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Nosso Relatório de Sustentabilidade
Bem-vindo a nosso relatório global de sustentabilidade, "Be Good. Do
Good".

Nas próximas páginas, apresentaremos as responsabilidades sociais e
ambientais que acreditamos ser cruciais para o futuro de nosso planeta,
nossos colaboradores, nossos clientes, nossas comunidades e nosso
negócio.
Também detalharemos nossa primeira Estratégia de Sustentabilidade
Global, baseada em um conjunto de compromissos futuros. Ao longo
deste relatório, vamos compartilhar as melhores práticas de nossos
negócios regionais, inclusive o quanto já avançamos. Olhando para o
futuro, reconhecemos a necessidade de tratar a sustentabilidade como
um único negócio global. Alguns de nossos compromissos serão cumpridos
com a implementação mais consistente de nossas melhores práticas
regionais ao redor do mundo, enquanto outros demandarão investimento,
inovação e colaboração.
Sendo uma empresa familiar, geralmente preferimos conversar
diretamente com nossos stakeholders sobre esses assuntos. Porém,
esperamos que, ao publicar essas informações, possamos fomentar o
diálogo e acelerar nosso progresso. Se você tiver dúvidas ou comentários
sobre este relatório, envie para sustainability@mccain.com. Aguardamos
sua opinião.

COVID-19
Este relatório foi redigido antes da
covid-19. Atualizamos as seções
introdutórias para refletir o impacto
significativo da pandemia, porém
nossos compromissos e metas
permanecerão inalterados.
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Mensagem de
nosso presidente
e CEO
Quando este relatório foi escrito, antes da
covid-19, o mundo era muito diferente. Algo
que não mudou é o imperativo de o sistema
alimentar superar os desafios impostos pelo
crescimento populacional e pelas mudanças
climáticas. Com o enfrentamento contínuo da
pandemia, a necessidade de transformar o frágil
sistema alimentar global tornou-se ainda mais
óbvia e crucial.

Este relatório explica como tem sido nossa
jornada até agora. Também delineia nossos
compromissos relativos a Eficiência de
Recursos nas Operações, Boa Comida e
Prosperidade das Comunidades, que se
apoiam em Bases Sólidas – nossos
colaboradores. O primeiro capítulo,
"Agricultura inteligente & sustentável", aborda
questões que consideramos mais urgentes e
desafiadoras em nossa cadeia de suprimentos.
Acredito que devamos trabalhar unidos para
enfrentá-las, e estamos chamando outros para
se juntar a nós.

À medida que o mundo iniciar sua jornada de
recuperação da covid-19, deveremos nos
certificar de construir um futuro sustentável. Um
futuro em que possamos produzir mais comida
com menos desperdício, solucionar a questão da
segurança alimentar, nos adaptar às mudanças
no comportamento do consumidor e às
disrupções na cadeia de suprimentos do setor
alimentício.
Como líder mundial na produção de batatas e
aperitivos preparados e sendo uma empresa
familiar, assumimos com seriedade nossas
responsabilidades de sustentabilidade há
décadas. Contudo, reconhecemos a necessidade
de acelerar nossos esforços, agora mais do
nunca. Nos últimos meses, vimos em primeira
mão como nossos sistemas alimentares são
frágeis e a importância de agirmos para proteger
nossos produtores e garantir o futuro da
agricultura.

A McCain hoje está longe de ser perfeita, mas
estamos prontos para acelerar – enquanto
empresa e também em parcerias. Ao
compartilhar nossas intenções com o mundo,
esperamos inspirar outros a participar.
Apesar dos impactos da covid-19 em nosso
mercado e em nossa empresa, continuamos
compelidos a cumprir os compromissos
descritos neste relatório.

