalhamos Operações • DESEMPENHO EM OPERAçõES

A assimilação disciplinada dos 
processos de eficiência garantiu 
uma evolução relevante na 
produtividade, com economia em 
energia, água e outros insumos 
essenciais. Um dos pilares 
da TPM, o Sistema Integrado 
de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente demonstra a integração 
da sustentabilidade à estratégia 
de negócio e à eficiência 
operacional. Os resultados vêm 
apresentando melhoras a cada 
ano, pois tivemos uma redução 
de 65% das taxas de acidentes 
nas unidades fabris quando 
comparados à primeira medição, 
em 2008.

Em 2013, iniciou-se o projeto 
de implantação dos estudos de 
Análises de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) nos 
processos de produção de envase 
de água mineral e bebida mista 
(Água Schin e Skinka). O plano 
de APPCC consiste num estudo 
detalhado de todos os riscos 
a que está sujeito o produto, 
desde as matérias-primas até o 

A GESTÃO DA qUALIDADE 
ADOTADA PELA  
BRASIL KIRIN GARANTE 
A ExCELêNCIA DOS 
PRODUTOS,

produto acabado, objetivando 
ter efetivo controle para evitar 
ocorrências. Em 2014, esse 
plano será expandido para os 
processos de produção e envase 
de refrigerantes e néctares. 
Nas linhas em que a Brasil Kirin 
ainda não implantou o APPCC, foi 
mantida a avaliação de saúde e 
segurança com as Boas Práticas  
de Fabricação. [G4-PR1]

A gestão da qualidade adotada 
pela Brasil Kirin garante a 
excelência dos produtos, 
tanto em termos de saúde e 
segurança dos alimentos quanto 
na sua conformidade com os 
regulamentos técnicos vigentes. 
Atualmente as unidades fabris 
não estão certificadas por normas 
reconhecidas internacionalmente, 
como a FSSC 22000. [G4-fP5]

Durante o período coberto por este 
relato, não houve nenhum caso de 
não conformidade relacionado aos 
impactos de produtos e serviços 
na saúde e segurança durante seu 
ciclo de vida. [G4-PR2]
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1 DESENvOLvIMENTO DO CONCEITO 
DO PRODUTO Para o desenvolvimento de 
novos produtos, há o funil de inovações. 
Diferentes áreas são envolvidas para 
selecionar as melhores ideias e participar 
desde a concepção até o pós-lançamento, 
sempre com foco em qualidade. 

2 PESqUISA E DESENvOLvIMENTO 
A percepção de consumidores – o 
que esperam de um produto e o que 
pensam sobre qualidade – é essencial 
para a criação e melhoria das bebidas. 
Para minimizar riscos, há testes com 
embalagens, características sensoriais, 
físico-químicas e microbiológicas etc. 
Pesquisas com consumidores verificam, 
ainda, a percepção que eles têm do 
produto final.

3 CERTIfICAçÃO qualidade e segurança 
dos produtos são comprovadas por meio 
de certificações, como a ISO 9001-2008 na 
unidade de Manaus, para a produção de 
concentrados, e certificação IBD (Instituto 
Biodinâmico) na unidade de Blumenau, 
para a produção de Eisenbahn orgânica.

4 fABRICAçÃO E PRODUçÃO Um 
processo de gestão de qualidade 
garante a excelência dos produtos, 
desde o recebimento das matérias-
primas e  embalagens utilizadas na 
produção, passando pela fabricação, 
armazenamento e distribuição, até 
chegar às mãos do consumidor. 

CICLO DE vIDA DOS PRODUTOS
A Brasil Kirin desenvolve ações específicas para cada fase 
do ciclo de vida de um produto. Cada etapa considera a 
saúde e a segurança de todos os envolvidos no processo, 
desde a criação até o consumo da bebida.

7

5 MARKETING E PROMOçÃO Toda 
publicidade e rotulagem obedecem 
à legislação e a compromissos assumidos 
pelo setor. Desde 2009, a empresa é 
signatária do Pledge, compromisso 
voluntário de marketing responsável 
na publicidade de alimentos e bebidas 
para crianças.

6 ARMAzENAMENTO, DISTRIBUIçÃO 
E fORNECIMENTO Regras rígidas para 
o manuseio e o armazenamento de 
produto são utilizadas. Um grupo de 
profissionais é responsável por garantir 
que as regras de qualidade e segurança 
na armazenagem sejam cumpridas.

7 DISPOSIçÃO, REUTILIzAçÃO OU 
RECICLAGEM Em 2012, realizamos um 
projeto para produtos não alcoólicos 
para reduzir o material utilizado nas 
embalagens. Tampas mais leves também 
foram adotadas. Em eventos, há orientação 
e processos para reciclagem. O selo 
de descarte seletivo, compromisso da 
indústria de bebidas, está presente em 
nossas embalagens. 

8 USO E SERvIçO A Central de 
Relacionamento recebe manifestações 
dos consumidores por e-mail ou por uma 
linha telefônica 0800, gratuita. 

1 2 3 4 5 86
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Investimentos e logística
O ano de 2013 foi repleto de 
iniciativas e projetos para a área 
de logística. Atenta à eficiência 
operacional e à sustentabilidade 
do negócio, a Brasil Kirin vem 
trabalhando em diversos 
projetos em parceria com 
seus fornecedores e parceiros 
estratégicos. A empresa prepara 
a revisão de processos internos, 
como o relacionamento com 
fornecedores, e a adoção de 
soluções inovadoras, entre as 
quais a gestão automatizada  
da movimentação logística e 
novos sistemas de transporte de 
menor impacto. 

O programa Excelência em 
Transporte e Frota (Etraf), iniciado 
em 2012, tem a finalidade de 
garantir qualidade na gestão e 
contratação de transporte de 
terceiro, além de manter uma 
parceria com os operadores 
logísticos na busca da melhoria 
contínua. Os parceiros logísticos 
são orientados e avaliados 
periodicamente. 

Em 2013, a primeira avaliação 
dos transportadores parceiros 
e homologados pela empresa 
mostrou o engajamento deles 
ao programa. A aderência aos 
processos de avaliação das seis 
dimensões da Mandala Etraf, 
realizada por meio de indicadores 
e auditoria, foi de 92%. Entre os 
compromissos assumidos, está a 
adesão voluntária ao programa Na 
Mão Certa (acesso pelo endereço 
http://www.namaocerta.org.br/), 

de combate à exploração sexual 
de crianças e adolescentes nas 
estradas. Para 2014, além de buscar 
a evolução nos resultados das 
avaliações de melhoria contínua, 
o Etraf avaliará mensalmente 
o desempenho dos parceiros 
logísticos nas reduções de sinistros, 
cargas não coletadas. 

Em 2013, foram investidos cerca 
de R$ 50 milhões na renovação 
da frota própria, que estará em 
circulação no primeiro semestre 
de 2014. A iniciativa prevê veículos 
desenhados especificamente 
para o negócio da Brasil Kirin, 
mais adequadas à restrição de 
circulação nas grandes cidades. A 
carroceria rebaixada dos veículos 
facilita o posicionamento da carga 
próximo ao solo e traz melhor 
ergonomia ao funcionário. Nos 
critérios para escolha do novo 
fornecedor, além da eficiência 
operacional, foram considerados 
aspectos de economia energética 
e controle de poluição. O sistema 
de otimização logística aplicado 
à frota levou à redução de 3% no 
número de deslocamentos. 

Para frota leve também foram 
geradas melhorias. Os modelos 
escolhidos utilizam biocombustível 
e geram menos emissões de 
poluentes, além de estarem 
equipados com os itens mais 
avançados de segurança e 
conforto. A companhia alterou 
a forma de contratação, e agora 
conta com modelo híbrido de 
locação e leasing, o que resultou 
em uma economia de 20% nos 
custos. Os veículos são destinados 
aos ocupantes de cargos de 
liderança, além de servir como 
suporte operacional e comercial. 

 fornecedores

MANDALA ETRAf

OPERAçÃO 
CONTROLADA 
E ADMIRAçÃO 
DO CLIENTE 

BRASIL KIRIN

qualidade 
em pessoas

Nível de serviço

Segurança
Padrões de 

qualidade no 
transporte

Padrões de 
carregamento  

e entrega

Sustentabilidade

PARA A RENOVAçÃO DA 
FROTA PRÓPRIA, FORAM 
INVESTIDOS R$ 50 MILHõES.
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Como trabalhamos Operações • DESEMPENHO EM OPERAçõES

CONDOMÍNIO DE fORNECEDORES
 
 

 
Em 2013, o projeto Pool de Fornecedores foi iniciado, ao lado da planta 
na cidade de Alagoinhas (Bahia). Concebido como um projeto duradouro, 
sua segurança está apoiada em contratos de longo prazo e na garantia 
de compra por parte da Brasil Kirin. Estão previstas seis empresas 
participantes, das quais uma começou a se instalar em 2013.  
A proposta de aglutinar parceiros estratégicos dentro da área de operação 
da empresa busca otimizar processos e recursos – ganhar qualidade, 
segurança e rapidez no abastecimento e reduzir custos e emissões de 
CO2 com o transporte. A iniciativa, além de trazer melhorias à cadeia 
de suprimentos da região, terá um importante papel no fomento ao 
crescimento socioeconômico do entorno, pois há o compromisso de  
realizar contratações locais.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (EM TONELADAS)
2012 2013 variação (%)

Compostagem 661 4.047 512,25

Reutilização 250.982 292.885 16,70

Reciclagem 28.858 29.210 1,22

Incineração (queima de massa) 1.642 1.830 11,45

Aterro industrial 17.177 16.833 -2,00

Incorporação ao solo 11.051 7.788 -29,53

TOTAL 310.371 352.593 13,60
 
Nenhum resíduo não perigoso foi destinado a recuperação e armazemanento no local.

RESÍDUOS PERIGOSOS (EM TONELADAS)
2012 2013 variação (%)

Reciclagem 33 976 2.878,33

Incineração (queima de massa) 125 323 158,48

Aterro sanitário 5.592 6.914 23,64

Coprocessamento 6 7 21,74

TOTAL 5.755,62 8.220 42,82
 
Nenhum resíduo perigoso foi destinado a compostagem, reutilização, recuperação, incorporação ao solo e armazenamento no 
local. Escopo: UFs Alexânia, Alagoinhas, Baden, Benevides, Caxias, Igarassu, Itu, Igrejinha, Cachoeiras do Macacu e Recife.

Também faz parte do pacote 
de aquisição a compra de 
motocicletas com partida elétrica 
para atender à contratação de 
pessoas com deficiência física 
para a equipe de vendas. 

Em outra frente, a área de 
logística adotou o transporte 
por cabotagem, que alterna os 
modelos rodoviário e marítimo, 
reduzindo a emissão de CO2. Em 
2013, foram mais de 3,5 milhões 
de quilômetros percorridos com 
esse sistema, sem transporte 
rodoviário e ultrapassando o 
dobro do realizado em 2012.

Gestão de resíduos
A empresa possui parcerias com 
diversas cooperativas e estimula 
a coleta e a separação dos 
resíduos sólidos. Em 2013, foram 
recicladas 29.210 toneladas de 
materiais. No ano anterior, foram 
encaminhadas para reciclagem 
28.858 t. [G4-EN23]

Todas as unidades possuem 
programas de coleta seletiva, 
reciclagem e destinação de 
resíduos sólidos. Os resíduos 
perigosos passaram a ser 
coprocessados ou reciclados, 
o que trouxe uma melhoria na 
gestão desses materiais, com 
uma classificação mais rigorosa 
e um sistema de registro de 
dados mais eficiente. A Brasil 
Kirin atingiu a meta de 2013 e 
reciclou 96% dos resíduos sólidos 
gerados nas unidades fabris. Para 
2014, a meta é chegar a 98% de 
reciclagem dos resíduos gerados.

Em relação aos outros resultados, 
possíveis variações se deram por 
causa do aumento da produção. 
Os resíduos são dispostos 
diretamente pela Brasil Kirin 
ou por terceiros (nesse caso, a 
disposição precisa ser autorizada 
pela Brasil Kirin). [G4-EN23]
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Exemplos de boas práticas  
se tornam realidade

Ser sustentável para crescer e se 
desenvolver de forma constante 
e transformadora passou a ser 
parte da estratégia de negócios 
da Brasil Kirin. Em todas as 
unidades, exemplos de boas 
práticas e da busca de formas 
eficientes e inovadoras para 
reduzir os impactos causados 
pelas operações começam a se 
tornar realidade. Exemplo de 
projeto em constante evolução, 
a redução no uso na água – base 
produtiva da Brasil Kirin – ocupa 
permanentemente a atenção das 
equipes de Operações e Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D), assim 
como projetos para o descarte 
e redução de embalagens, a 
reorganização do sistema logístico, 
a mudança da frota para veículos 
menos poluentes e a qualificação 
da cadeia de fornecedores.

Essa transformação cultural, 
iniciada em 2012, vem 
amadurecendo desde então, 
movida pelo novo posicionamento 
estratégico da companhia: foco 
no entendimento do consumidor, 

desenvolvimento de produtos que 
conciliem indulgência e benefício 
social, além da geração de um 
modelo de trabalho cada vez mais 
inovador e sustentável. 

Há quatro anos, foi dado início 
ao processo de gestão ambiental, 
com o mapeamento de aspectos 
significativos como consumo de 
água, energia e combustíveis, 
além de uma imersão em temas 
como geração de resíduos sólidos 
e efluentes. Para atingir os 
resultados, a Brasil Kirin instituiu 
o Índice Geral de Sustentabilidade 
(IGS), composto dos seguintes 
indicadores ambientais: 

•  Atendimento dos requisitos legais

•  Atendimento a condicionantes  
da licença de operação

•  Materiais recicláveis

•  Emissões de gases de efeito 
estufa – tema material 

•  Resíduos da cervejaria

•  Atendimento aos parâmetros  
de efluente tratado 

Inovação e meio ambiente

Inovação e meio ambiente

PRINCIPAIS INICIATIVAS

• Água*

• Gestão da biodiversidade 

• Energia e emissões de GEE 

• Embalagens*

• Cultura inovadora*

Temas neste capítulo

 Água*

  Gestão da biodiversidade 

 Energia e emissões de GEE 

 Embalagens*

 Cultura inovadora*
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Todos os itens são medidos 
em percentual e com meta 
de atingimento de 100%. 
Os resultados ajudam a 
compor o Mapa Estratégico e, 
consequentemente, têm impacto 
na remuneração variável dos 
funcionários. O sistema de 
controle se completa com o 
Sistema Integrado de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente, um 
dos pilares do TPM. Com isso, 
os resultados melhoram a cada 
ano e hoje mostram uma queda 
significativa em relação a 2008: 
[G4-51]

•  Consumo de água 19% menor

•  Consumo de energia 8% menor

•  Consumo de combustível  
18% menor

 

Inovação e meio ambiente • ÁGUA

Como principal matéria-prima 
de todos os produtos da Brasil 
Kirin, o uso consciente da água 
recebe tratamento prioritário na 
gestão sustentável da empresa. 
A água utilizada nos processos 
e nos produtos vem, em sua 
maioria, de fontes superficiais 
e subterrâneas. Uma pequena 
parte é comprada de empresas 
concessionárias. 

Houve uma redução, em relação 
a 2012, na retirada de água de 
fontes subterrâneas. Mesmo 
com um aumento da captação 
de água por empresas de 
abastecimento, foi reduzida em 
2% a quantidade necessária 
para a produção de um litro de 
bebida. Em 2012, eram usados 
3,61 litros de água/1 L de bebida, 
e atualmente utiliza-se 3,54 litros. 
Por serem estratégicos, os dados 
absolutos não serão divulgados 
no relatório. [G4-EN8, G4-EN27]

Em 2013, foram coletados 
18.578,25 hectolitros de água de 
chuva. Essa água não é usada na 
formulação dos produtos.

No que diz respeito ao tratamento 
de efluentes, a companhia passou 
a operar com estações terciárias 
de tratamento físico-químicas nas 
unidades de Igrejinha (RS) e Recife 
(PE), aumentando a qualidade 
do efluente que é descartado em 
corpos hídricos. Desse efluente, 
são retirados nutrientes como 
fósforo e nitrogênio, que contribui 
com a remoção acima de 97,9% 
em DBO (demanda bioquímica 
de oxigênio). O volume total de 
efluentes tratados é considerado 
estratégico para a competividade 
da empresa e, por isso, não será 
reportado. [G4-EN22]

Em 2013 a Brasil Kirin reutilizou 
quantidade significativa de 
água para processos e não para 
formulação de produtos, chegando 
a um índice de recirculação de 
8%. Esse valor é 4% maior que o 
de 2012. Os valores absolutos são 
estratégicos e, por isso, não são 
reportados. [G4-EN10]

Em 2013, não houve fontes 
hídricas significativamente 
afetadas, pois todas as captações 
superficiais e subterrâneas estão 
dentro do volume outorgado. 
Para as fontes de captação de 
água mineral existe uma área de 
proteção da fonte, definida pela 
legislação mineral vigente do 
DNPM - Departamento Nacional 
de Produção Mineral. As áreas do 
entorno das fontes de captação 
hídrica são preservadas pela 
empresa, garantindo assim a 
qualidade da matéria-prima.  
[G4-EN9]

RETIRADA DE ÁGUA POR fONTE [G4-EN8]

2012 (%) 2013 (%)

Água de superfície  
(rios, lagos, áreas úmidas, 
oceanos) 28,62 28,89

Água subterrânea 66,34 64,25

Concessionária/empresa 
de abastecimento 5,04 6,85

 ÁGUA*

ÍNDICE DE CONSUMO DE ÁGUA 
hl de água/hl de bebida produzida 

 
2012 

3,61
 
2013 

3,54
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Inovação e meio ambiente • GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

Das operações da Brasil Kirin, 
sete unidades possuem em seu 
terreno áreas de proteção da 
biodiversidade, sobre as quais 
têm responsabilidade. No total, 
são aproximadamente 10 mil 
hectares entre áreas preservadas e 
restauradas, com importante papel 
na captação de água superficial 
e subterrânea. O local onde está 
localizada a sede da companhia, na 
cidade de Itu (SP), também possui 
área de proteção ambiental dentro 
do terreno. [G4-EN12]

Como parte da estratégia 
para gestão e manutenção da 
biodiversidade, criou-se, em 
2007, o Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica, em 
parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica. Instalado em uma 
antiga fazenda de propriedade 
da empresa em Itu, o projeto 
abrange 380 hectares destinados 
ao plantio de mudas de plantas 
nativas que auxiliam no trabalho 
de recuperação de áreas 
degradadas, em especial mata 
ciliar destinada à preservação de 
mananciais. Esta área foi cedida 
em comodato, pelo período de 20 
anos, para a SOS Mata Atlântica.

Além de estar vinculado à 
gestão de biodiversidade, tem 
papel relevante na preservação 
da água e também funciona 
como base para pesquisas 
e experimentação florestal, 
formação profissional e educação 
ambiental. O Centro possui um 
viveiro com capacidade para 
abrigar 750 mil mudas por ano; 
até 2013, produziu 2,6 milhões de 

mudas nativas da Mata Atlântica, 
destinadas à restauração do 
próprio local e às áreas públicas e 
privadas em diversos municípios 
paulistas. 

A parceria com a SOS Mata 
Atlântica também se destaca 
pelos trabalhos de educação 
ambiental, com atividades 
dirigidas a escolas, para 
sensibilizar e engajar alunos, 
professores das escolas públicas 
da região e demais participantes 
em questões ambientais. Em 
2013, o centro recebeu quase  
7 mil visitantes, número 58% 
acima do previsto para o ano. 

Também em parceria com a 
SOS Mata Atlântica, a Brasil 
Kirin está recuperando dois 
terrenos de Área de Preservação 
Permanente (APP), em um total 
de 46 hectares, às margens do rio 
Tietê, por meio de restauração 
florestal de espécies nativas. A 
companhia planeja ampliar o 
modelo do projeto em municípios 
onde possui unidades que podem 
impactar de alguma forma o 
meio ambiente. Em 2014, estão 
previstos dois projetos, para as 
áreas florestais das operações 
em Cachoeiras de Macacu (RJ) e 
Igarassu (PE). [G4-EN13]

Com a restauração das áreas, 
a Brasil Kirin contribui para 
o aumento da oferta hídrica 
por meio da vegetação nativa, 
implantada gradualmente. O 
maior ganho é a conservação e 
preservação da principal matéria-
prima, a água, e seu uso racional. 

  GESTÃO DA BIODIvERSIDADE

OS RESULTADOS DO CENTRO DE 
ExPERIMENTOS fLORESTAIS SOS 
MATA ATLÂNTICA – BRASIL KIRIN* 
[G4-EN13]
 
Aproximadamente 2,6 milhões  
de mudas nativas produzidas
 
Mais de 110 espécies diferentes  
de mudas nativas

315 hectares de área restaurada

19 nascentes afloradas
 
*até 2013 

 

TRILHA

Em 2013, foi inaugurada a trilha 
interpretativa. Com 600 metros de 
extensão, ajuda no desenvolvimento 
das atividades de vivência na 
natureza. O fragmento de mata 
guarda remanescentes presentes na 
fazenda desde o início do trabalho 
de restauração florestal.  

 

 
jARDIM SENSORIAL
 
Inaugurado em agosto de 2013,  
tem o objetivo de estimular 
o equilíbrio, a percepção e o 
desenvolvimento físico e mental  
dos visitantes do local.
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biodigestor

mangueira
flexível

energia para caldeira

iluminação

tubulação de  
PVC rígido

centro de 
distribuição do gás

aquecimento

iluminação

fogo

 PROCESSO DE REAPROvEITAMENTO DE BIOGÁS

Inovação e meio ambiente • ENERGIA E EMISSõES DE GEE

ExEMPLOS DE BOAS 
PRÁTICAS E DA BUSCA 
DE FORMAS EFICIENTES 
E INOVADORAS PARA 
REDUZIR OS IMPACTOS 
CAUSADOS PELAS 
OPERAçõES COMEçAM  
A SE TORNAR REALIDADE 
EM TODAS AS UNIDADES.

RELATÓRIO ANUAL 2013

29

RELATÓRIO ANUAL 2013

RELATÓRIO ANUAL 2013



Inovação e meio ambiente • ENERGIA E EMISSõES DE GEE

A Brasil Kirin tem como objetivo 
a redução constante do consumo 
de energia dentro da organização. 
Para isso, anualmente são 
definidas metas, por unidade 
fabril, e desenvolvidos planos 
de ação para o seu atingimento, 
como investimentos em 
novas tecnologias, revisões de 
procedimentos operacionais e 
capacitações. Os resultados são 
monitorados. Um dos objetivos 
desse acompanhamento é 
identificar práticas inovadoras 
nas unidades e replicá-las para as 
demais, visando à padronização 
dos processos. Normalmente, 
essas ações são estruturadas 
pelos Grupos de Melhorias de 
cada unidade. 

O total de energia consumida 
ficou praticamente estável 
em 2013. Porém, as fontes de 
energias não renováveis vêm 
sendo gradualmente substituídas 

por fontes renováveis nos últimos 
dois anos. A utilização de óleo 
BPF para alimentação de caldeira 
foi substituída por biomassa 
(bagaço de cana e cavaco 
de madeira) na unidade de 
Alexânia (GO) em julho de 2012, 
gerando uma redução de 22% no 
consumo desse combustível de 
fonte não renovável em 2013. A 
unidade de Caxias (MA) também 
contribuiu nessa diminuição, pois 
utilizou biomassa (cavacos de 
bambu) como fonte de energia 
renovável para geração de vapor 
nas caldeiras. Outro combustível 
de fonte renovável utilizado é o 
gás metano, gerado no processo 
de tratamento dos efluentes 
líquidos e recuperado nas 
próprias estações de tratamento. 
Em 2013, houve redução de 
9% devido à manutenção nos 
equipamentos em algumas 
unidades fabris ao longo do ano.  
[G4-EN6]

fONTES NÃO RENOvÁvEIS (Gj)

2012 2013 variação (%)
Gás Natural 1.267.000 1.270.959 0,3%

Óleo BPF* 452.516 352.416 -22,1%

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)** 823.165 863.054 4,8%

Total não renovável (GJ) 2.542.681 2.486.428 -2,2%

fONTES RENOvÁvEIS (Gj)

Biomassa 201.215 306.966 52,6%

Biogás*** 66.900 60.861 -9,0%

Eletricidade 1.061.238 1.072.186 1,0%

Total renovável (GJ) 1.329.353 1.440.013 8,3%

Total energia comprada (GJ) 3.805.134 3.865.580 1,6%

Total energia consumida (GJ) 3.872.034 3.926.441 1,4%
 

* O fator de conversão usado no Óleo BPF foi 42,29 com base no Balanço Energético Nacional. Os dados de 2012 foram 
ajustados neste relatório para seguir a mesma base de calculo de 2013.

** A densidade usada do GLP foi de 2,5kg/m³. Os dados 2012 foram ajustados neste relatório para seguir a mesma  
base de cálculo de 2013.

***O biogás não é considerado energia comprada pela Brasil Kirin porque é produzido nas estações de tratamento. 

Obs. A eletricidade é considerada vinda de fontes renováveis, tais como hidrelétricas. Escopo: UFs.

ENERGIA EÓLICA

Localizado em Acaraú (CE), o projeto 
de implantação de parque eólico 
da Brasil Kirin foi aprovado em 
2013, em parceria com a empresa 
portuguesa Tecneira, envolvendo 
investimento total superior a R$ 
100 milhões. O início das operações 
está previsto para o final de 2014, e 
a geração de energia irá suprir um 
terço do total utilizado pela empresa 
em todo o País. Cerca de 30 mil 
toneladas de CO2 deixarão de ser 
emitidas anualmente. 
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Inovação e meio ambiente • ENERGIA E EMISSõES DE GEE

Em 2014, a meta de consumo 
total de energia será de 5,5% 
maior em relação a 2013,  
considerando o crescimento no 
volume de produção superior a 
este percentual. Assim, o desafio 
é suportar o acréscimo de 
volume de produção mantendo 
a eficiência energética. [G4-EN3]  
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 Gás natural

 Óleo BPF*

 Gás liquefeito de petróleo (GLP)**

 Biomassa

 Biogás***

 Eletricidade

MATRIz ENERGÉTICA 2013 
%

63,3

36,7

 Fonte renovável

 Fonte não renovável

AS FONTES DE ENERGIA 
NÃO RENOVÁVEIS VêM 
SENDO GRADUALMENTE 
SUBSTITUÍDAS POR  
FONTES RENOVÁVEIS NOS 
úLTIMOS DOIS ANOS.
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MATRIz ENERGÉTICA 2012 
%

 Fonte renovável

 Fonte não renovável

 Gás natural

 Óleo BPF*

 Gás liquefeito de petróleo (GLP)**

 Biomassa

 Biogás***

 Eletricidade

*O fator de conversão usado no Óleo BPF foi 42,29, com 
base no Balanço Energético Nacional. Os dados de 2012 
foram ajustados neste relatório para seguir a mesma base 
de cálculo de 2013.

**A densidade usada do GLP foi de 2,5kg/m³. Os dados 
2012 foram ajustados neste relatório para seguir a mesma 
base de cálculo de 2013.

***O biogás não é considerado energia comprada pela 
Brasil Kirin porque é produzido nas estações de tratamento. 
Obs: a eletricidade é considerada vinda de fontes 
renováveis, tais como hidrelétricas.
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EMISSõES DE GASES DE EfEITO ESTUfA (T CO2eq)* [G4-EN15, G4-EN16]

2012 2013 variação (%)
Diretas (escopo 1) 130.229 112.845 -13,35

Indiretas (escopo 2)** 20.197 29.069 43,93

Total (escopos 1 e 2) 150.426 141.914 -5,66
 

*Gases incluídos no cálculo: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O). As normas, metodologias e premissas 
usadas são baseadas no GHG Protocol. Foram consideradas todas as unidades de negócio da empresa. Por isso, os dados de 
2012 foram ajustados.

**O impacto nas emissões referente ao escopo 2 está relacionado ao aumento significativo no Fator Médio Anual (tCO2/MWh) 
do Sistema Interligado Nacional do Brasil. Esse item contabiliza as emissões de GEE provenientes da aquisição de energia 
elétrica consumida pela empresa.

Medindo as emissões
Em 2013, a companhia dedicou-
se à fase de contabilização das 
emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) nas unidades fabris, 
apresentando uma redução de 
5,6% em relação ao ano anterior. 
Entre as medidas adotadas pela 
Brasil Kirin está a substituição do 
combustível não renovável por 
biomassa, como bagaço de  
cana-de-açúcar na unidade fabril 
de Alexânia (GO).  
[G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19]

Inovação e meio ambiente • ENERGIA E EMISSõES DE GEE

Ao compararmos as emissões em 
toneladas de CO2 equivalente com 
o total de hectolitros produzidos 
em 2013, temos a intensidade 
de emissões de GEE da empresa, 
que foi de 0,0045 tCO2eq por 
hectolitro de produto envasado1. 
A intensidade energética da Brasil 
Kirin é medida por um hectolitro 
(hl) de produto envasado (cerveja, 
chope, refrigerante, suco, néctar 
e água mineral). Assim, em 2013 
foi utilizado 0,122 GJ de energia 
por hectolitro de produto. Para 
o cálculo da taxa de intensidade 
energética foi considerado o 
consumo de combustíveis e 
eletricidade. [G4-EN5, G4-EN18]

1  Na taxa de intensidade de emissões de GEE da Brasi Kirin 
foram consideradas emissões diretas e indiretas. A EMPRESA REDUZIU EM 

5,6% SUAS EMISSõES DE 
GEE NAS UNIDADES FABRIS.

RELATÓRIO ANUAL 2013

32

RELATÓRIO ANUAL 2013

RELATÓRIO ANUAL 2013



Inovação e meio ambiente • GESTÃO DE EMBALAGENS

 GESTÃO DE EMBALAGENS

A atenção dada à produção e 
à destinação das embalagens 
faz parte dos cuidados da 
Brasil Kirin com a qualidade 
dos produtos que chegam ao 
consumidor. A empresa possui 
regras rígidas para o manuseio 
e o armazenamento de seus 
produtos e dispõe de um grupo 
de profissionais responsável  
por garantir que essas regras 
sejam cumpridas.

Além de investir em parcerias 
e iniciativas com ONGs e 
cooperativas de reciclagem, a 
empresa busca no planejamento, 
na inovação e na tecnologia meios 
para reduzir o uso de matérias-
primas. Um desses projetos teve 
início em 2012, quando diminuiu 
a gramatura de suas embalagens 
PET. Em 2013, esse número 
chegou a mais de 4 mil toneladas, 
11% superior a 2012.

Todas as embalagens da Brasil 
Kirin – PET, garrafas de vidro 
descartáveis e latas – trazem 
símbolos indicativos de descarte 
consciente do produto e 
informações sobre o material 
usado na confecção de cada uma. 
Nas embalagens secundárias, 
consta a informação, por meio de 
símbolo, de que são recicláveis. 
Para as embalagens de vidro 
descartáveis, o símbolo está nas 
caixas de papelão (embalagem 
secundária). As embalagens 
de vidro retornáveis de cerveja 
(330 ml, 600 ml e 1 litro) são 
comercializadas em engradados 
plásticos também retornáveis.

Em 2013, os dizeres de rotulagem 
de todas as embalagens 
descartáveis (lata/PET/vidro/
secundárias) passaram por 
revisão para inclusão do símbolo 
de descarte seletivo de lixo, 
conforme o padrão da Associação 
Brasileira de Embalagens, que 
segue a recomendação do 
Plano de Produção e Consumo 
Sustentáveis do Ministério do 
Meio Ambiente. [G4-PR3]

Em 2013, a Brasil Kirin utilizou 
604.080 toneladas de materiais, 
entre matéria-prima e insumos, 
embalagens, papel, papelão e 
plásticos, sendo o consumo de 
matéria-prima e insumos o mais 
relevante. Do total utilizado, 
mais de 480 mil toneladas 
são provenientes de fontes 
renováveis, enquanto 122.760 
toneladas são de fontes não 
renováveis. [G4-EN1]

No período do relato, com a 
utilização de ferramentas de TPM 
e trabalhos focados em redução 
de perda, diminuímos ainda 
mais a perda de matéria-prima 
(malte, maltose e gritz) em 1,2%, 
a de lata em 0,03% e a de PET em 
0,14%.

Do material utilizado pela 
Brasil Kirin, 8.820 toneladas 
(equivalente a 1,46% do total) são 
provenientes de reciclagem.  
[G4-EN2, G4-EN28] 
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EMBALAGEM INTELIGENTE
 
O projeto Short Cap, implementado pela Brasil Kirin em 2012, permitiu 
a redução do volume de resíduos pós-consumo e o uso de matéria-
prima nas embalagens PET. O projeto focou na redução da gramatura 
da embalagem e no peso da tampa plástica utilizada nas águas e 
refrigerantes, evitando o consumo de mais de 3,6 mil toneladas de 
embalagens plásticas naquele ano. Em 2013, o uso da tecnologia resultou 
numa economia de mais de 4 mil toneladas da matéria-prima, 11% 
acima de 2012. A embalagem PET do refrigerante Fibz foi totalmente 
desenvolvida dentro do conceito da tecnologia Short Cap, representando 
um avanço em termos de desempenho ambiental. 

CONSUMO DE MATERIAIS POR TIPO:

2012 (t) 2013 (t) variação (%)
Matérias-primas e insumos (malte, fermento, 
gritz de milho, lúpulo, açúcar, concentrado de 
refrigerante, suco de frutas) 388.291,00 469.164,56 20,83

Aditivos, corantes, aromatizantes e materiais 
auxiliares de fabricação 2.666,00 1.923,30 -27,86

Embalagens 99.938 ** 142.625 42,71

Madeira (paletes) 6.012,00 9.891,00 64,52

Papel e papelão 2.446,00 2.264,00 -7,44

Plástico (exceto embalagens) 1.680,00 580,00 -65,48

Bombonas e contêineres plásticos 879,00 227,00 -74,18

Sucata plástica mista 802,00 473,00 -41,02

TOTAL 402.776,00 604.080,34 49,98

*As variações para consumo de embalagens e madeira ocorreram devido à mudanças no mix de produtos.

** Os dados de 2012 foram ajustados para seguir a mesma base de cálculo de 2013.

Inovação e meio ambiente • GESTÃO DE EMBALAGENS

480 MIL 
TONELADAS
DE MATERIAIS UTILIzADOS 
NAS EMBALAGENS  
SÃO PROvENIENTES DE 
fONTES RENOvÁvEIS 
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Inovação e meio ambiente • CULTURA INOVADORA

 CULTURA INOvADORA

O pensamento inovador, 
seja no desenvolvimento de 
novos produtos e soluções 
logísticas, seja na gestão da 
sustentabilidade, representa o 
caminho estratégico escolhido 
pela companhia para criar 
diferenciais competitivos. A 
Brasil Kirin investe na criação de 
novas tendências que valorizem 
a sua marca, despertando o 
interesse do consumidor para 
segmentos inéditos, como o 
de refrigerantes com fibras, e 
para o valor de benefícios como 
produtos com menos açúcar, zero 
álcool e associados à nutrição 
balanceada.

No processo de inovação, 
coordenado por uma equipe 
dedicada, diferentes áreas da 
companhia são envolvidas com 
o intuito de estimular boas 
ideias para o funil de inovação. 
Desde as fases iniciais, um grupo 
multifuncional trabalha no 
assunto. Em 2013, esse processo 
resultou, entre outros projetos, 
no lançamento de Fibz, primeiro 
refrigerante de baixa caloria 
enriquecido com fibras, e o 
energético ECCO!. 

Popular no Japão com o sabor 
cola, o Fibz chegou ao Brasil nesta 
versão e também com a novidade 
do sabor guaraná. O produto, que 
inicialmente foi lançado na região 
Sul do País, une os benefícios das 
fibras à satisfação de apreciar 
um refrigerante saboroso, 
refrescante e de baixa caloria. 
Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a recomendação 
de ingestão de fibra alimentar 
total para adultos é de 20 g a 30 g 
por dia. No Brasil, uma pesquisa 
realizada por Giuntini e Menezes 
em 2011 indica que o brasileiro 
consome menos de 50% das 
necessidades diárias de fibras. 
O consumo de 500 ml de Fibz 
representa 25% da IDR (Ingestão 
Diária Recomendada) de fibras.   