Em 2019, apresentamos o ambicioso propósito
de fazer "comida amiga do planeta". Alcançá-lo
levará tempo e esforço, mas seguimos
comprometidos com a jornada que temos pela
frente. Nosso primeiro passo foi reunir os planos
locais de sustentabilidade em uma única
Estratégia de Sustentabilidade Global. Com isso,
agora estamos mais aptos a identificar falhas,
impulsionar boas práticas, acelerar o
desempenho e, coletivamente, estabelecer
metas ainda mais ambiciosas.

Introdução

Estou ansioso para dividir essa jornada com
vocês.

Max Koeune
Presidente & C E O da McCain Foods Limited
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Visão geral
de nosso
negócio
Cerca de

6,8 mi

3.500

de toneladas de
batata compradas

produtores

1 AGRICULTURA
Temos parceria
com mais de 3.500
produtores
em 5 continentes.

+ de 22.000
colaboradores

6 TRANSPORTE
Distribuímos a maior parte de
nossos produtos para
instalações de armazenamento
em caminhões. Em alguns
locais, também usamos
transporte ferroviário e marítimo.

2 AQUISIÇÕES

3 PRODUÇÃO

Também trabalhamos
com outros mais de
40.000 fornecedores ao
redor do mundo.

51 FÁBRICAS

Operamos 51 fábricas
globalmente, apoiadas
por 15 unidades de
pesquisa e
desenvolvimento.

95% localizadas
em comunidades rurais

5 CÂMARAS FRIAS
Em média, estocamos por
dia mais de 530.000
toneladas de batata frita
em câmaras frias
no mundo inteiro.

4 EMBALAGEM
Embalamos nossas batatas
fritas, especialidades de
batata, aperitivos, entradas,
vegetais, pizzas e
sobremesas em nossas
fábricas.

V e n da s e m

160
PAÍSES

7 VENDAS / CLIENTES

8 CONSUMO

Atendemos a milhões de clientes
todos os dias, em restaurantes,
residências e estabelecimentos
comerciais em mais de 160 países.

Famílias de todos os
lugares compartilham
nossas comidas deliciosas
nas refeições.

Introdução
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Contexto atual &
prioridades
estratégicas
Como maior fabricante de produtos de batata e
aperitivos congelados do mundo, abastecemos
uma parcela significativa dos restaurantes e
estabelecimentos de hospitalidade no mundo.
Muitos desses estabelecimentos, como é o caso
dos restaurantes, foram fechados ou tiveram
restrições de funcionamento impostas pelos
governos no esforço de contenção da covid-19.
Ainda que com nosso total apoio, essas medidas
tiveram um impacto considerável em nosso
negócio.
Desde o início da crise, nossa grande prioridade
tem sido a segurança de nossas pessoas e suas
famílias, de nossas comunidades e de nossos
consumidores.
Olhando para o futuro, nossa estratégia
continuará sendo desenvolvida com base nos
princípios centrais da McCain, tais como:

• Inovação
• Dedicação ao cliente
• Crescimento sustentável
• Uma cultura vitoriosa, com fortes valores

familiares

Ao passarmos por este momento
desafiador, seguimos guiados por nossos
valores: Família, Autenticidade, Qualidade e
Confiança. Nossos compromissos com a
sustentabilidade permanecem os mesmos, e
acreditamos que sejam mais importantes do
que nunca no mundo que surgirá após a
covid-19.

Introdução
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Estratégia de Sustentabilidade

Nossas

SAFETY
Targeting zero
incidents
at work

Bases
Sólidas

INCLUSÃO
Luta pela
inclusão em
toda a força de
trabalho

ÉTICA

SECURITY

Tolerância
zero com
corrupção e
violação dos
direitos
humanos

Fair
compensation
for all McCain
employees

Nossos
Pilares

Nossos
Compromissos

AGRICULTURA
INTELIGENTE &
SUSTENTÁVEL

EFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
NAS
OPERAÇÕES

Redução de 25% nas
emissões de CO2 por
tonelada geradas no
cultivo, armazenamento e
transporte de batata até
2030 (Escopo 3)