Já ECCO! é o primeiro energético 
produzido no Brasil com suco 
de frutas de vários sabores e 
com baixa caloria oferecido 
aos consumidores. O produto 
é considerado um diferencial 
entre os concorrentes. Em 
latas de 269ml, é fabricado em 
seis sabores diferentes: ECCO! 
Original, ECCO! Sugar Free, ECCO! 
Cranberry, ECCO! Citrus, ECCO! 
Morango e ECCO! Tangerina.

Redução de impactos
A Brasil Kirin adota uma série 
de iniciativas inovadoras 
para reduzir seus impactos 
ambientais. Em relação ao uso de 
água, faz a medição setorizada 
do consumo nas fábricas para 
o monitoramento contínuo e 
redução do uso. Em 2013, a 
empresa ampliou a capacidade 
de tratamento e a tecnologia de 
efluentes na fábrica de Recife. 
Faz o gerenciamento mensal de 
resíduos em todas as fábricas 
para garantir a destinação 
correta. E anualmente avalia 
o ruído nas fábricas para 
garantir atendimento aos níveis 
permitidos. [G4-EN27]

A BRASIL KIRIN INVESTE 
NA CRIAçÃO DE NOVAS 
TENDêNCIAS qUE 
VALORIZEM A SUA MARCA. 
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Inovação e meio ambiente • CULTURA INOVADORA

SUCESSO DA CERvEjA zERO ÁLCOOL
 
Em 2013, a marca Nova Schin Zero Álcool recebeu a medalha de ouro como 
a melhor cerveja sem álcool da América no World Beer Awards (WBA), fruto 
dos investimentos em aprimoramento do paladar e posicionamento de 
marca. Enquanto o mercado de cerveja apresentou uma retração de 1,6% 
entre 2011 e 2013, o segmento da bebida sem álcool cresceu 28,7% no total. 
(fonte: Nielsen Retail Index)

PARCERIA COM O vAREjO
 
No final de 2013, a Brasil Kirin tornou-se uma das empresas parceiras da 
rede varejista Walmart em sustentabilidade, participando do programa 
Sustentabilidade de Ponta a Ponta. A iniciativa seleciona produtos 
planejados de maneira sustentável desde a matéria-prima até o descarte. 
O reconhecimento foi atribuído ao lançamento de Fibz, por unir sabor e 
benefícios essenciais à saúde, como a adição de fibras e a eliminação de 
açúcar. Os ganhos ambientais alcançados pelo projeto para estimativa  
de venda anual dos produtos da rede Walmart Brasil foram:

• redução de 1.074 kg de material de embalagem;

• redução de 1.674 kWh no consumo de energia;

• redução de 29 mil litros no uso de água;

• redução de 3,5 kg de resíduo industrial;

• redução total de 5.500 kg de emissão de CO2 equivalente;

•  iniciativa de fomentar e melhorar a estrutura de cooperativas para coleta 
de materiais reciclado pós-consumo, melhoria de condições de trabalho e 
fornecimento de capacitação.
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fUNCIONÁRIOS

Liderança e um time preparado 
compõem o diferencial 
competitivo com que a Brasil 
Kirin conta neste momento de 
transformação de sua cultura 
corporativa. São pessoas 
preparadas para sustentar as 
estratégias delineadas para a 
organização e que valorizam um 
ambiente de trabalho favorável 
ao desenvolvimento pessoal 
e profissional e à inovação e 
sustentabilidade. 

Em 2013, a companhia fechou 
o ano com 11.503 funcionários 
distribuídos entre funções 
industriais, comerciais e 
administrativas. No ano anterior, 
eram 10.929. [G4-10]

Inclusão e diversidade
Em 2013, a empresa evoluiu 
na composição de diversidade 
da Brasil Kirin. Mais mulheres 
ocuparam cargos de gerência 
e diretoria (14% e 10% 
respectivamente). A presença de 
homens na empresa, contudo, 
ainda é predominante. O 
Conselho de Administração 
do grupo é todo composto de 
homens. E duas vice-presidências 
são exercidas por mulheres. 

Em 2013, foi realizado o 
mapeamento de oportunidades 
para pessoas com deficiência, 
ação seguida por uma 
campanha para divulgar o 
programa Inclusão Eficiente. 
A iniciativa dá ênfase ao 
plano de desenvolvimento de 
carreira e não simplesmente 
ao cumprimento de cotas. A 
empresa também faz parte do 
programa Jovem Aprendiz e 
chegou ao final de 2013 com 288 
aprendizes em seu quadro, 16 a 
menos que no ano anterior.

Como nos relacionamos 
Públicos

Como nos relacionamos

PúBLICOS

• Funcionários

• Consumidores

• Clientes

• Fornecedores*

• Governo e órgãos setoriais

• Comunidades

Temas neste capítulo

 Marcas fortes*

 Ambiente de trabalho

 Consumo responsável de bebidas

 Desenvolvimento local

Material da campanha interna do programa Inclusão Eficiente.
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Como nos relacionamos Públicos • FUNCIONÁRIOS

COMPOSIçÃO DE DIvERSIDADE DOS fUNCIONÁRIOS DA BRASIL KIRIN [G4-LA12]

2012 2013
GêNERO (%) Homens Mulheres Homens Mulheres

Conselho 100  -  100  -

Vice-Presidência/Diretoria 97 3 90 10

Gerência 89 11 86 14

Administrativo 57 43 57 43

Produção 94 6 94 6

Aprendizes 58 42 55 45

Trainees - - 29 71

2012 2013
PERCENTUAL DE 
fUNCIONÁRIOS  
qUE SE AUTODECLARAM 
NEGROS, POR fUNçÃO (%) Homens Mulheres MÉDIA Homens Mulheres MÉDIA

Conselho - - - - - -

Vice-Presidência/Diretoria - - - - - -

Gerência 1 - 0,5 - 2 1

Administrativo 28 5  17 4 28 16

Produção 49 88  69 89 50 70

Aprendizes 17 2  10 1 16  8

Trainees - - - - - -

2012 2013
PERCENTUAL DE  
PESSOAS COM DEfICIêNCIA, 
POR fUNçÃO*  (%) Homens Mulheres MÉDIA Homens Mulheres MÉDIA

Conselho - - - - - -

Vice-Presidência/Diretoria - - - - - -

Gerência 1 - 0,5 1 - 0,5

Administrativo 2,7 3,7 4 4,6 4,8 4,7

Produção 3 12,8 8 4,3 19 11,5

Aprendizes 0,7 - 0,3 7 7 7

Trainees -  -  - - - -
 

* Os dados de 2012 foram ajustados para seguir a mesma base de cálculo de 2013.

2012 2013

IDADE (%)
Abaixo de 

30 anos
Entre 30 

e 50 anos
Acima de 

50 anos
Abaixo de 

30 anos
Entre 30 

e 50 anos
Acima de 

50 anos

Conselho - 50 50 - 50 50

Vice-Presidência/Diretoria - 60 40 - 71 29

Gerência 3 90 7 3 90 7

Administrativo 40 59 1 42 56 5

Produção 35 60 5 37 58 5

Aprendizes 100 - - 100 - -

Trainees - - - 100 - -
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Como nos relacionamos Públicos • FUNCIONÁRIOS

NúMERO DE fUNCIONÁRIOS POR NÍvEL fUNCIONAL [G4-10*]

2012 2013
Homens Mulheres Homens Mulheres

Vice-Presidência/Diretoria 34 1 37 4

Gerência 211 26 215 34

Chefia/coordenação 532 104 537 119

Técnica/supervisão 473 108 460 101

Administrativo 954 713 974 745

Operacional 7.023 446 7.500 468

Trainees - - 6 15

Aprendizes 177 127 158 130

TOTAL POR GêNERO 9.404 1.525  9.887       1.616 

TOTAL 10.929 11.503 
 

*Os terceiros contratados não são contabilizados nas tabelas acima e a seguir.

NúMERO DE fUNCIONÁRIOS POR TIPO DE CONTRATO [G4-10]

2012 2013
Homens Mulheres Homens Mulheres

Tempo determinado 328 137 217 137

Tempo indeterminado 9.076 1.388 9.670 1.479

TOTAL POR GêNERO 9.404 1.525 9.887 1.616 

TOTAL                      10.929                       11.503 

NúMERO DE fUNCIONÁRIOS POR TIPO DE EMPREGO [G4-10]

2012 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Jornada integral 9.174 1.410 9.721 1.512

Meio período 208 137 166 104

TOTAL POR GêNERO 9.382 1.547 9.887 1.616 

TOTAL                      10.929                       11.503 

NúMERO DE fUNCIONÁRIOS POR REGIÃO [G4-10]

2012 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Região Sul 1.094 159 1.175 163

Região Sudeste 4.389 878 3.843 913

Região Centro-Oeste 606 67 616 63

Região Nordeste 3.269 403 3.871 409

Região Norte 46 18 382 68

TOTAL POR GêNERO 9.404 1.525 9.887 1.616 

TOTAL 10.929                       11.503 
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A taxa de rotatividade da Brasil 
Kirin em 2013 foi de 24,14% 
para homens e 19,6% para 
mulheres. Comparativamente 
ao mercado, o segmento de 
Bens de Consumo da pesquisa 
de mercado da Sextante Brasil 
e PWC (benchmarking para o 
segmento) apresenta percentuais 
médios em 30,6% ao ano. Com 
exceção da região Sul, observa-
se que a Brasil Kirin apresenta 
dados inferiores à média do 
setor. [G4-LA1]

Como nos relacionamos Públicos • FUNCIONÁRIOS

DESLIGAMENTOS, CONTRATAçõES E ROTATIvIDADE EM 2013 [G4-LA1]
Número de 

desligamentos 
em 2013

Número de 
contratações 

em 2013

Taxa de 
rotatividade  
em 2012 (%)

Taxa de 
rotatividade*  

em 2013 (%)

Taxa de 
contratações 
em 2013 (%)

Masculino 2.130 2.618 27,83 24,14 88,09

Feminino 272 354 29,37 19,6 11,91

Abaixo de 30 anos 943 1.517 41,16 29,67 50,47

Entre 31 e 50 anos 1.396 1.423 22,80 20,8 48,42

Acima de 50 anos 63 32 8,71 9,31 1,11

Região Sul 486 558 48,48 41,26 18,78

Região Sudeste 959 1.379 28,60 24,58 46,4

Região Centro-Oeste 125 155 25,56 20,62 5,22

Região Nordeste 765 790 22,69 18,17 26,58

Região Norte 67 90 23,57 17,44 3,02
 
* A fórmula usada para calcular a taxa de rotatividade é: (Nº de Admitidos + Nº de Demitidos) ÷ 2 ÷ Total funcionário no último  
dia do mês anterior.

Treinamentos e capacitação
Essencial para o crescimento 
almejado no longo prazo, 
a formação recebe uma 
grande atenção por parte das 
lideranças, tendo como foco o 
desenvolvimento profissional 
e pessoal e o alcance dos 
resultados desejados. 

A capacitação segue um 
programa desenvolvido em linha 
com as diretrizes da empresa 
e desenhado para sustentar 
as estratégias de crescimento. 
Todos são incentivados a buscar 
conhecimento e aprimoramento. 
O conteúdo de aprendizagem 
é disponibilizado na Academia 
Brasil Kirin, a escola corporativa, 
que possui uma metodologia 
dividida em três etapas de 
desenvolvimento:

•  Integração Institucional: 
destinada aos novos 
funcionários, para ampliar o 
entendimento da empresa.

•  Integração Funcional: traz 
aos novos funcionários 
conhecimentos básicos para 
exercer a função. 

•  Trilha de Aprendizagem: ações 
educacionais que orientam 
o desenvolvimento das 
competências nas diversas áreas 
da empresa.

Além disso, a Academia possui 
escolas do comercial, de 
liderança, de supply chain, de 
gestão, de sustentabilidade, de 
cultura e de marketing, sendo 
que as quatro últimas são as 
mais recentes, criadas em 2013. 
Também mantém programas e 
treinamentos internos, externos 
e parcerias com universidades, 
instituições e escolas de idiomas. 
Todos os funcionários são elegíveis 
considerando as políticas internas 
e as ferramentas de avaliação. 

Os incentivos à empregabilidade 
dos funcionários incluem 
serviços de recolocação para ex-
funcionários de nível gerencial e 
acima, em todas as unidades de 
negócio. [G4-LA10]

Em 2013, a Brasil Kirin 
ofereceu mais de 830 mil 
horas de treinamento para 
seus funcionários. A média 
de horas de treinamento por 
funcionário aumentou, em 
relação a 2012, para 73,7 horas 
para homens e 67,6 horas para 
mulheres. Proporcionalmente, 
os funcionários em cargo de 
coordenação foram os que mais 
receberam treinamento, atingindo 
uma média de 93,1 horas para 
homens e 85,5 para mulheres.  
[G4-LA9]
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Como nos relacionamos Públicos • FUNCIONÁRIOS

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR fUNCIONÁRIO,  
POR GêNERO, DISCRIMINADAS POR fUNçÃO [G4-LA9]

2012 2013
Homens Mulheres Homens Mulheres

Vice-Presidência/Diretoria 26,34 - 166,08 53,38

Gerência 54,60 43,05 72,26 66,66

Chefia/Coordenação 64,54 66,85 93,08 85,52

Técnica/Supevisão 45,89 46,90 90,11 79,68

Administrativo 37,70 40,40 59,55 62,67

Operacional 44,86 48,31 73,37 72,41

Aprendizes 29,42 22,25 42,20 53,44

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO POR GêNERO E POR fUNCIONÁRIO

2012 2013
Homens Mulheres Homens Mulheres

Total de horas de treinamento  
por funcionário 45,16 43,49 73,70 67,60

Carga horária total  
de treinamentos 424.661 66.317 728.389 109.168

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9.404 1.525 9.887 1.616

Desenvolvimento  
e sucessão [G4-LA11]
Baseado em dois pilares 
– entrega de resultados 
e alinhamento com as 
competências essenciais 
da empresa –, o Ciclo de 
Performance da Brasil Kirin 
estimula o autodesenvolvimento, 
traz clareza sobre as expectativas 
da empresa e aproxima o 
profissional do seu gestor. As 

a divulgação dos resultados, o 
gestor reúne-se individualmente 
com o funcionário, aborda as 
necessidades e formaliza em 
conjunto as ações, que dão origem 
ao Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI). O ciclo de 
avaliação de performance é 
feito anualmente com base 
nos objetivos estratégicos da 
empresa e passou a refletir com 
mais fidelidade o ambiente de 
trabalho a partir da introdução de 
processos de avaliação também 
dos gestores por seus pares, 
subordinados e clientes. 

•  feedback 90° – ferramenta que 
consiste na autoanálise e na 
análise do líder. Aplicada até o 
nível de coordenação sem gestão 
de equipes

•  feedback 360° – além dos 
processos acima, envolve a 
avaliação pelos pares, equipes 
e áreas clientes (internas). 
Contempla dos gerentes até a 
Presidência

Sustentado pelo modelo de 
performance, o Programa Lealdade 
tem por objetivo identificar, 
desenvolver e garantir a lealdade 
de pessoas-chave para assumirem 
posições estratégicas, com foco 
na retenção das competências e 
sustentabilidade da organização.

No processo, é analisada a 
performance individual por 
meio das ferramentas do Ciclo 
de Performance, os resultados 
da pesquisa de clima e a análise 
do mapeamento do potencial 
individual para assumir uma 
posição hierarquicamente 
superior. O resultado é o público-
-alvo do Programa Lealdade e o 
mapa sucessório da empresa.

PERCENTUAL DE fUNCIONÁRIOS ELEGÍvEIS qUE RECEBEU ANÁLISE  
DE DESEMPENHO E DESENvOLvIMENTO DE CARREIRA (%)*

2012 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Missão, Responsabilidades  
e Indicadores (MRI) 76 66 84 64

Feedback 90º 82 75 80 80

Feedback 360º 89 85 0 0

TOTAL 83 75 61 56

*No relatório anterior, o percentual foi calculado com base no total de funcionários. Para este relatório, o cálculo foi reajustado, 
considerando o percentual em relação ao público elegível para cada tipo de avaliação.

ferramentas desse ciclo vêm 
sendo aplicadas com sucesso 
desde 2007 e gradativamente 
expandidas para todos os níveis 
hierárquicos e áreas. 

O ciclo completo de avaliação 
envolve quatro etapas que 
devem ser cumpridas pelo 
funcionário e pelo seu líder: 
Contratar, Acompanhar, 
Analisar e Devolutiva. Após 
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valores
Iniciativa relacionada à estratégia 
e engajamento, a Reunião de 
Valores tem como objetivo 
garantir o acesso periódico dos 
funcionários de todas as unidades 
às principais informações, 
mantê-los atualizados sobre os 
resultados e oferecer um espaço 
de convivência e reconhecimento. 
Ocorre mensalmente e decorre 
da reunião do corporativo, 
na qual o presidente, com a 
Diretoria Executiva, posiciona 
o corpo de líderes sobre o 
desempenho do período, os 
desafios e o alinhamento ao 
planejamento estratégico. 
Trimestralmente, há uma reunião 
de resultados conduzida pelo 
principal gestor com toda a 
área corporativa da empresa. 
Em 2013, foram realizadas 
294 reuniões, considerando 
todas as bases operacionais da 
companhia. O evento faz parte 
dos compromissos da Brasil 
Kirin com a J-SOx, o conjunto de 
regulamentações que determinam 
o funcionamento das empresas 
de capital aberto no mercado do 
Japão com a finalidade de garantir 
transparência na gestão. 

Liderança 
Líderes engajados são 
fundamentais para o crescimento 
e o sucesso da companhia. A 
Brasil Kirin investe em seus mais 
de 1.200 líderes proporcionando 
cursos de capacitação com foco em 
desenvolvimento de competências 
essenciais para a liderança e em 
técnicas de coaching, organizados 
em três áreas:

•  Desenvolvendo Pessoas com 
Assertividade: mostra aos 
líderes a importância do seu 
papel e apresenta ferramentas 
para o seu desenvolvimento e o 
das suas equipes. 

•  Segurança Baseada em 
Comportamento: cria uma 
disciplina no dia a dia que 
ajuda a identificar um conjunto 
de comportamentos que 
permita a redução de acidentes 
e a conscientização para a 
segurança dos funcionários. 

•  Coaching: explora as 
ferramentas fundamentais 
do coaching, entendendo a 
sua utilidade e os resultados 
potencialmente alcançáveis.

Em 2013, a Escola de Liderança da 
Academia Brasil Kirin realizou mais 
de 133 mil horas de capacitação 
e ação de desenvolvimento. Um 
dos métodos adotados centraliza 
a capacitação em um sistema de 
multiplicadores, permitindo que 
a companhia dê mais velocidade 
e escala aos treinamentos. Um 
grande esforço, iniciado em 
2013, está sendo dedicado para a 
ampliação do domínio do idioma 
inglês por todos os gestores, com 
aulas no horário de trabalho.  

PROGRAMA TRAINEE
 
Com mais de 20 mil inscritos para 
21 vagas disponíveis em 2013, o 
programa de trainees da Brasil Kirin 
procura ser inovador e focado na 
formação dos futuros líderes. Depois 
de uma imersão na cultura e nos 
valores da empresa, os trainees são 
encaminhados para suas respectivas 
áreas, onde devem desenvolver 
um projeto para a conclusão do 
programa. Ao final do período, os 
melhores são premiados. 
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 Ambiente de trabalho
A pesquisa de clima realizada 
anualmente tem como objetivo 
mensurar e entender a percepção 
dos funcionários sobre a 
relação com o líder, as ligações 
interpessoais, seu próprio 
trabalho e o ambiente em que 
está inserido. Em 2013, obteve a 
adesão de 94,3% dos funcionários 
e 10.664 comentários. Inspirada 
na metodologia do Great Place 
to Work®, aborda questões em 
cinco dimensões: credibilidade, 
respeito, imparcialidade, orgulho 
e camaradagem.

Em 2013, o Índice de Clima 
Organizacional resultante da 
pesquisa teve um crescimento 
de sete pontos percentuais 
em relação a 2012. Os pontos 
positivos diagnosticados na 
pesquisa de 2013 foram: orgulho 
no trabalho realizado, ambiente 
receptivo e respeito com os 
funcionários. Os pontos que 
serão trabalhados ao longo de 
2014 são: agilidade e eficiência 
nos processos e procedimentos, 
celebrações em situações 
especiais e autonomia das 
equipes.

BENEfÍCIOS [G4-LA2]
 
A empresa oferece uma série de 
benefícios, entre eles: 
 
• Assistência médica 

• Convênio-farmácia

•  Empréstimos com taxas 
diferenciadas

• Cesta básica

•  Minicase (produtos da empresa  
na cesta básica)

• Seguro de vida

• Auxílio-funeral

• Vale-transporte ou ônibus fretado

•  Refeitório ou vale-refeição

Discriminação
Em 2013, houve dois casos 
de discriminação, que foram 
devidamente encaminhados e 
concluídos através de advertência 
e orientação, respectivamente, 
a cada um dos funcionários 
envolvidos. Na ocasião, foram 
reforçados os valores da 
empresa, que não tolera nenhum 
tipo de discriminação. Para 2014, 
a meta é não ter recorrências 
ou novas ocorrências dessa 
natureza. [G4-HR3]

No final de 2013 foi lançado o 
treinamento e-learning sobre 
assédio moral e sexual. O 
conteúdo está disponível no 
Portal Academia Brasil Kirin. Em 
2013, não houve treinamento 
específico em direitos 
humanos. Em 2014, as ações de 
treinamento sobre o tema serão 
reforçadas. [G4-HR2]

Remuneração e benefícios
A Brasil Kirin oferece aos 
funcionários uma remuneração 
condizente com as melhores 
práticas de mercado e compatível 
com as funções executadas, 
utilizando a metodologia Hay 
Group. Em 2013, o menor salário 
pago aos funcionários do sexo 
masculino estava 8% acima do 
piso salarial brasileiro (em 2012, 
era 3,39% superior), enquanto 
para mulheres foi 13,8% 
maior que o mínimo nacional, 
praticamente mantendo a 
proporção do ano anterior. Essas 
informações englobam todas as 
unidades fabris e distribuidores 
próprios. [G4-52, G4-EC5]

As diferenças salariais nos cargos 
de entrada ocorrem por conta 
de pisos salariais definidos 
em acordos ou convenções 
coletivas, o que varia de acordo 
com a região e o sindicato. Os 
demais cargos são regidos por 
tabelas salariais regionalizadas, 
atualizadas anualmente, tendo 
como base pesquisa de mercado. 

A proporção da remuneração 
média de homens e mulheres em 
todas as categorias funcionais da 
Brasil Kirin está na faixa de 1%. 
Consideramos que essa diferença 
é irrelevante para condução 
dos nossos negócios no que 
diz respeito à diversidade no 
ambiente de trabalho. [G4-LA13]
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Todos os funcionários estão 
incluídos no Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR). O modelo de remuneração 
variável utilizado pela Brasil 
Kirin considera os resultados do 
grupo (Ebitda) e os resultados 
da localidade (Mapa Estratégico 
Local). A combinação desses 
dois indicadores pode levar 
à multiplicação do salário 
mensal (até 200%). A área de 
vendas conta com um sistema 
remunerável que é relativo às 
comissões. [G4-LA2]

Em 2013, 81 mulheres usufruíram 
da licença-maternidade. Todas 
voltaram ao trabalho após 
o término. Após 12 meses, 
61 mulheres continuavam 
empregadas – uma taxa de 
retenção de 75,3%. As demissões 
dessas funcionárias ocorreram 
a pedido, término de contrato 
de trabalho ou dispensa sem 
justa causa (em função do 
desempenho). 

Em relação à licença paternidade 
a Brasil Kirin está de acordo com 
a legislação que prevê cinco dias 
de licença após o nascimento 
do filho. Entretanto, a empresa 
avalia que esse período de licença 
não impacta na taxa de retenção.  
[G4-LA3]

Como nos relacionamos Públicos • FUNCIONÁRIOS

TAxA DE RETENçÃO DE fUNCIONÁRIAS 
qUE RETORNARAM AO TRABALHO  
APÓS O TÉRMINO DA LICENçA (%)

2012 2013

Mulheres 76,9 75,3

Contratação de 
mão de obra local
A Brasil Kirin tem suas operações 
em regiões com cerca de 200 mil 
habitantes. Apesar de não ter uma 
política específica para contratação 
de funcionários que vivem no 
entorno, cerca de 90% dos 
funcionários e 50% dos gestores 
provêm das cidades vizinhas. é 
quase a mesma proporção de 
2012, quando havia 88% e 58%, 
respectivamente. 

Para os cargos de liderança, a 
organização busca perfis em 
âmbito nacional. Por isso, os 
percentuais de gestores locais 
– dentro de um raio de 80 km 
– são inferiores aos de outros 
funcionários. [G4-EC6]

Relacionamento com sindicatos
A Brasil Kirin valoriza o direito que 
todos os funcionários têm de ser 
representados por um sindicato. 
Na companhia, a grande maioria 
faz parte de entidades ligadas aos 
setores de alimentos e bebidas, 
comércio atacadista e transportes. 
Todos são contemplados por 
convenção coletiva ou acordo 
coletivo. Para isso, a empresa 
possui uma área dedicada à gestão 
de relacionamento e negociação 
com sindicatos, em um total de  
86 sindicatos. [G4-11]

Liberdade de associação
Em 2013, houve um caso de 
paralisação de funcionários da 
distribuição de São José (SC) da 
Brasil Kirin. No fechamento do 
acordo coletivo do período, os 
funcionários não concordaram 
com os percentuais oferecidos e, 
não chegando a um acordo em 
assembleia, fizeram uma greve de 
19 a 23 de outubro, totalizando 

0,16% de horas de trabalho 
perdidas para essa distribuição. 
Após essa paralisação, com a 
intervenção da empresa, chegou-
se ao acordo e os funcionários 
voltaram às suas atividades. [G4-fP3] 

Considera-se que as operações não 
violam ou geram risco à liberdade 
de associação e à negociação 
coletiva. Por isso, não há uma 
medida específica em promover a 
livre associação. [G4-HR4] 

Saúde e segurança 
A área de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (SSMA) é responsável 
pela prevenção de acidentes, 
doenças ocupacionais e impactos 
ambientais, incorporando ao 
seu trabalho as diretrizes de 
normas de referência como a 
ISO 14001 e a OHSAS 18001. 
São dedicados investimentos 
permanentes na promoção da 
saúde e na segurança ocupacional 
dos funcionários. Em 2013, os 
investimentos chegaram a R$ 7,5 
milhões em melhorias. 

A grande maioria das unidades 
possui uma clínica com 
profissionais de saúde, inclusive 
nas localidades onde não há 
exigência por parte do Serviço 
Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMET). 
Anualmente, são realizadas 
campanhas de prevenção e 
promoção de saúde com foco 
nas doenças mais prevalentes 
nos fatores de riscos para o 
desenvolvimento de doenças 
crônicas e na prevenção primária 
por meio de campanhas de 
vacinação. Em 2013, a companhia 
estendeu aos distribuidores 
próprios o programa de Segurança 
Baseado em Comportamento 
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(SBC). As diferentes etapas 
de capacitação tiveram a 
participação de 316 líderes – ou 
100% do total elegível. Desde a 
implantação do programa, foram 
treinados 1.066 líderes até o fim 
de 2013. 

A empresa trabalha na prevenção 
e redução de absenteísmo e 
na integridade da saúde do 
trabalhador. Todo o quadro 
funcional é representado por 
comitês de saúde e segurança, 
distribuídos em todas as 
localidades. Entre os diversos 
recursos dedicados à questão, 
estão a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa), 
a Brigada de Emergência, o Pilar 
de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente do programa TPM e os 
acordos sindicais. [G4-LA5]

quando se trata do risco 
de doenças relacionadas 
ao trabalho, há uma baixa 
incidência. A empresa atua na 
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LESõES, DOENçAS OCUPACIONAIS, DIAS PERDIDOS, ABSENTEÍSMO  
E ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO, POR GêNERO (%)** [G4-LA6]

2012 2013
Taxa de lesões 20,4 16,2

Taxa de doenças ocupacionais - 0,01

Dias perdidos* 2.318* 1.719

Taxa de absenteísmo 12 15,2  

TOTAL DE ÓBITOS NO PERÍODO 1 -

Cálculo da taxa de lesões (taxa de frequências): n° de acidentes x 1.000.000/HHT (horas-homem trabalhadas) + HE (horas extras).
Para o indicador doenças ocupacionais não estão contempladas as unidades: Baden Baden (SP) e Eisenbahn (SC) e os 
distribuidores próprios de Contagem (MG), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS).

* Para o cálculo dos dias perdidos, é somado o total de dias corridos perdidos por acidentes, sendo contado como dia perdido a 
partir do primeiro dia após a data do acidente. Os dados de 2012 foram ajustados para seguir a mesma base de cálculo de 2013.

O sistema de regras aplicado no registro e relato de estatísticas de acidentes segue as recomendações da OIT.

Para o cálculo do absenteísmo, foi realizada a média dos meses de 2013 (consideradas somente ausências referentes à saúde). 
Foram consideradas todas as unidades fabris e distribuidores próprios.

** Não estão disponíveis os dados desse indicador descrito por gênero.

PROGRAMA DE CONTROLE  
MÉDICO E SAúDE OCUPACIONAL 
(PCMSO)
 
Por meio desse programa, a Brasil 
Kirin oferece aos funcionários e, em 
situações específicas, aos familiares 
um conjunto de ações sobre 
questões de saúde e qualidade de 
vida, com um cronograma específico 
para cada localidade. Há iniciativas 
educacionais, como palestras sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, tabagismo e alcoolismo, 
câncer de mama e câncer de 
próstata; ações de aconselhamento 
para conscientização sobre a 
importância do tratamento de 
diabetes, colesterol, hipertensão, 
doenças renais e dengue; ações de 
prevenção, como imunização contra 
tétano, febre amarela, difteria, 
hepatites e H1N1, distribuição 
de preservativos e exame para 
detectar câncer de colo do útero. O 
programa prevê acompanhamento 
diferenciado para os casos de 
doenças crônicas e agudas. [G4-LA7]

prevenção primária dos riscos 
químicos, físicos, biológicos 
e ergonômicos. Todos são 
mapeados no Programa de 
Prevenção de Risco Ambientais 
(PPRA). [G4-LA7]

As metas para 2014 incluem a 
diminuição em cerca de 10% 
do indicador de absenteísmo e 
o início da aplicação da vacina 
H1N1 para todos os funcionários 
da empresa que solicitarem; 
estratificação de riscos de doenças 
crônicas em toda a população 
da Brasil Kirin; implantação 
de um sistema de gestão em 
saúde e segurança, módulo 
EH&S (Environment, Health, and 
Safety) do SAP; e otimização do 
monitoramento dos indicadores 
de doenças osteomusculares por 
meio das planilhas anexadas ao 
Procedimento de Gestão de  
Saúde e do SAP.
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 RESPEITO E MODERAçÃO
 
A companhia se preocupa com a conscientização dos funcionários e possui 
uma Política Interna de Consumo Responsável de Álcool, onde há orientação 
e promoção de treinamentos, palestras e constantes discussões. Em 2013, 
foi desenvolvido um curso e-learning sobre Consumo Responsável do Álcool, 
disponível aos funcionários no portal da Academia Brasil Kirin. Para os 
funcionários participantes dos painéis sensoriais de cerveja, as degustações 
são monitoradas, assim como o seu estado de saúde. São realizados exames 
específicos anualmente.  
 
Para os motoristas terceirizados, a empresa mantém o programa Excelência 
em Transporte e Frota (Etraf), uma iniciativa da área de Logística que 
estimula práticas saudáveis e de segurança. O projeto fortalece a cultura de 
segurança no trânsito entre entidades sociais, civis, fornecedores, clientes e 
comunidades locais. 

Comunicação interna
A empresa possui vários canais 
de comunicação interna e tem 
o compromisso de manter o 
funcionário bem informado. Um 
exemplo desse comprometimento 
é a divulgação de campanhas 
de endomarketing e ações 
de comunicação sempre com 
antecedência em relação à 
comunicação para o público externo. 
Para isso, a Brasil Kirin disponibiliza 
diversos veículos: murais atualizados 
e instalados em pontos estratégicos; 

LESõES, DOENçAS OCUPACIONAIS, DIAS PERDIDOS, ABSENTEÍSMO E ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO, POR REGIÃO*

SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE
Número de acidentes ** 119 134 21 13 133

Taxa de lesões 39,82 13,15 13,13 12,52 13,27

Taxa de doenças ocupacionais 0,01 - - - -

Dias perdidos 3.454 3.197 423 34 2.686

Taxa de absenteísmo 22,08 16,69 15,49 5,18 11,98

TOTAL DE ÓBITOS NO PERÍODO - - - - -

*Para o indicador absenteísmo foram consideradas todas as unidades fabris e distribuidores próprios. Para o indicador doenças ocupacionais, não estão incluídas as unidades  
fabris Baden Baden e Eisenbahn e os distribuidores próprios de Contagem, Goiânia e Porto Alegre.

**Para o número de acidentes (regional e gênero) e cálculo da taxa de lesão, levam-se em conta as lesões no âmbito de primeiros socorros. 

a revista mensal Novas, entregue 
a todos os funcionários; e-mails e 
a intranet Conexão, reformulada 
e com novas ferramentas, onde 
está também o Blog do Presidente. 
Em 2013, foram postados no blog 
17 conteúdos. Durante o ano, a 
comunicação interna teve um papel 
significativo para fortalecer a nova 
marca, com um intenso trabalho 
de mudança cultural para que a 
Missão, Visão e Valores fossem 
compreendidos e incorporados ao 
dia a dia de trabalho. 
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CONSUMIDORES

A grande transformação 
empreendida pela Brasil Kirin 
tem o consumidor como seu 
principal vetor. A mudança 
de um modelo industrial para 
uma empresa de produtos de 
consumo se apoia na capacidade 
de conhecer e atender a 
diversidade de aspectos que 
envolvem esse público. Parte 
substancial da reestruturação, 
iniciada em 2012, teve como 
finalidade fortalecer as aptidões e 
os recursos internos para colocar 
foco do consumidor e assim criar 
marcas que gerem valor. 

Para isso, em 2013, a empresa 
realizou uma Pesquisa de Estudo 
de Hábitos e Atitudes com cerca 
de 5 mil brasileiros, da qual 
retirou um profundo aprendizado 
para a formulação de sua 
estratégia para os próximos  
cinco anos. 

 MENOS AçúCAR, MAIS fIBRA
 
A Brasil Kirin tem como visão oferecer produtos que trazem prazer e alegria 
para seus consumidores, alinhada ao propósito de ser inovadora. Assim, em 
respeito aos consumidores, compreende a importância de estimular hábitos 
de vida saudáveis e alimentação equilibrada. [G4-fP6, G4 fP7] 
 
Desde 2011, promove reduções no teor de açúcar nas formulações de 
refrigerantes, em linha com a política nutricional de reduzir gradativamente 
a quantidade de açúcar adicionado aos produtos – compromisso assumido 
voluntariamente quando assinou o Pledge, em 2009 – direcionada às 
crianças. As reduções de açúcar variam entre 4% e 18% da composição  
do produto. 
 
Vale ressaltar que cerca de 80% do portfólio de não alcoólicos vendidos 
em 2013 são relacionados a bebidas que sofreram a redução nos teores 
de açúcar. As principais reduções ocorreram no portfolio de refrigerantes. 
A empresa aperfeiçoou a formulação da linha de néctares de frutas e 
bebidas mistas, adicionando vitaminas, assim como no energético ECCO!. 
O refrigerante Fibz, inovador na categoria, alia o sabor aos benefícios 
nutricionais das fibras numa bebida de baixa caloria. O percentual de 
vendas dos produtos que trazem melhorias como adição de vitaminas e 
fibras - bebidas mistas, refrigerantes e energéticos- representa, em 2013, 
quase 6,5% do total de vendas de produtos não alcoólicos.  
 