Redução de 50% nas
emissões de CO2
(Escopos 1 e 2) e energia
100% renovável até 2023

Melhoria de 15% na
eficiência hídrica em
regiões com estresse
hídrico até 2025

Melhoria de 15% na
eficiência hídrica em sete
fábricas prioritárias até
2025

Promoção contínua de
boas práticas agrícolas
Investimento em três
Fazendas do Futuro para
demonstrar práticas
agrícolas regenerativas
até 2025

Zero descarte em
aterros e 100% de
aproveitamento das
batatas até 2025
Tornar 100% de nossas
embalagens recicláveis,
reutilizáveis ou
compostáveis até 2025

BOA
COMIDA

PROSPERIDADE
DAS
COMUNIDADES

Fornecer bons
alimentos, com
ingredientes
identificáveis

Qualificação,
conhecimento e
transferência de tecnologia
para nossos produtores

Eliminar o óleo de palma
de nossas operações de
fritura dos produtos com
a marca McCain até 2025
Redução de 15% no teor de
sódio (média ponderada
das vendas) de nossos
produtos de batata e
aperitivos até 2025

Melhorar o meio de vida
de 10.000 pequenos
produtores, mulheres e
jovens até 2025
Aperfeiçoar o
desenvolvimento
dos integrantes
da equipe da
McCain Foods

Fornecer informações
nutricionais claras e
transparentes
Ampliar nossas
opções mais
saudáveis

Nosso alinhamento
aos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Nossa estratégia fundamenta -se nos
esforços globais para solucionar os
desafios de sustentabilidade, inclusive
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Para saber mais
sobre nossa adoção dos ODS, veja a
página 61.

Introdução
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01

Agricultura
Inteligente &
Sustentável

NOSSOS COMPROMISSOS, ABORDAGENS E AVANÇOS

Melhoria da eficiência dos recursos
agrícolas e adaptação às mudanças
climáticas
Conforme a população global dispara, a demanda por comida aumenta
continuamente e as indústrias baseadas na agricultura sofrem pressão cada
vez maior para maximizar a produção. Os produtores rurais também estão
lutando para se adaptar às mudanças climáticas, adotar práticas agrícolas
sustentáveis e inovadoras e mitigar os impactos ambientais – tais como a
escassez de água. Como líderes no mercado de batata, acreditamos que
devemos agir em parceria para enfrentar esses desafios.
A batata tem papel importante em nossa cadeia alimentar, além de ter uma
pegada de carbono mais baixa do que a maioria dos produtos agrícolas.
Sendo uma das mais ricas fontes alimentares vegetais de nutrientes do
planeta, esse ingrediente terá uma função relevante na alimentação das
próximas gerações.
Há décadas trabalhamos de maneira colaborativa com nossos agricultores, os
guardiões da terra. Temos aproximadamente 3.500 produtores ao redor do
mundo, apoiados por uma equipe de mais de 260 especialistas agrícolas da
McCain. Acompanhamos nossos produtores de perto, oferecendo assessoria,
compartilhando melhores práticas e ajudando-os a assegurar o futuro de suas
atividades. Da redução de CO 2 à eficiência hídrica, da biodiversidade às práticas
de agricultura regenerativa, a McCain está comprometida em promover a
sustentabilidade do cultivo de batata.
Como líderes do mercado de batata, também fazemos parte de várias
parcerias e coalisões comerciais, industriais e globais para contribuir
& Sustainable
Farming
com Smart
o avanço
da inovação
e o progresso nesses 5tópicos vitais. Nossas
principais parcerias estão listadas na página 63.