Nas redes sociais dos produtos não alcoólicos, como Água Schin, Fruthos, 
Mini Schin e Fibz, é incentivada a prática de atividades físicas e da 
alimentação equilibrada. [G4-fP4]

Manifestações
Por meio da Central de 
Relacionamento Brasil Kirin, 
recebeu manifestações de 
consumidores por e-mail e pela 
linha 0800, disponível em todos 
os estados do País. Em 2013, 
essa central registrou 38.850 
chamados, 67% menos que 
no ano anterior. Destes, 84% 
foram solucionados no primeiro 
contato, devido à melhoria e 
desenvolvimento contínuo da 

qualidade no atendimento, 
com respostas definitivas e 
corretas por meio de conteúdos 
direcionados, treinamentos 
com operadores, revisões de 
processos e interações com as 
áreas internas.

Ao receber reclamações sobre a 
qualidade ou a não conformidade 
de um produto, a Central de 
Relacionamento providencia a 
troca – acionando imediatamente 
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A BRASIL KIRIN POSSUI 
UMA CENTRAL DE 
RELACIONAMENTO 
ESPECIAL PARA ATENDER  
OS CONSUMIDORES, qUE 
PODE SER ACESSADA 
POR E-MAIL OU LINHA 
TELEFôNICA 0800, 
GRATUITA. ALéM DISSO, 
A EMPRESA AVALIA 
AS MANIFESTAçõES 
ESPONTâNEAS NAS  
MÍDIAS SOCIAIS.

o operador logístico, responsável 
por visitar e efetuar a troca na 
casa do consumidor. Em 2013, 
foram realizadas 2.868 trocas. 

A maioria das marcas possuem 
páginas e contas nas redes 
sociais, que são monitoradas 
constantemente para dar 
respostas imediatas a qualquer 
comentário. A empresa trabalha 
com pesquisas de controle 
(medição e acompanhamento 
de questões como a imagem da 
marca, market share e painel de 
domicílio) e exploratórias (para 
identificar novas oportunidades e 
tendências). 
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Transparência
Fornecer informações 
transparentes e precisas faz parte 
do relacionamento da Brasil 
Kirin com o seu consumidor. 
A empresa segue com rigor 
as legislações dos órgãos 
reguladores do setor: Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa); Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)/Ministério da Saúde 
(MS); Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e 
qualidade Industrial (Inmetro); 
e Departamento Nacional de 
Produtos Minerais (DNPM). 
Para isso, possui um sistema 
de registro do produto e 
aprovação de rotulagem, com 
procedimentos definidos, 
organizados e registrados. [G4-PR3]

Toda informação obrigatória 
exigida pelos órgãos 
reguladores estão apresentadas 
adequadamente na rotulagem 
de todos os produtos, além de 
dados referentes aos impactos 
socioambientais gerados pelo 
ciclo de vida do produto (leia mais 
em Desempenho em operações). 

Os rótulos dos produtos da Brasil 
Kirin possuem ainda informações 
completas sobre valores 
nutricionais, composição, modo 
de conservação e rastreabilidade. 
A empresa utiliza estritamente 
ingredientes aprovados no Brasil.

Visando auxiliar na escolha dos 
consumidores por produtos 
que contribuam para uma dieta 
saudável, a Brasil Kirin utiliza as 
redes sociais para comunicar 
informações além das exigências 
legais, como a importância do 

consumo de alimentos ricos em 
vitaminas, fibras e antioxidantes, 
presentes principalmente na 
linha de néctares de frutas – 
Fruthos. [G4-fP8]

Entre os símbolos que constam 
dos rótulos há os que indicam o 
descarte consciente do produto, o 
material usado na fabricação das 
embalagens, quais são recicláveis 
e retornáveis, selos orgânicos, 
identificação de origem, entre 
outros. Para 2014, a meta é ter 
todos os rótulos nos pontos de 
venda com a nova simbologia de 
descarte seletivo para PET, lata, 
caixas de papelão, filme shrink e 
vidros descartáveis.

A empresa conta com um sistema 
de aprovação de rotulagem, no 
qual constam procedimentos 
definidos, organizados e 
registrados. Como resultado 
desse processo, não houve 
nenhuma não conformidade 
relacionada a registros de 
produto, composição e rotulagem 
em 2013 que tenha resultado 
em multa ou advertência pelos 
órgãos governamentais. [G4-PR4]

No caso dos produtos cujo 
envase é realizado por empresas 
terceiras, a companhia trabalha 
para garantir que todas as 
informações obrigatórias estejam 
inseridas de forma adequada 
na rotulagem. Os funcionários 
envolvidos no processo são 
constantemente treinados.

A aprovação dos produtos é 
finalizada após a análise de todos 
os setores responsáveis: Assuntos 
Regulatórios, Jurídico, Marketing 
e Embalagens.
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Satisfação 
O Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) da Brasil Kirin 
elabora pesquisa para avaliar 
a satisfação dos consumidores 
e clientes em relação ao 
atendimento prestado. Em 2013, 
92% dos clientes/consumidores 
que responderam à pesquisa 
sentiram-se “Muito Satisfeitos/
Satisfeitos” com o atendimento 
da Central de Relacionamento, 
e 89% consideram-se “Muito 
Satisfeitos/Satisfeitos” em relação 
ao tempo de espera para ser 
atendido. Ainda, 92% informaram 
que o atendente foi claro e 
seguro nas informações e 94%, 
que o atendente foi profissional e 
cordial. [G4-PR5]
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Interação com o consumidor 
Em 2013, foi realizada a 4ª edição 
do concurso Mestre Cervejeiro 
Eisenbahn, que elegeu a melhor 
cerveja produzida por cervejeiros 
caseiros. O objetivo é disseminar 
a cultura da cerveja artesanal no 
Brasil e estimular o consumidor 
a apresentar as suas criações e 
ter a possibilidade de produzi-las 
em maior escala. Os participantes 
se inscreveram por meio do 
hotsite criado para o concurso e 
enviaram as cervejas para serem 
avaliadas. Foram mais de 600 
inscrições.

O vencedor foi escolhido por um 
corpo de 23 jurados composto 
por mestres cervejeiros, beer 
sommeliers, jornalistas e 
blogueiros conhecedores de 
cerveja. O prêmio ganhador é a 
produção da sua cerveja dentro 
da fábrica da Eisenbahn (SC) em 
2014 e a entrega de 30 caixas 
da cerveja para presentear os 
amigos. A cerveja vencedora será 
produzida em edição especial e 
limitada. A divulgação ocorreu 
em mais de 300 pontos de vendas 
distribuídos pelo país.

  
Movimento “Porque Sim”
Em dezembro de 2013 foi 
lançado o movimento “Porque 
Sim!, campanha da marca Schin. 
Alinhada com a visão da Brasil 
Kirin de oferecer produtos 
que dão prazer e alegria ao 
consumidor, a marca faz um 
convite a uma vida mais leve 
e divertida. Afinal, cerveja 
combina com happy hour, 
alegria e diversão, momentos 
em que o consumidor quer 
curtir com os amigos.

A identidade visual traz o 
laranja como cor predominante, 
reforçando os conceitos da 
cerveja, pois é uma cor quente 
associada à criatividade, 
inovação, prosperidade 
e alegria. Além de ser 
naturalmente relacionada ao 
verão e à alegria, atributos da 
marca Schin.

A marca defende que bons 
momentos de diversão devem 
ser celebrados com a escolha da 
sua marca de cerveja favorita.

O SAC DA BRASIL KIRIN 
ELABORA PESqUISA PARA 
AVALIAR A SATISFAçÃO 
DOS CONSUMIDORES E 
CLIENTES EM RELAçÃO AO 
ATENDIMENTO PRESTADO.
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CLIENTES

Com mais de 600 mil pontos de 
venda espalhados pelos quatro 
cantos do País e 300 bandeiras 
da rede varejista, a manutenção 
de um relacionamento próximo 
e de qualidade com todos os 
clientes faz parte da filosofia da 
marca. Uma dessas iniciativas 
é o processo de backhaul, 
implantado pela Brasil Kirin 
em conjunto com redes 
varejistas como por exemplo: 
Pão de Açúcar, Walmart e 
Carrefour. O projeto permite o 
compartilhamento de frotas – o 
que evita que caminhões voltem 
vazios de suas viagens –, com a 
consequente redução de custos 
e de emissões de gases de efeito 
estufa. Em 2013, a economia 
proporcionada pela iniciativa 
correspondeu à rodagem de 
cerca de 300 mil km, com a qual 
evitamos o deslocamento de 
cerca de 155 veículos por mês, 
número 46% superior ao de 2012.

Reclamações 
A Brasil Kirin recebeu 298 
reclamações de partes externas 
relativas à violação da privacidade 
de clientes e/ou consumidores, 
das quais 70 (aproximadamente 
23%) foram comprovadas pela 
empresa. [G4-PR8]

As reclamações recebidas são 
tratadas por áreas específicas 
da Brasil Kirin, que têm como 
foco a redução desse tipo de 
ocorrência. Foram consideradas 
todas as ocorrências relacionadas 
à cobrança indevida registradas 
no Canal “Fale com a Brasil Kirin”. 
Essas queixas estão relacionadas 
à utilização do cadastro de 
usuários para venda a terceiros 
que não possuem cadastro, 
gerando, em alguns casos, a 
negativação da pessoa que não 
realizou a compra. 

Em virtude da recorrência desse 
tema, foram criados canais 
específicos para procedimentos 
de mitigação de novos casos, 
como um canal para reclamações 
via 0800, cartilha sobre o tema, 
orientação via cartazes, além 
de solicitação de orientação aos 
gestores das áreas diretamente 
envolvidas. 

MANTER UM 
RELACIONAMENTO 
PRÓxIMO E DE qUALIDADE 
COM TODOS OS CLIENTES 
FAZ PARTE DA FILOSOFIA  
DA MARCA. 
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fORNECEDORES

A cadeia de fornecimento tem um 
papel estratégico nas operações 
da Brasil Kirin. A companhia 
tem consciência do seu papel 
de agente transformador e 
por isso pretende iniciar um 
amplo programa de avaliação 
de impactos e engajamento. 
Hoje, são 6.207 parceiros 
ativos trabalhados de forma 
estruturada em três grupos: 
os diretos (prioritariamente 
matérias-primas e embalagens), 
os indiretos (transporte, demais 
materiais e serviços) e os 
parceiros de mídia, marketing e 
trade. [G4-12]

Responsável pela contratação 
e avaliação desses parceiros, 
a área de Suprimentos realiza 
diversos estudos de mercado 
e commodities para garantir 
que a empresa trabalhe com 
os melhores fornecedores do 
mercado de forma idônea e 
transparente.

Contratos
Os contratos assinados pela Brasil 
Kirin com seus fornecedores 
contêm uma cláusula referente 
a direitos humanos. No item 
estão relacionadas questões 
como promoção da igualdade de 
tratamento e não discriminação 
em função de origem, gênero, 
raça, convicções filosóficas ou 
políticas, crença religiosa ou 
idade, além da não utilização da 
exploração de trabalho escravo 
ou infantil nem quaisquer 
outras formas de degradação 
das condições humanas de 
trabalho (como trabalho 
forçado, recrutamento ilegal e 
manutenção de trabalhadores 
em condições análogas à 
escravidão). Não há, entretanto, 
uma avaliação formal na empresa 
ou nas localidades onde temos 
operações com relação a 
impactos relacionados a direitos 
humanos. [G4-HR1, G4-HR9, G4-HR10, 
G4-HR11]

A companhia pretende avançar 
nesse acompanhamento, 
com a implantação de um 
processo completo de avaliação, 
homologação e monitoramento 
dos agentes críticos da cadeia de 
fornecimento. Para aprofundar 
esse trabalho, em 2013 
começou o desenvolvimento 
do manual e do código de 
conduta do fornecedor, que 
serão finalizados em 2014, com 
uma consultoria especializada. 
Nesses documentos estará 
descrita a não concordância 
da Brasil Kirin em ter parceiros 
que pratiquem trabalho infantil 

e escravo em qualquer um de 
seus negócios. Fará parte do 
processo de monitoramento o 
acompanhamento das entregas 
legais trabalhistas do fornecedor, 
podendo o mesmo ser penalizado 
ou até mesmo bloqueado. Ainda 
está em desenvolvimento uma 
ferramenta de homologação de 
fornecedores e auditorias in loco 
para os novos fornecedores. 
[G4-HR5, G4-HR6]

Todas as compras efetuadas 
de fornecedores estão em 
conformidade com a política de 
práticas de compra. [G4-fP1]

A contratação de fornecedores 
é feita com base em critérios 
técnicos, profissionais, éticos, com 
cotação de preços e avaliação 
de qualidade. A Brasil Kirin não 
admite nenhuma violação legal 
por parte de seus fornecedores 
e demais parceiros de negócios, 
em especial o trabalho infantil 
ou em condições análogas à 
escravidão, violação dos direitos 
humanos, nenhuma forma de 
discriminação e práticas de 
corrupção. Nos contratos existem 
menções, ainda, sobre a não 
concordância da Brasil Kirin com 
práticas que vão contra o meio 
ambiente, que não respeitem a 
consolidação das leis do trabalho 
e que causem impactos negativos 
na comunidade.

Os funcionários devem se eximir 
de toda e qualquer participação 
na contratação e na avaliação 
de fornecedores nos quais seus 
familiares trabalhem diretamente.
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A Brasil Kirin não possui, no 
entanto, o monitoramento 
contínuo desses fornecedores 
nessas questões. Para 
2014, a área de Gestão de 
Fornecedores será responsável 
por homologar os fornecedores 
que tiverem gestão estabelecida, 
documentada e implementada 
desses temas e por monitorá-
los por meio de certificações 
e auditorias. Em relação aos 
impactos nas comunidades, a 
ferramenta de homologação 
de fornecedores fará uma pré-
qualificação dos fornecedores 
de acordo com requisitos de 
segurança dos alimentos, 
qualidade, gestão ambiental, 
saúde e segurança do trabalho, 
estrutura técnica e metodologias, 
sustentabilidade (dimensão 
social) e avaliação financeira. Em 
relação aos aspectos ambientais, 
serão abordadas 22 questões 
com temas sobre sistema de 
gestão ambiental, legislação, 
outorga e licença ambiental, 
certificações, controle ambiental 
dos produtos, matérias-primas 
e/ou serviços terceirizados entre 
outros. A mesma avaliação 
acontecerá no âmbito social com 
questões abordadas como: a 
realização de ações ou projetos 
sociais para o desenvolvimento 
da comunidade local; promoção à 
diversidade; inclusão social e não 
discriminação. 
[G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15,  
G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10]
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Durante o período coberto por 
este relato, não foram registradas 
ocorrências de trabalho infantil 
nem de trabalho escravo nas 
operações da Brasil Kirin. Todos 
os funcionários são maiores de 
18 anos ou estão no contrato  
de aprendiz (de 14 a 23 anos e  
11 meses). 

PERCENTUAL DE COMPRAS  
REALIzADAS COM fORNECEDORES  
LOCAIS (%) [G4-12, G4-EC9]
 
ESTADO

Amazonas 38

Bahia 45

Ceará 11

Goiás 20

Maranhão 10

Pará 12

Pernambuco 58

Rio de Janeiro 30

Rio Grande do Sul 16

São Paulo 79

A CADEIA DE 
FORNECIMENTO TEM  
UM PAPEL ESTRATéGICO 
NAS OPERAçõES DA  
BRASIL KIRIN. 

fornecedores locais 
A Brasil Kirin não possui uma 
política específica para compra 
com fornecedores locais. No 
entanto, monitora o percentual 
de compras realizadas em cada 
Estado em que está presente 
com produtores e serviços num 
raio de até 200 km da operação. 
As operações em que mais 
consegue contratar fornecedores 
locais estão em São Paulo, 
com 79%, e Pernambuco, com 
58% das compras realizadas 
com produtores da região. 
Os percentuais referem-se ao 
volume comprado pela empresa 
para atender à operação local. 
[G4-EC9]

A empresa considera que não 
tem fornecedores significativos 
que violam ou geram risco à 
liberdade de associação e à 
negociação coletiva. Por isso, não 
há uma medida específica em 
promover a livre associação para 
fornecedores. [G4-HR4] 
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GOvERNO E  
ÓRGÃOS SETORIAIS
A companhia participa de 
diversas iniciativas que têm como 
objetivo o desenvolvimento dos 
setores em que atua, assim como 
a evolução do País nos aspectos 
do seu negócio. Em 2013, 
participou de forma ativa e esteve 
formalmente representada em  
13 entidades de classe, 
associações e organizações:

•  ABA: Associação Brasileira de 
Anunciantes (2010)

•  Aberje: Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial 
(2010)

•  Abia: Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação 
(2011)

•  Abinam: Associação Brasileira 
da Indústria de Águas Minerais 
(2010)

•  Abir: Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas Não Alcoólicas (2010)

•  Abrabe: Associação Brasileira de 
Bebidas (2010)

•  Adial: Associação Pró-
Desenvolvimento Industrial do 
Estado de Goiás (2010)

•  Aficam: Associação dos 
Fabricantes de Componentes da 
Amazônia (2011)

•  CEBDS: Conselho 
Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(2013)

•  Cempre: Compromisso 
Empresarial para Reciclagem 
(2010)

•  CervBrasil: Associação Brasileira 
da Indústria da Cerveja (2012)

•  Conar: Conselho Nacional 
de Autorregulamentação 
Publicitária (2010)  

•  Instituto Akatu: Consumo 
consciente para um futuro 
sustentável (2013)

[G4-16]

A COMPANHIA PARTICIPA 
DE DIVERSAS INICIATIVAS 
qUE TêM COMO OBJETIVO 
O DESENVOLVIMENTO DOS 
SETORES EM qUE ATUA.