Table of Contents

EMISSÕES DE CO2 POR
TONELADA DE NOSSA
PRODUÇÃO DE BATATA
REDUZIDAS EM

Destaques do
avanço de nosso
trabalho nesta
área

3

INÍCIO DE UM

entre 2012 e 2017, apesar do aumento
da produção

ESTUDO DO
IMPACTO
CLIMÁTICO

MANUTENÇÃO DE

~93

da cadeia da batata

de nosso volume global de
batata certificado em Boas
Práticas Agrícolas em 2019

EFICIÊNCIA HÍDRICA EM
REGIÕES COM ESTRESSE
HÍDRICO MELHORADA
EM

7

ECONOMIA DE ÁGUA COM O USO DA
TECNOLOGIA DE IRRIGAÇÃO POR
GOTAJAMENTOEM MAIS HECTARES
NA ÍNDIA E NA CHINA.

80

dos hectares irrigados na
Índia

entre 2016 e 2019

INVESTIMENTO EM

AGRICULTURA
VERTICAL
por exemplo, nossa
parceria com a TruLeaf

17

na China

DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES
DE BATATA

ADAPTADAS A
CLIMAS MAIS
SECOS
com mais de 15 variedades introduzidas
globalmente até o momento

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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Nossa abordagem de agricultura
inteligente e sustentável é
definida por quatro compromissos

MITIGAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Reduzir as emissões de CO 2 por tonelada geradas no
cultivo, armazenamento e transporte de batata em
2 5 % até 2030 (Escopo 3)

PROPICIAR O CONSUMO
SUSTENTÁVEL DE ÁGUA

Melhorar a eficiência do consumo de água em 15% em
regiões de estresse hídrico até 2025, e fomentar a
implementação de melhores práticas em todas as fazendas

PROMOVER BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Habilitar nossos produtores a implementar boas práticas
agrícolas relativas a segurança alimentar,
rastreabilidade, sustentabilidade ambiental,
biodiversidade e saúde do solo.

APOIAR A INOVAÇÃO E A
TECNOLOGIA

Investir em três Fazendas do Futuro até 2025: fazendas
comerciais dedicadas a desenvolver, demonstrar e introduzir
práticas agrícolas regenerativas e, ao mesmo tempo,
explorar as mais recentes tecnologias e inovações agrícola s

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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1

Mitigar as mudanças
climáticas

NOSSO COMPROMISSO

REDUZIR AS EMISSÕES DE CO2 POR
TONELADA GERADAS NO CULTIVO,
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE
BATATA EM 25% ATÉ 2030 (ESCOPO 3)1

À medida que nosso negócio for crescendo, reduzir
nosso impacto envolverá apoiar nossos produtores para
que adotem práticas agrícolas sustentáveis, se adaptem
às mudanças climáticas e reduzam as emissões de CO2.

5

Nossa abordagem
Embora a pegada de carbono da batata seja muito
menor do que a de muitos alimentos e cultivares,
estamos trabalhando para reduzi-la ainda mais e
nos comprometemos a validar nossas metas pela
iniciativa Science-Based Targets.

5KG CO2

4

4KG CO2

EMISSÕES DE CO2(KG)

Como os fertilizantes continuam sendo uma das
principais causas de emissões de CO2 no cultivo de
batata, nosso foco será em iniciativas que otimizem
sua utilização. Isso incluirá aumentar o uso de
forrageiras restauradoras do solo, como trevo e
flores silvestres, melhorar a eficiência do uso de
fertilizantes por meio da aplicação estratégica
(quantidade certa, lugar certo, momento certo) e
adquirir fertilizantes com menos impacto de CO2.
Também continuaremos adotando variedades de
batata eficientes em termos de fertilizantes,
aumentando o uso de energia renovável nas
instalações de armazenamento de batatas e
explorando soluções para otimizar a eficiência de
combustível no transporte dos produtos.