 CONSUMO CONSCIENTE
 
Trabalhar com foco do consumidor significa ir muito além da simples 
compreensão de suas necessidades de compra. A companhia também  
busca parcerias e promove iniciativas para conscientizar o público em geral 
sobre o consumo responsável do álcool. Entre esses projetos estão o portal 
Sem Excesso, feito com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), o  
apoio à campanha Trânsito Consciente, da Polícia Militar do Estado de  
São Paulo, juntamente com a CervBrasil, e a parceria com o Pacto Nacional 
pela Redução de Acidentes – Um Pacto pela Vida (Parada pela Vida), 
iniciativa do Ministério das Cidades. 

RELATÓRIO ANUAL 2013

53

RELATÓRIO ANUAL 2013

RELATÓRIO ANUAL 2013



A Brasil Kirin investe e apoia 
projetos alinhados à sua visão 
estratégica e que estejam de 
acordo com as necessidades da 
população. Em suas iniciativas, 
a companhia procura criar valor 
compartilhado em projetos de 
médio e longo prazo.

Para o relacionamento com as 
comunidades do entorno, todas 
as unidades fabris possuem 
comitês estruturados de saúde 
e segurança representados por 
funcionários de diversas áreas. 
Além disso, há o “Fale com a 
Brasil Kirin”, canal de conduta e 
ética que pode ser acessado por 
e-mail (falecom@brasilkirin.com.br) 
ou telefone (0800 70 79876).

Antes da criação ou apoio a 
qualquer projeto, a empresa 
realiza um estudo informal 
para entender as necessidades 
daquela região específica, bem 
como os potenciais parceiros 
locais. Depois, em conjunto com 
a comunidade local, coloca em 
prática as ideias aprovadas. 
Nessas localidades também 
acontecem projetos de curto 
prazo e pontuais, como doações 
de cestas básicas e ações em 
prol da cidadania. Atualmente 
não há um processo formal 
de mensuração, mitigação ou 
avaliação de impacto relacionado 
à comunidade. [G4-SO1] 

Um dos projetos derivados dessa 
consulta é o Qualifica, que visa ao 
desenvolvimento profissional dos 
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funcionários e à empregabilidade 
da comunidade local, por meio 
de cursos de qualificação de curta 
duração realizados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senai). No final de 
2013, a Unidade de Cachoeiras 
de Macacu (RJ) lançou o projeto 
com os cursos “operador de 
empilhadeira” e “sistemas de 
comandos elétricos” para a 
capacitação de 30 alunos entre 
funcionários e a comunidade 
do entorno. Os temas dos 
cursos foram definidos com 
a comunidade. A proposta 
principal do projeto é qualificar 
a comunidade e aumentar 
nível de conhecimento e a 
empregabilidade da população 
local – além da criação de banco 
de talentos para uma futura 
contratação dos participantes 
desse projeto pela empresa. 

Outra proposta é focada no 
incentivo à qualidade de vida 
das pessoas por meio da prática 
esportiva. Trata-se do patrocínio 
a mais de 40 eventos de corrida 
pela marca Água Schin. Durante 
os eventos, a empresa alerta o 
consumidor sobre a importância 
da coleta seletiva – em 2013, 
foram destinadas à reciclagem 
4,5 toneladas de garrafas PET 
usadas pelos participantes 
das corridas, enviadas para 
cooperativas de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte. [G4-fP4]

A Brasil Kirin manteve o apoio 
aos projetos Atletas do Futuro, 

cujo objetivo é desenvolver, 
por meio do esporte, crianças e 
adolescentes entre 8 e 15 anos 
no Recife (PE); “Karatê-DO, Passos 
para a Inclusão”, que realiza 
o ensino de arte marcial aos 
alunos com Síndrome de Down e 
deficiência intelectual na cidade 
de São Paulo; e as parcerias com 
as cooperativas de reciclagem 
Coral, em Alagoinhas (BA), 
Barracoop, no Rio de Janeiro, 
e Comarei, em Itu (SP). Além 
disso, pelo segundo ano seguido 
realiza a compra de panetones 
produzidos pelas Obras Sociais 
Irmã Dulce, de Salvador (BA), 
para compor a cesta de Natal 
dos mais de 11 mil funcionários 
da empresa. Toda a venda 
arrecadada com a compra dos 
produtos foi revertida para o 
programa de educação e inclusão 
social da instituição.

Esses programas são realizados 
em 23% das nossas operações 
fabris – Recife, Itu e Cachoeiras 
de Macacu. Ainda apoiamos 
uma entidade em Salvador, 
situada perto de um dos nossos 
principais centros de distribuição.

A BRASIL KIRIN INVESTE 
EM PROJETOS qUE ESTEJAM 
ALINHADOS à SUA VISÃO 
ESTRATéGICA.

 COMUNIDADES 
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Impactos econômicos indiretos
A Brasil Kirin conta com um 
Sistema de Inteligência integrado 
que monitora e estuda diversas 
áreas da indústria, conjunturas 
socioeconômicas, concorrentes, 
hábitos de consumo e dinâmicas 
de mercado em geral. Esses 
estudos são elaborados dentro de 
uma metodologia que possibilita 
a criação de cenários e seus 
respectivos impactos sociais 
e ambientais nas regiões do 
entorno de suas operações.

impactos econômicos e sociais 
devido a novas legislações ou 
revisões de leis.

Não possui indicadores para 
medir os impactos econômicos 
indiretos. Alguns indicadores 
econômicos diretos, no entanto, 
podem ser relacionados, como 
o percentual de impostos sobre 
a Receita Operacional Bruta, 
a Cobertura de Produtos nos 
pontos de venda e indicadores de 
performance fabril. [G4-EC8]

Outros impactos
As atividades da empresa não 
causam impactos negativos 
reais nas comunidades onde 
está inserida. Além disso, dá 
preferência à contratação local 
em suas operações, o que 
promove o desenvolvimento e 
a geração de renda locais. Os 
critérios utilizados para avaliar 
os potenciais impactos nas 
comunidades locais são: gestão 
de efluentes, gestão de resíduos 
e atendimento à legislação local. 
[G4-SO2]

A BRASIL KIRIN ADOTA 
UMA SéRIE DE INICIATIVAS 
INOVADORAS PARA 
REDUZIR SEUS IMPACTOS 
AMBIENTAIS. 

INvESTIMENTO SOCIAL 

 
O investimento da companhia em 2013 foi mais de R$ 10 milhões em 
projetos culturais, esportivos e socioambientais. Desse valor, R$ 3,5 milhões 
foram destinados a projetos patrocinados via incentivo do ICMS nos estados 
de SP, RJ e BA. [G4-EC4] 
 
Entre as ações desenvolvidas estão o patrocínio do time de Vôlei Brasil Kirin, 
formado pela equipe masculina profissional do município de Campinas; 
da categoria de base, composta por jovens atletas que almejam seguir 
carreira profissional; e o apoio ao núcleo social em parceria com o Instituto 
Compartilhar, que consiste em aulas de mini vôlei em escolas municipais 
de Campinas através das quais as 500 crianças participantes do projeto 
aprendem conceitos fundamentais de cidadania como trabalho em equipe 
e respeito. Ainda em Campinas, a Brasil Kirin incentiva a plataforma cultural 
através do Teatro Brasil Kirin, localizado no Shopping Iguatemi. No Rio de 
Janeiro, a empresa patrocina o filme Rio Eu Te Amo, que será lançado no 
segundo semestre de 2014, e a revitalização do Espaço Cactário do Jardim 
Botânico. Em Itu, interior de São Paulo, patrocina a Arena Brasil Kirin  
(antigo kartódromo), considerada uma das mais bem estruturadas pistas  
de Kart do País. [fP4] 
 
Outra frente importante de trabalho é a educação ambiental. Por meio do 
projeto Aprendendo com a Mata Atlântica, em parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica e realizado no Centro de Experimentos Florestais, em 
Itu, são promovidas atividades para a comunidade escolar, sensibilizando 
e engajando os alunos, professores e demais participantes para questões 
ambientais. Em três anos, o projeto recebeu mais de 20 mil visitantes e 
realiza cursos de capacitação de professores das escolas públicas da região.  
[G4-EC7]

A empresa entende que gera 
impactos por meio das mudanças 
nas regras de impostos diretos 
e indiretos de uma região (a 
indústria de bebidas é fortemente 
taxada por impostos diretos 
e indiretos, os quais poderão 
representar a viabilidade ou 
não do negócio caso sofram 
alterações drásticas ou 
constantes); impactos econômicos 
e sociais devido à regulamentação 
no uso de ingredientes e/ou 
embalagens dos produtos; e 
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Sobre o relatório

A segunda edição do relatório 
de sustentabilidade da Brasil 
Kirin cobre o período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro 
de 2013 e abrange todas as 
unidades da empresa no País. Os 
dados relativos ao desempenho 
econômico, social e ambiental 
publicados compreendem o ano 
de 2013. As operações cobertas 
neste relatório são as mesmas 
que constam das Demonstrações 
Financeiras. [G4-17, G4-28]

Além de prestar conta aos 
públicos com os quais a empresa 
se relaciona, este relatório tem 
a finalidade de estabelecer o 
plano de ação que norteará a 
governança da sustentabilidade na 
Brasil Kirin. A definição dos temas 
abordados neste documento foi 
feita com base em um estudo 
de materialidade focado na 
visão da empresa e na visão 

dos públicos com os quais se 
relaciona diretamente: clientes, 
consumidores, fornecedores, 
associações de classe, associações 
representativas do setor de 
bebidas e alimentos, funcionários e 
organizações não governamentais, 
além de jornalistas, especialistas 
e formadores de opinião. A 
identificação dos stakeholders 
para engajamento foi feita pela 
Vice-Presidência de Assuntos 
Corporativos e Sustentabilidade, 
e validada pelo Comitê de 
Sustentabilidade.

Durante o período do relato, 
a empresa não realizou um 
processo formal de identificação 
de impactos dos aspectos 
materiais das categorias 
econômica (desempenho 
econômico, presença de mercado, 
impactos econômicos indiretos e 
práticas de compras); ambiental 
(energia, água, biodiversidade, 
emissões, efluentes e resíduos, 

Processo de relato

Comentários, críticas e sugestões são bem-vindas. 
As manifestações podem ser encaminhadas para  
o e-mail sustentabilidade@brasilkirin.com.br [G4-31]

Processo de relato

• Sobre o relatório

• Declaração de garantia

• Índice remissivo

• Créditos

produtos e serviços, geral); 
social (emprego, diversidade e 
igualdade de oportunidades, 
igualdade de remuneração 
para mulheres e homens, não 
discriminação e mecanismos 
de reclamação relacionados a 
direitos humanos, avaliação em 
direitos humanos, comunicações 
de marketing, comunidades 
locais, avaliação dos impactos 
dos fornecedores na sociedade, 
avaliação de fornecedores em 
práticas trabalhistas, liberdade 
de associação e negociação 
coletiva, trabalho infantil, trabalho 
escravo, alimentação saudável 
e acessível e privacidade do 
cliente); e aspecto material setorial 
práticas de compra. Desta forma, 
esses indicadores de gestão 
são reportados parcialmente, 
não apresentando metas nem 
mecanismos formais de avaliação 
da eficácia das ações.  
[G4-18, G4-24, G4-25, G4-26]
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Processo de relato • DECLARAçÃO DE GARANTIA

DECLARAçÃO DE GARANTIA

A BSD Consulting realizou a verificação independente do processo de elaboração do Relatório de 
Sustentabilidade de 2013 da Brasil Kirin, desenvolvido de acordo com as diretrizes da GRI G4 (Global 
Reporting Initiative). O processo de verificação acontece pelo primeiro ano e tem o objetivo de 
proporcionar às partes interessadas da Brasil Kirin uma opinião independente sobre: a qualidade do 
relatório; os processos de engajamento com stakeholders; a aderência aos princípios da AA1000AS 2008; e 
a gestão de sustentabilidade da empresa.

Independência 
Trabalhamos de forma independente e asseguramos que nenhum integrante da BSD mantém contratos 
de consultoria ou outros vínculos comerciais com a Brasil Kirin. A BSD Consulting é licenciada pela 
AccountAbility como provedor de garantia (AA1000 Licensed Assurance Provider), sob o registro 000-33.

Nossa Competência
A BSD Consulting é uma empresa especializada em sustentabilidade. Os trabalhos foram conduzidos por 
uma equipe de profissionais experientes e capacitados em processos de verificação externa.

Responsabilidades da Brasil Kirin e da BSD
A elaboração do Relatório de Sustentabilidade, bem como a definição de seu conteúdo é de 
responsabilidade da Brasil Kirin. A verificação do relatório foi objeto de trabalho da BSD.

Escopo e Limitações
O escopo de nossos trabalhos inclui as informações da versão completa do Relatório de Sustentabilidade 
2013 da Brasil Kirin, no período coberto pelo relatório de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. 
O processo de verificação independente foi conduzido de acordo com o padrão AA1000AS 2008 (AA1000 
Assurance Standard 2008), na condição de verificação do Tipo 1, proporcionando um nível moderado de 
assurance. Os objetivos da Declaração de Garantia são de informar às partes interessadas as conclusões 
da BSD sobre o processo que abrange a avaliação da aderência do processo de prestação de contas da 
Brasil Kirin aos três princípios: Inclusão, Materialidade e Capacidade de Resposta.  A verificação de dados 
financeiros não foi objeto dos trabalhos da BSD Consulting.

Metodologia
Os procedimentos desenvolvidos durante os trabalhos e a abordagem de verificação do processo 
AA1000AS incluem:

•  Avaliação do conteúdo do Relatório de Sustentabilidade de 2013;

•  Avaliação do processo de engajamento e materialidade, com foco nos critérios da GRI G4;

•  Entendimento do fluxo dos processos de obtenção e geração das informações para o Relatório de 
Sustentabilidade;

•  Pesquisa de informações públicas sobre o setor e a companhia (imprensa, sites e bases legais);

•  Entrevistas com gestores de áreas-chave em relação à relevância das informações para o relato e gestão 
da sustentabilidade;
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•  Entrevistas presenciais com líderes da empresa;

•  Quando relevante, verificação de informações sobre o desempenho de sustentabilidade com o 
entendimento do corpo diretivo da empresa;

•  Revisão das evidências dos aspectos selecionados para verificação e das consultas a stakeholders 
externos à distância;

•  Análise da relevância das informações do Relatório de Sustentabilidade do ponto de vista de públicos 
externos;

•  Com base em testes amostrais, confirmação de informações do Relatório de Sustentabilidade com 
documentação-suporte, relatórios gerenciais, controles internos e correspondências oficiais.

Principais Conclusões sobre a Aderência aos Princípios AA1000AS 2008
 

1.  Inclusão – aborda a participação de stakeholders no desenvolvimento de um processo de gestão 
de sustentabilidade transparente e estratégico.

•  Foi realizado um processo de consulta a stakeholders, que contou com especialistas em sustentabilidade 
e fornecedores em painéis presenciais. Houve uma consulta online com diversos grupos de stakeholders, 
sendo que a maior parte dos participantes eram representantes do público interno. Ressalta-se a 
importância de um processo estruturado e contínuo que envolva os stakeholders externos prioritários 
para a empresa, tendo como foco a gestão da sustentabilidade de forma abrangente.

•  A seleção dos stakeholders foi feita pela área de assuntos corporativos e sustentabilidade, sem um 
processo estruturado de priorização dos grupos. é importante que seja conduzido um processo 
estruturado de identificação e priorização de stakeholders com o envolvimento de representantes de 
diversas áreas da empresa. O processo de priorização e consulta pode ser mais robusto, com a inclusão 
dos outros grupos de relacionamento, como órgãos governamentais, sindicatos e clientes. 

•  A alta liderança foi incluída no processo de consulta para definição da materialidade, foram feitas 
entrevistas com o presidente, vice-presidentes, diretores e um membro do Conselho de Administração. 
Houve envolvimento dos membros do Comitê de Sustentabilidade na definição da lista de temas para 
consulta. Os funcionários foram envolvidos na priorização de temas por meio do preenchimento de 
um questionário online. A lista final de temas materiais foi validada pelos membros do Comitê de 
Sustentabilidade. 

2.   Materialidade (ou Relevância) – assuntos necessários para que os stakeholders tomem 
conclusões sobre o desempenho econômico, social e ambiental da organização.

•  Os assuntos materiais identificados para a Brasil Kirin estão condizentes com as questões do setor, 
desafios futuros e a estratégia da empresa. No entanto, temas relevantes para o setor, como: transporte, 
resíduos e logística reversa não foram considerados materiais pelo processo conduzido pela empresa. 
A nomenclatura utilizada para os temas materias é genérica, dificultando a interpretação clara do 
significado de cada assunto, por exemplo: marcas fortes e cultura inovadora. O tema ambiente de 
trabalho é bastante amplo e não incluiu o cruzamento com aspectos da GRI G4, como saúde e segurança 
do trabalho e treinamento e educação.

Processo de relato • DECLARAçÃO DE GARANTIA
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•  O processo de materialidade foi adequado. É importante aprimorar a tratativa dos resultados deste 
processo com relação aos critérios das diretrizes GRI G4 nos seguintes pontos: o cruzamento de temas 
materiais da empresa com os aspectos G4; a identificação do limite dos aspectos (dentro ou fora 
da organização); a avaliação da relevância dos aspectos e os impactos positivos e negativos que os 
tornam materiais. Para este último, foi realizada uma dinâmica com membros do público interno para 
identificação de impactos sociais, ambientais e econômicos dos temas com relação às operações da 
empresa, no entanto este levantamento não foi relacionado diretamente a cada aspecto material da G4.

•  O Comitê de Sustentabilidade realizou um processo de seleção de temas materiais prioritários. Dentre 
todos os temas materiais identificados no processo, oito foram priorizados para tratamento e foco na 
gestão nos ciclos de 2014 e 2015.

•  Considerando o contexto de sustentabilidade da empresa e o setor de atuação, o relato dos temas água 
e ambiente de trabalho foram abordados de forma apropriada, no entanto, temas críticos como gestão 
de fornecedores, embalagens, consumo responsável de bebidas, foco no consumidor e produtos com 
benefícios sociais foram tratados de forma inicial no relatório.

3.  Capacidade de Resposta – aborda as ações tomadas pela organização em decorrência de 
demandas específicas de stakeholders.