2

1

1 Medimos nossas

emissões de carbono de acordo com três categorias
definidas nos padrões corporativos do GHG Protocol: Escopos 1, 2 e 3. Ver
página 25 para mais informações sobre esses escopos.
2 Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia Ambiental da
Universidade de Cranfield, 2013

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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0,51KG CO2

COM BASE NO MESMO PESO, DE 2,5KG2
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2

Propiciar o consumo
sustentável de água

NOSSO COMPROMISSO

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO
CONSUMO DE ÁGUA EM 15%
EM REGIÕES DE ESTRESSE
HÍDRICO ATÉ 2025, E
FOMENTAR A IMPLEMENTAÇÃO
DE MELHORES PRÁTICAS EM
TODAS AS FAZENDAS

Desde que nossa empresa foi fundada, buscamos
fornecedores locais de batata para nossos
mercados e operações. Além da procedência dos
alimentos, esse modelo gera benefícios
significativos para as comunidades rurais. Porém,
cerca de 40% de nosso volume global de batata é
produzido em comunidades identificadas
atualmente como tendo estresse hídrico médio
ou alto pelo World Resources Institute (WRI)3.

Exemplos de irrigação por gotejamento
(acima) e sistemas de irrigação por pivô
central (abaixo)

Promovemos práticas sustentáveis de manejo da
água junto a todos os nossos produtores, mas
fazemos parcerias diretas com os que estão em
áreas com estresse hídrico constatado a fim de
melhorar sua eficiência hídrica. Tecnologias de
irrigação eficiente e métodos de monitoramento
aperfeiçoados estão tendo um impacto substancial
em regiões como China e Índia (ver página 10).

Em 2019, tivemos um aumento no consumo
global de água porque algumas de nossas áreas
de produção sofreram estiagens excepcionais.
Também identificamos variedades específicas de
batata bem adaptadas a condições de estresse
hídrico, com base em sua resistência ao calor e à
oscilação hídrica. Até 2025, pretendemos
aumentar o uso dessas variedades para 20% de
todas as plantações cultivadas para a McCain.

Entre 2016 e 2019, esse apoio permitiu que nossos
produtores reduzissem em 7% a quantidade de
água usada para irrigação por tonelada de batata.
Isso equivale a cerca de 17 banheiras cheias a
menos por tonelada de batata4.

VOCÊ SABIA?

A irrigação por gotejamento gerou um
aumento médio de 20% na eficiência do
consumo de água pelos produtores da
McCain na China e na Índia

3

Constatação feita com as ferramentas WRI
Aqueduct. Em áreas de estresse hídrico, a
demanda por água excede o volume de água
renovável e água de superfície disponível.
4 Considerando a banheira padrão de 70
galões (265 litros) (Fonte: Agência de
Proteção Ambiental dos EUA – EPA)

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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DESTAQUE

Desenvolvimento de sistemas de
irrigação por gotejamento em
regiões sob estresse hídrico
A água é uma necessidade humana básica, mas
em risco crescente devido aos níveis
insustentáveis de consumo. Para tratar essa
questão cada vez mais importante, fizemos em
2018 uma avaliação de risco hídrico global a fim
de identificar regiões prioritárias para gestão da
água. Descobrimos que nossas áreas de cultivo na
Índia e China têm alto risco de escassez de água.
Com base nessas descobertas, apresentamos
sistemas de irrigação por gotejamento altamente
eficientes para nossos produtores indianos e
chineses. Em comparação com a irrigação
tradicional por pivô central, nossos sistemas de
gotejamento aumentam a eficiência hídrica em
cerca de 20%. Como resultado, nossos
produtores na China e na Índia aumentaram o
uso de irrigação por gotejamento para 17% e 80%
de suas áreas cultivadas, respectivamente, desde
2016. O volume de água economizado por nossos
produtores na China em 2018 foi de quase
900.000 m3, mais ou menos equivalente ao
necessário para encher 340 piscinas olímpicas.

CHINA

Ao estimular e viabilizar a adoção de
tecnologias inovadoras de irrigação, estamos
ajudando a reduzir os custos operacionais de
nossos produtores no longo prazo, o que
mitiga seus riscos relativos às mudanças
climáticas, amplia seu consumo sustentável
de água e aumenta a sustentabilidade de
longo prazo de suas operações.