•  A vice-presidência de assuntos corporativos e sustentabilidade foi criada no ano de 2013. Este foi o 
primeiro ano do processo de consulta a stakeholders e definição da materialidade. A empresa está em 
período de aprendizado, definição das estratégias e implementação da gestão de sustentabilidade. Desta 
forma, deve demonstrar ao longo dos próximos anos a evolução na tratativa dos temas materiais e 
prioritários, assim como buscar maior integração com as demais áreas e unidades da empresa.

•  A empresa utiliza a Metodologia TPM – Total Performance Managment, que tem como foco a redução 
de perdas, além de monitorar aspectos de saúde e segurança, meio ambiente e qualidade dos produtos. 
Atrelado a esta metodologia, a empresa possui um sistema integrado de saúde e segurança com base na 
OHSAS18000, que inclui normas, políticas e procedimentos padronizados, bem como indicadores para 
controle e monitoramento. 

•  O sistema de gestão e monitoramento de indicadores industriais, que inclui aspectos como água, energia 
e emissões, é padronizado e realizado via PGF – Programa de Gestão Fabril, que também segue os 
princípios da metodologia TPM. O PGF inclui sistemas de medição, resultados esperados e as formas de 
atingir esses resultados. Há um processo de auditoria interna deste sistema em todas as plantas.

•  A empresa possui um processo de compras integrado entre as unidades. Os contratos com fornecedores 
possuem cláusulas ambientais, de direitos humanos e práticas trabalhistas. A área de suprimentos, junto 
à área de sustentabilidade e outras áreas, estão em processo de desenvolvimento de uma ferramenta de 
homologação de fornecedores, que incluirá critérios sociais e ambientais na seleção de fornecedores. A 
ferramenta será implementada em 2014. 

•  Com relação aos transportadores, a empresa possui o Programa ETRAF - Excelência em Transporte 
e Frota, que tem como objetivo a busca da qualidade na gestão e contratação de transportadoras 
terceirizadas. é um evento anual voltado para os caminhoneiros que aborda treinamentos, cursos e 
palestras para os motoristas, como foco em temas como saúde e segurança, meio ambiente, exploração 
sexual e cursos técnicos. Além disso, a empresa disponibiliza às transportadoras o Manual do Parceiro 
Logístico, com diversas orientações sobre o código de trânsito e outras boas práticas de transporte.

Processo de relato • DECLARAçÃO DE GARANTIA
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O relatório apresenta objetivos e metas relacionados aos aspectos materiais: água, energia e emissões. No 
entanto, ainda não aborda metas referentes aos temas de embalagens, consumo responsável de bebidas e 
produtos com benefício social.

A empresa pode aprofundar a gestão e relato de questões como mensuração de emissões de gases de 
efeito estufa do escopo 3, avaliação da cadeia de subcontratados de seus fornecedores e transportadores, 
fomento a logística reversa, avaliação dos impactos na biodiversidade e do desenvolvimento local.

Considerações finais
Destacamos os esforços aplicados pela Brasil Kirin no processo de relato de sustentabilidade, utilizando as 
diretrizes GRI G4, assim como o início do processo de assurance. Na visão da BSD Consulting, a Brasil Kirin 
possui procedimentos e práticas relacionados aos temas materiais relacionados aos processos industriais, 
e está buscando consolidar a gestão socioambiental por meio da implementação de ações alinhadas aos 
outros temas relevantes, como: cadeia de fornecedores, embalagens, consumo responsável de bebidas 
e produtos com benefício social. Ressaltamos a necessidade de evoluir na integração das práticas de 
sustentabilidade em todas as áreas e unidades operacionais, buscando também aprimorar o engajamento 
com stakeholders internos e externos.

São Paulo, 07 de março de 2014.

BSD Consulting - Brasil 

Processo de relato • DECLARAçÃO DE GARANTIA
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ÍNDICE REMISSIvO

O Relatório de Sustentabilidade 2013 da Brasil Kirin foi elaborado 
de acordo com as diretrizes G4 da GRI (Global Reporting Initiative) 
e segue o modelo “essencial”, conforme a tabela abaixo:

Sumário GRI [G4-32]

CONTEúDO GERAL
Estratégia e análise

Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-1 Mensagem do presidente Págs. 9 e 10  Não

Perfil organizacional
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-3 Nome da organização Pág. 3  Não

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços Pág. 4  Não

G4-5 Localização da sede da organização Pág. 3  Não

G4-6
Países onde estão as principais unidades de operação ou as mais 
relevantes para os aspectos da sustentabilidade do relatório Pág. 3  Não

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade Subsidiária da Kirin Holdings, a Brasil Kirin é uma empresa de capital fechado.  Não

G4-8 Mercados em que a organização atua Pág. 3  Não

G4-9 Porte da organização Págs. 3, 4 e 19  Não

G4-10 Perfil dos empregados Págs. 3, 37 e 39  Não

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos de  
negociação coletiva 100%  Não

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização Págs. 51 e 52  Não

G4-13
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

Aumentamos o número de DPs. 
 
Foram realizadas as incorporações de cinco empresas, enquanto o  
restante foi reorganizado em dois grandes grupos de negócios, industrial  
e outros negócios.  Não

G4-14
Descrição sobre como a organização adota a abordagem  
ou princípio da precaução

Utilizamos matérias-primas e insumos permitidos pela legislação dos países 
em que atuamos. Não aplicamos, no entanto, o princípio da precaução, que 
preconiza a não utilização de determinados produtos ou ingredientes sobre 
os quais haja incertezas científicas.  Não

G4-15
Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente Págs. 15 e 18  Não

G4-16
Participação em associações e organizações nacionais  
ou internacionais Pág. 53  Não
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Aspectos materiais identificados e limites
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-17
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas  
e entidades não cobertas pelo relatório

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações 
financeiras da Brasil Kirin Holding S.A. e suas controladas, a seguir 
relacionadas: 
Brasil Kirin Participações e Representações S.A. 
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S.A.  
Companhia de Bebidas Brasil Kirin  
Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda.  
Brasil Kirin Trading e Serviços Lda 
Brasil Kirin Maltes Especiais Ltda.  
Cervejaria Baden Baden Ltda. 
Brasil Kirin Comercializadora de Energia S.A 
Indústria de Bebidas Igarassu Ltda. 
Sonar Serviços e Franquias S.A. 
Cervejaria Sudbrack Ltda. 
Contempla ainda, as seguintes empresas incorporadas em 2013: 
Brasil Kirin Administração de Bens Ltda.  
MS - Marketing e Serviços de Franquia Ltda. 
Creme de la Creme Empreendimentos e Participações S.A. 
Bar e Restaurante Devassa Ltda. 
Kirin Holdings Investments Brasil Participações Ltda. 
Aleadri-Schinni Participações e Representações Ltda. 
Jadangil Participações e Representações Ltda. 
Todas as entidades foram cobertas pelo relatório.  Não

G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório

Os princípios da GRI de Inclusão, Materialidade, Contexto da Sustentabilidade 
e Completude foram amplamente considerados no processo de materialidade 
da empresa, conforme descrito nas páginas 5 e 6.

Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

G4-19 Lista dos temas materiais Págs. 7 e 8 

Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

G4-20 Limite, dentro da organização, de cada aspecto material

Os limites, dentro da organização, foram definidos por tema material e  
não por aspecto material da GRI, pois a empresa entende ser mais efetivo 
para a gestão interna.  Não

G4-21 Limite, fora da organização, de cada aspecto material

Os limites, fora da organização, foram definidos por tema material e  
não por aspecto material da GRI, pois a empresa entende ser mais efetivo 
para a gestão interna.  Não

G4-22
Reformulações de informações fornecidas em  
relatórios anteriores Estão ao longo do relatório, quando houver, em notas de rodapé.  Não

G4-23
Alterações significativas de escopo e limites de aspectos materiais 
em relação a relatórios anteriores  Não houve.  Não

Engajamento de stakeholders
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Pág. 6 e 56

Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

G4-25
Base usada para a identificação e seleção de stakeholders 
para engajamento Pág. 56  Não

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders
Pesquisas com consumidores e funcionários e canais de diálogo como SAC  
e redes sociais.

Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

G4-27
Principais tópicos e preocupações levantadas durante  
o engajamento, por grupo de stakeholders Págs. 6 e 7  Não

Perfil do relatório
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-28 Período coberto pelo relatório Pág. 56  Não

G4-29 Data do relatório anterior mais recente 2013  Não

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual  Não

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo Pág. 56  Não

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial, com verificação externa

 Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

G4-33
Política e prática atual relativa à busca de verificação  
externa para o relatório Pág. 57

Pág. 57 
(Declaração  
de Garantia)

Governança
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Pág. 11  Não

G4-35
Processo de delegação do mais alto órgão de governança  
para tópicos econômicos, ambientais e sociais Pág. 11  Não 

G4-36
Cargos e funções executivas responsáveis pelos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais Págs. 11 e 17  Não
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G4-37

Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto  
órgão de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais Págs. 7 e 13  Não

G4-38
Composição do mais alto órgão de governança e dos  
seus comitês 100% homens  Não

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Pág. 11  Não

G4-40
Critérios de seleção e processos de nomeação para o mais alto 
órgão de governança e seus comitês Pág. 11  Não

G4-43

Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do  
mais alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais Págs. 17 e 18  Não

G4-45
Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, 
ambientais e sociais Pág. 12 e 17  Não

G4-46

Papel da governança na análise da eficácia dos processos 
de gestão de risco da organização para temas econômicos, 
ambientais e sociais Pág. 12  Não

G4-47
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades Págs. 17 e 18  Não

G4-48

Mais alto responsável por aprovar formalmente o relatório de 
sustentabilidade e garantir a cobertura de todos os aspectos 
materiais Pág. 7  Não 

G4-49
Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais 
alto órgão de governança Pág. 13  Não

G4-50
Natureza e número total de preocupações críticas comunicadas 
ao mais alto órgão de governança e soluções adotadas Pág. 14  Não

G4-51
Relação entre a remuneração e o desempenho da organização, 
incluindo social e ambiental Pág. 27  Não

G4-52
Participação de consultores (internos e independentes)  
na determinação de remunerações Pág. 43  Não

ética e integridade
Descrição Página/resposta Verificação externa

G4-56
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento  
da organização Págs. 4 e 15  Não

G4-57
Mecanismos internos e externos de orientação sobre ética e 
conformidade Pág. 13  Não

G4-58
Mecanismos internos e externos para comunicar preocupações 
sobre comportamentos não éticos Pág. 13  Não
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Processo de relato Índice remissivo • SUMÁRIO GRI

CONTEúDO ESPECÍfICO
Categoria econômica
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

DESEMPENHO 
ECONôMICO 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído   Não Pág. 20

PRESENçA  
DE MERCADO 
 

G4-EC3
Cobertura das obrigações no plano de 
pensão de benefício

As informações sobre o plano de pensão 
são consideradas estratégicas para o 
negócio e por isso não serão relatadas.  Não  

G4-EC4
Ajuda financeira significativa recebida  
do governo   Não Pág. 55

G4-DMA Forma de gestão  pág. 56  Não  

G4-EC5

Proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero   Não Pág. 43

G4-EC6 Contratação local   Não Pág. 44

IMPACTOS 
ECONôMICOS 
INDIRETOS

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-EC7
Impacto de investimentos em infraestrutura 
oferecidos para benefício público   Não Pág. 55

G4-EC8
Descrição de impactos econômicos 
indiretos significativos   Não Pág. 55

PRÁTICAS  
DE COMPRAS

G4-DMA Forma de gestão

A empresa não possui um política de 
contratação de fornecedores locais. Porém, o 
projeto Pool de Fornecedores, na cidade de 
Alagoinhas (Bahia), que tem o compromisso 
de realizar contratações locais  para o 
fomento ao crescimento socioeconômico do 
entorno, terá continuidade em 2014.

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia) 

A contratação de fornecedores é 
feita com base em critérios técnicos, 
profissionais, éticos, com cotação 
de preços e avaliação de qualidade. 
Critérios de sustentabilidade serão 
considerados na política de compras 
da empresa durante o ano de 2014. 

G4-EC9
Políticas, práticas e proporção de gastos 
com fornecedores locais   Não

fP1

Percentual de volume comprado de 
fornecedores em onformidade com a 
política de práticas de compra da empresa   Não Pág. 51 

Categoria ambiental
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

 
 
ENERGIA 
 
 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização   Não Pág. 31

G4-EN5 Intensidade energética   Não Pág. 32

G4-EN6 Redução do consumo de energia   Não Pág. 30

ÁGUA

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-EN8 Total de água retirada por fonte

Os valores absolutos não foram reportados 
por se tratar de informação confidencial e 
estratégica para o negócio.  Não Pág. 27

G4-EN9
Fontes hídricas significativamente afetadas 
por retirada de água   Não Pág. 27

G4-EN10
Percentual e volume total de água reciclada 
e reutilizada   Não Pág. 27

 BIODIvERSIDADE 

 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-EN12 

Impactos significativos na biodiversidade 
de atividades,  
produtos e serviços   Não Pág. 28

G4-EN13 Hábitats protegidos ou restaurados   Não Pág. 28

EMISSõES 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

 Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)   

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa   Não Pág. 32

G4-EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
provenientes da aquisição de energia   Não Pág. 32

G4-EN18
Intensidade de emissões de gases de efeito 
estufa   Não Pág. 32

G4-EN19
Redução de emissões de gases de  
efeito estufa   Não Pág. 32

G4-EN21
Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas   Não Pág. 73

Pág. 52
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EfLUENTES E 
RESÍDUOS

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

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

O volume total de efluentes tratados 
é considerado estratégico para a 
competividade da empresa e, por isso,  
não será reportado.  Não Pág. 27

G4-EN23

Peso total de resíduos, discriminado por 
tipo e método  
de disposição   Não Pág. 25

G4-EN25
Peso de resíduos transportados 
considerados perigosos   Não Pág. 73

PRODUTOS E 
SERvIçOS

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-EN27
Iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais   Não Págs. 27 e 35

G4-EN28

Percentual de produtos e embalagens 
recuperados,  
por categoria de produtos   Não Pág. 33

GERAL

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-EN31
Total de investimentos e gastos com 
proteção ambiental   Não Pág. 73

AvALIAçÃO 
AMBIENTAL DE 
fORNECEDORES 
 
 

G4-DMA Forma de gestão

As políticas e processos de avaliação 
de impactos de fornecedores serão 
implementados em 2014.

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-EN32

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com  
base em critérios ambientais

Até 2013 as políticas e processos de 
avaliação de impactos de fornecedores não 
haviam sido implementadas. Dessa forma 
nenhum novo fornecedor foi selecionado a 
partir de critérios ambientais.  Não Pág. 52

G4-EN33

Impactos ambientais negativos 
significativos, reais e  
potenciais, na cadeia de fornecedores   Não Pág. 52 

Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

 
 
 
 
EMPREGO 
 
 
 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-LA1

Número total e taxas de novas contratações 
e rotatividade  
de empregados   Não Pág. 40

G4-LA2
Comparação entre benefícios a empregados 
de tempo integral e temporários   Não Págs. 43 e 44

G4-LA3
Taxas de retorno ao trabalho e retenção 
após uma licença-maternidade/paternidade   Não Pág. 44

 
DIvERSIDADE E 
IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

 Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis pela 
governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional   Não Pág. 38

IGUALDADE DE 
REMUNERAçÃO 
ENTRE HOMENS  
E MULHERES

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-LA13

Proporção de salário-base entre homens 
e mulheres, por categoria funcional e por 
unidades operacionais relevantes   Não Pág. 43

AvALIAçÃO DE 
fORNECEDORES 
EM PRÁTICAS 
TRABALHISTAS

G4-DMA Forma de gestão

As políticas e processos de avaliação 
de impactos de fornecedores serão 
implementados em 2014.

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-LA14

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
relativos a práticas trabalhistas

Em 2013 não houve avaliação de 
fornecedores segundo suas práticas 
trabalhistas.  Não  

G4-LA15

Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, para as práticas trabalhistas na 
cadeia de fornecedores

As políticas e processos de avaliação 
de impactos de fornecedores serão 
implementados em 2014.  Não  

MECANISMOS 
DE qUEIxAS E 
RECLAMAçõES 
RELACIONADAS 
A PRÁTICAS 
TRABALHISTAS 

G4-DMA Forma de gestão

O Canal de Conduta e ética da Brasil Kirin 
é o mecanismo formal para recebimento 
de queixas e reclamações relacionadas a 
praticas trabalhistas. O mesmo é gerenciado 
por uma auditoria independente. Todas as 
ocorrências são tratadas internamente.  Não  

G4-LA16

Número de queixas relacionadas a práticas 
trabalhistas protocoladas, processadas 
e solucionadas por meio de mecanismo 
formal de queixas.

O número de queixas e reclamações 
recebidas durante o período do relatório é 
confidencial e por isso não será relatado.  Não  
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RELAçõES 
TRABALHISTAS

G4-DMA Forma de gestão   Não  

fP3

Percentual de horas de trabalho perdidas 
devido a disputas trabalhistas, greves e/ou 
greves patronais, discriminado por país   Não Pág. 44

Categoria social – direitos humanos
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

 
NÃO 
DISCRIMINAçÃO  

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-HR3
Número total de casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas   Não Pág. 43 

LIBERDADE DE 
ASSOCIAçÃO E 
NEGOCIAçÃO 
COLETIvA

G4-DMA Forma de gestão

A empresa não possui práticas, políticas 
e procedimentos formais de promoção 
à liberdade de associação, uma vez que 
considera que as operações não violam ou 
geram risco à liberdade de associação e à 
negociação coletiva.  Não  

G4-HR4

Grau de aplicação do direito de livre 
associação e operações e fornecedores 
identificados como de risco   Não Págs. 44 e 52

TRABALHO 
INfANTIL

G4-DMA Forma de gestão Em 2013 a empresa não realizou avaliação 
formal em fornecedores sobre a realização 
de trabalho infantil ou análogo à escravidão. 
Durante o período coberto por este relato, 
não foram registradas tais ocorrências 
em fornecedores. Para 2014 a Brasil Kirin 
iniciará o planejamento para realização de 
auditorias sobre direitos humanos.G4-HR5

Operações e fornecedores com risco de 
ocorrência de casos de trabalho infantil e 
medidas tomadas  Não Pág. 51

TRABALHO 
fORçADO OU 
ANÁLOGO AO 
ESCRAvO

G4-DMA Forma de gestão Em 2013 a empresa não realizou avaliação 
formal em fornecedores sobre a realização 
de trabalho infantil ou análogo à escravidão. 
Durante o período coberto por este relato, 
não foram registradas tais ocorrências 
em fornecedores. Para 2014 a Brasil Kirin 
iniciará o planejamento para realização de 
auditorias sobre direitos humanos.

 Não  

G4-HR6

Operações e fornecedores identificados 
com risco de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo e medidas tomadas  Não Pág. 51

 
 AvALIAçÃO 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-HR9
Número total e percentual de operações 
submetidas a análises de direitos humanos   Não Pág. 51

 
 
AvALIAçÃO DE 
fORNECEDORES 
EM DIREITOS 
HUMANOS 
 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-HR10

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base  
em critérios relacionados a direitos 
humanos   Não Págs. 51 e 52 

G4-HR11

Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, em direitos humanos na cadeia 
de fornecedores e medidas tomadas

Até 2013 as políticas e processos de 
avaliação de impactos de fornecedores 
não haviam sido implementadas. Dessa 
forma nenhum fornecedor foi avaliado 
sobre os impactos negativos significativos e 
potenciais sobre direitos humanos.  Não Pág. 51 e 52

MECANISMOS 
DE qUEIxAS E 
RECLAMAçõES 
RELACIONADAS 
A DIREITOS 
HUMANOS 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-HR12

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos em direitos 
humanos registradas, processadas e 
solucionadas   Não Pág. 14 

Categoria social – sociedade 
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

 
 
 
COMUNIDADES 
LOCAIS 
 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-SO1

Percentual de operações com programas de 
engajamento da comunidade local, avaliação 
de impactos e comunidades   Não Pág. 54

G4-SO2

Operações com impactos negativos 
significativos, reais e potenciais, nas 
comunidades locais   Não Pág. 55

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

 
ALIMENTOS 
SAUDÁvEIS E 
COM PREçO 
ACESSÍvEL

fP4

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer 
programas e práticas que promovam 
acesso a estilos de vida saudáveis; 
prevenção de doenças crônicas; acesso a 
alimentos saudáveis, nutritivos e com preço 
acessível e melhoria do bem-estar  
de comunidades carentes   Não Págs. 47, 54 e 55
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AvALIAçÃO DE 
fORNECEDORES 
EM IMPACTOS  
NA SOCIEDADE 

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-SO9

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com critérios  
de impactos na sociedade   Não Pág. 52

G4-SO10

Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, da cadeia de fornecedores na 
sociedade e medidas tomadas

Até 2013 as políticas e processos de 
avaliação de impactos de fornecedores 
não haviam sido implementadas. Dessa 
forma nenhum fornecedor foi avaliado 
sobre os impactos negativos significativos e 
potenciais na sociedade.  Não Pág. 15 e 52

Categoria social – responsabilidade pelo produto 
Aspecto  
material

DMA e 
indicadores Descrição Omissão

Verificação  
externa Página/resposta

SAúDE E 
SEGURANçA  
DO CLIENTE

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-PR1

Avaliação de impactos na saúde e 
segurança durante o ciclo  
de vida de produtos e serviços   Não Pág. 22

G4-PR2

Não conformidades relacionadas aos 
impactos causados  
por produtos e serviços   Não Pág. 22 

fP5

Percentual do volume de produção 
fabricado em unidades operacionais 
certificadas por organização independente 
em conformidade com normas 
internacionalmente reconhecidas de 
sistema de gestão de segurança de 
alimentos   Não Pág. 22

fP6

Percentual do volume total de vendas de 
produtos ao consumidor, discriminado por 
categoria de produto, que contêm baixo 
teor de gorduras saturadas e trans, sódio e 
açúcares adicionados  Não Pág. 47 

fP7

Percentual do volume total de vendas de 
produtos ao consumidor, discriminado por 
categoria de produto,  
que contêm um maior teor de ingredientes 
nutritivos,  
como fibras, vitaminas, minerais, 
fitoquímicos e adição de alimentos 
funcionais   Não Pág. 47 

ROTULAGEM  
DE PRODUTOS  
E SERvIçOS

G4-DMA Forma de gestão

A empresa não realizou um processo formal 
de identificação de impactos. Não houve 
nenhuma não conformidade relacionada a 
registros de produtos ou à sua composição.  Não  

G4-PR3

Tipo de informação sobre produtos e 
serviços exigido por procedimentos de 
rotulagem  

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia) Págs. 33 e 48

fP8

Políticas e práticas para comunicação aos 
consumidores  
sobre ingredientes e informações 
nutricionais além das exigências legais   Não Pág. 48

G4-PR4
Não conformidades relacionadas à 
rotulagem de produtos e serviços   Não Pág. 48

G4-PR5
Resultados de pesquisas medindo a 
satisfação do cliente   Não Pág. 49

COMUNICAçõES 
DE MARKETING

G4-DMA Forma de gestão pág. 56

Pág. 57 
(Declaração 
de Garantia)  

G4-PR6
Venda de produtos proibidos ou 
contestados   Não Pág. 15

G4-PR7
Casos de não conformidade relacionados à 
comunicação de produtos e serviços   Não Pág. 15

 
PRIvACIDADE  
DO CLIENTE

G4-DMA Forma de gestão pág. 56  Não  

G4-PR8

Total de queixas comprovadas relativas a 
violação de privacidade e perda de dados 
de clientes

As informações sobre a ocorrência de casos 
de violação de dados de clientes não estão 
disponíveis  Não Pág. 50
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Abednego dos Santos Rosa
Aby Modesto do Nascimento
Adriana Alves Corrêa Ribeiro do Couto
Adriana Araújo Metidier
Adriana Bonis Gerbach
Adriano Claudino de Freitas
Albertina Rodrigues Bueno
Alessandra Andrade
Alexandre Moreno Sanches (D.E.)
Alexandre Moresco*

Aline Antoneli
Amanda Galdini
Américo Garbuio Jr. (D.E.)
Ana Paula Piloto Cardoso Barbosa
Anderson Ims de Camargo
Anderson Machado*

André Marcelo Nakabayashi
Andrea Bregola
Andressa S. Vivancos
Ariane Buzo Andreeta
Ariane Felippe Padoveze
Augusto Bettinelli
Bruno da Luz Strabelli
Bruno Eduardo B. de Araújo
Bruno Iglesias Reis
Camila Chagas Navarro
Camilo Nogueira
Carem Alcântara
Carlos Alberto Martineli
Celso Ricardo Marciniuk*

Cristina Alves de Oliveira
Cristina Araujo
Damasco Domingos da Silva
Daniel Neves Guardieiro
Daniel Souza Costa
Daniela Vaccari Dalmazzo
Danielly Marques H. Salvador
Danilo Ruwin F. Gawendo
Diego Lima Campos Bernardelli
Ednilson Mendes de Almeida
Edson Senna
Eduardo Araújo

Eduardo Gomes de Abreu Neto
Eduardo Tadeu Rosario
Eliana Cristina Silva Gaspar*

Elivagner José Sales
Ellen Dayane da Silva
Erica Aparecida Zanini
Erica Mitsue Ikuno
Fabiana Monteiro Goncalves
Fabiane Rossi Tigre 
Fábio Marchiori Gama (D.E.)
Faustino Iglesias
Felipe Passarini*

Fernanda Soliani Pereira
Fernando Engelberg
Fernando Schoedler
Flavio R. Villar Silva
Gabriela Gomes
Gabriela Infanger
Geovane Borba (D.E.)
Gero Spika
Gino Di Domenico (D.E.)
Guilherme Fialho Gonçalves*

Guilherme Luis Ceccon
Gustavo Silveira Moraes
Hamilton Luiz Guido
Helena Gonçalves Ataide
Homero Guercia*

Humberto Cristofoletti Neto
Ivan Lopes Reinig
Jackes Teixeira de Oliveira
Jacqueline Andreazi
Jemima A. M. Guarnieri
João Gardenal
José Carlos queiroz Kloske
José Domingos Francischinelli (D.E.)
José Fernando dos Santos
José Ivan Vieira de Lima
José Roberto Aparecido de Oliveira
Josiane Fama Rodrigues
Juliana Arruda
Juliana Cristina Grizotto
Juliana Nunes (D.E.)

CONTRIBUÍRAM  
PARA O RELATÓRIO

(D.E) Diretoria Executiva
* Comitê de Sustentabilidade
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Julliane Leonardo Felicissimo
Lauro José Giacheti*

Leandro Araújo 
Leandro Diniz Fernandes
Leandro Drigo Ambiel
Leandro Gleria
Leonardo Zatta Gayer
Lucas Tadeu de Melo Câmara
Luciana Di Lelo
Lucio Esteves Neto
Luis Baraçal
Lygia Fernanda Archangelo
Magali Goncalves Chameletti
Marcela Adriana Vera Cerda
Marcello Rafael dos Santos
Marcelo Antonio Padua Oliveira
Marcelo Cunha Trez
Marcelo Dantas de A. Silva
Marcelo Eduardo Polonio
Marcia Regina Cardoso
Márcio quartaroli*

Marcos V. Miranda Rossi
Maria Flavia Borges Siqueira
Maria Inez T. Murad (D.E.)
Mariana de Oliveira Orsolon
Mariana Helena Lemes
Mariana W. Penariolli
Marília de Moraes Navarro
Marilia Padovani
Matheus de Oliveira Vieira
Michael Nobre Garcia
Michele Pestana
Natalia Buchwitz*

Nathalia Vieira Souza
Noemi Shigetomi

Patricia de Souza Cardoso
Paula Lario
Paulo Eduardo Chavarelli
Raisa Gomes de Oliveira
Renata B. S. Fornari*

Renato Cocchia
Ricardo José Di Pietro
Ronaldo de Andrade Junior
Samara Santos Gomes
Sandro Norberto do Nascimento
Silvia Almeida de Andrade
Silvia Regina Gonçalves Pereira*

Sueli Ferrari
Susan M. Cavalin Brito
Talita S. Andrade
Tassia Pontes Gama
Tatiana Lonardo Danna
Thiago Andrietta
Thiago Monteiro
Toninho Di Siervi 
Valdir Scavacini*
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edição e design
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Seguindo as diretrizes G4 da GRI 
(Global Reporting Initiative), a 
Brasil Kirin reporta 64 indicadores 
de desempenho relacionados aos 
temas apontados em sua matriz 
de materialidade (leia mais em 
Construção da materialidade). 
Opta, no entanto, por reportar 
outros indicadores além daqueles 
relacionados aos temas materiais, 
e inclui as informações ao longo 
do texto de todo o relatório e aqui, 
neste capítulo.

A publicação de conteúdo GRI além 
do exigido pela G4 vai ao encontro 
da decisão de seguir monitorando 
os avanços em todos os aspectos 
cobertos pelo primeiro relatório 
de sustentabilidade, publicado 
em 2013. Assim, tais informações, 
utilizadas na gestão dos negócios, 
podem alcançar todos os públicos 
com os quais se relaciona.

OUTRAS INfORMAçõES  
(INDICADORES COMPLEMENTARES)
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INDICADORES AMBIENTAIS

Aspecto: emissões

G4-EN21: NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas,  
por tipo e peso

Em 2013 a única emissão atmosférica significativa da Brasil Kirin  
ocorreu na fábrica de Caxias, de 41,1g/m³ de material particulado. 
O resultado apontado é referente à análise de Particulado Total em 
Suspensão realizado no mês de agosto de 2013.

Aspecto: resíduos e efluentes

G4-EN25: Peso de resíduos transportados, considerados perigosos
A Brasil Kirin não gera, transporta, importa ou exporta resíduos 
perigosos nos termos da Convenção da Basileia.

Aspecto: conformidade

G4-EN29: Valor monetário de multas significativas e número total  
de sanções não monetárias resultantes da não conformidade  
com leis e regulamentos ambientais 

Em 2013 foi adotado um procedimento preventivo e pró-ativo com a 
consolidação da área Jurídica Ambiental, que vem atuando de forma 
consultiva na área de Meio Ambiente. A área ainda iniciou um trabalho 
de mapeamento do histórico de ocorrências ambientais, com estudos 
sobre a movimentação legislativa ambiental no Brasil. Durante o 
período, foram recebidos três procedimentos administrativos, que  
estão em fase de defesa/recurso, sem nenhuma decisão proferida até  
o momento. Os casos relatados em 2012 também não tiveram  
nenhuma atualização.

Aspecto: geral

G4-EN31: Total de investimentos e despesas em proteção 
ambiental, por tipo

Em 2013 a Brasil Kirin destinou mais de R$ 6 milhões em investimentos 
e gastos com proteção ambiental. Desse valor, quase 60% foram para 
destinação de lixo comum e resíduos perigosos. Alguns investimentos 
foram para estudos ambientais para ampliação da fábrica de Igarassu, 
projetos de reúso de água em Alagoinhas, estudos ambientais e 
consultoria externa para acompanhamento de requisitos legais e 
certificação da fábrica de Manaus, que está em andamento.

EMISSõES, CONfORMIDADE E PROTEçÃO AMBIENTAL

INvESTIMENTOS E GASTOS  
EM PROTEçÃO AMBIENTAL POR TIPO 
2013

30,95%

0,02%

9,42%

40,40%

59,60%

 Tratamento e disposição de resíduos

 Custos de prevenção e gestão ambiental

 Serviços externos de gestão ambiental

 Certificação externa de sistemas de gestão

  Pessoal para atividades gerais  
de gestão ambiental
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INDICADORES TRABALHISTAS

Aspecto: saúde e segurança

G4-LA5: Percentual dos empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde

Todos os funcionários são representados por comitês formais de 
saúde e segurança, que estão distribuídos em todas as localidades e 
são compostos de cargos e áreas diversificadas, sempre abrangendo, 
em sua formação, a presença de um membro de SSMA. Possui 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), Brigada de 
Emergência, Comitê de Ergonomia e o Pilar de Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente. As unidades fabris Baden Baden, Eisenbahn, Igarassu 
e os distribuidores próprios não possuem comitê de Pilar de SSMA 
por não utilizarem a metodologia TPM.

SAúDE E SEGURANçA

PERCENTUAL DE fUNCIONÁRIOS REPRESENTANTES  
NOS COMITêS fORMAIS DE SAúDE E SEGURANçA* (%) [G4-LA5]

COMITêS 2012 2013
Pilar de SSMA 1 1

Brigada de Emergência 10 7

Comitê de Ergonomia 0,5 0,3

Cipa 1 3

*A redução na porcentagem é devida ao aumento no quadro de funcionário em 2013.
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CLÁUSULAS DE DIREITOS HUMANOS

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

Aspecto: Investimentos

G4-HR1: Percentual e número total de acordos de investimentos 
e contratos significativos que incluem cláusulas de integração 
das preocupações de direitos humanos, ou que tenham sido 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

Todos os contratos elaborados pela Brasil Kirin possuem cláusulas de 
direitos humanos. Ao longo de 2013, a Brasil Kirin firmou 16 contratos 
significativos que contemplaram cláusulas de direitos humanos. São 
considerados contratos significativos aqueles que possuem objetos 
relacionados diretamente com a visão e a estratégia da Brasil Kirin. 
Embora represente um percentual baixo em comparação com a 
demanda total de documentos elaborados (0,1%), os contratos 
significativos com cláusula de direitos humanos são tratados com 
total prioridade pelo Jurídico, tendo em vista sua importância para 
a visão estratégica da empresa. Esses contratos são analisados e 
elaborados com o maior nível de cautela e segurança possível. Por 
essa razão, algumas dessas contratações levaram quase um ano para 
sua efetiva formalização, além de, em alguns momentos, mobilizar a 
equipe jurídica por tempo integral. 
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Categoria ambiental

Indicador Descrição Omissão Verificação externa Página/resposta

ASPECTO: MATERIAIS

G4-DMA Forma de gestão   Não Pág. 33

G4-EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume   Não Págs. 33 e 34

G4-EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem   Não Págs. 25, 33 e 34

ASPECTO: CONFORMIDADE

G4-DMA Forma de gestão   Não Pág. 73

G4-EN29 Valor de multas e número total de sanções resultantes de não conformidade com leis   Não Pág. 73

Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente

Indicador Descrição Omissão Verificação externa Página/resposta

SAúDE E SEGURANçA NO TRABALHO

G4-DMA Forma de gestão   Não Págs. 45 e 46

G4-LA5 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde   Não Pág. 74

G4-LA6 Taxas de lesões, doenças ocupacionais e dias perdidos   Não Págs. 45 e 46

G4-LA7 Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação   Não Pág. 45

G4-LA8 Temas relativos a saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos   Não Págs. 44 e 45

TREINAMENTO E EDUCAçÃO 

G4-DMA Forma de gestão   Não Págs. 40 e 41

G4-LA9 Média de horas de treinamento por ano   Não Págs. 40 e 41

G4-LA10
Programas para gestão de competências e  
aprendizagem contínua   Não Pág. 40

G4-LA11 Percentual de empregados que recebem análises de desempenho   Não Pág. 41

Categoria social – direitos humanos

Indicador Descrição Omissão Verificação externa Página/resposta

INVESTIMENTOS  

G4-DMA Forma de gestão   Não Pág. 73

G4-HR1
Acordos e contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas  
referentes a direitos humanos   Não Pág. 73 

G4-HR2
Total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos humanos e 
percentual de empregados treinados   Não Pág. 43 

Categoria social – sociedade 

Indicador Descrição Omissão Verificação externa Página/resposta

COMBATE à CORRUPçÃO 

G4-DMA Forma de gestão   Não Págs. 14 e 15

G4-SO3 Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção   Não Págs. 14 e 15

G4-SO4 Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção   Não Pág. 14

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas   Não Págs. 14 e 15

CONCORRêNCIA DESLEAL

G4-DMA Forma de gestão   Não Pág. 15

G4-SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal   Não Pág. 15

OUTROS INDICADORES NÃO MATERIAIS REPORTADOS
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