ÍNDIA

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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Promover boas
práticas agrícolas

NOSSO COMPROMISSO

HABILITAR NOSSOS PRODUTORES A
IMPLEMENTAR BOAS PRÁTICAS
AGRÍCOLAS RELATIVAS A
SEGURANÇA ALIMENTAR,
RASTREABILIDADE, SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE
E SAÚDE DO SOLO

Boas Práticas Agrícolas
Os consumidores exigem cada vez mais
informações sobre qualidade, segurança e
boas práticas agrícolas na produção de
alimentos – o sabor não é suficiente. Os
consumidores querem saber e entender de
onde vêm os ingredientes e como o produto
é feito.

VOCÊ SABIA?
A McCain faz parte do Comitê Executivo da
plataforma Sustainable Agriculture
Initiative (SAI)6 desde 2003, ajudando a
encontrar soluções que promovam mudanças
sustentáveis na agricultura.

Temos o orgulho de dizer que, em 2019, 93%
de nosso volume mundial de batata teve
certificado de boas práticas agrícolas. Isso
significa que nossos produtores
implementaram boas práticas no cultivo e na
pós-produção, seguindo padrões regionais de
segurança alimentar, rastreabilidade,
sustentabilidade ambiental, biodiversidade e
saúde do solo5. Nossa intenção é aumentar a
certificação para 95% até 2025.

Assista a nosso vídeo sobre
o globalGAP na Polônia

5 Certificação Global

GAP ou a equivalente regional. As organizações regionais de
certificação de boas práticas agrícolas incluem Red Tractor, VVA, Vegaplan,
USDAGAP e PSI.
6 A SAI é uma associação pioneira comprometida em apoiar o desenvolvimento da
agricultura sustentável ao unir vários setores e corporações para solucionar
problemas e melhorar a sustentabilidade da agricultura e a produtividade.

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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Biodiversidade e saúde do solo

A saúde do solo e a biodiversidade do planeta
são vitais para o futuro da produção de
alimentos. Para ajudar a enfrentar a crise
emergencial da biodiversidade, recentemente
nos tornamos um membro-fundador da One
Planet Business for Biodiversity (OP2B). A OP2B é
uma coalisão da iniciativa privada composta por
companhias relacionadas à agricultura que têm
visão de futuro e estão determinadas a
aperfeiçoar as práticas agrícolas regenerativas
para proteger e restaurar a biodiversidade
cultivada e natural em suas cadeias de valor e em
seus portfólios comerciais.
Max Koeune, CEO, falando sobre a
importância da biodiversidade para a
agricultura durante a Semana do Clima da
ONU em Nova York (setembro 2019)

Nos próximos anos, continuaremos
experimentando, testando e validando novas
melhores práticas por meio de nosso programa
Fazendas do Futuro (ver página 14). Esse
programa aproveita as melhores práticas já
trabalhadas na Europa continental, onde
desenvolvemos uma rede de fazendas-piloto
para testar e promover práticas agrícolas
sustentáveis (ver destaque na página 13).

Enquanto empresa baseada
na agricultura, reconhecemos
a necessidade urgente de
ajudar no enfrentamento dos
desafios das mudanças
climáticas em nosso sistema
alimentar. Acreditamos que,
investindo em um programa
inovador de Fazendas do
Futuro, possamos demonstrar
o potencial de aumento da
produção e, ao mesmo tempo,
proteção da saúde do solo e da
biodiversidade."

Também estamos trabalhando em soluções
para o desafio do Clorprofam (CIPC) na cadeia
de suprimentos da batata, que afeta todo o
mercado. O CIPC é um produto usado para
prolongar o prazo de validade de batatas
cruas, antes que comecem a brotar. Embora a
McCain permaneça em total conformidade
com todas as leis relativas ao uso do CIPC,
pretendemos reduzir ainda mais sua utilização
mundialmente enquanto desenvolvemos um
roteiro para atingir sua eliminação.

DAVID MACGREGO R
DIRETOR DA
AGV E N T U R E

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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DESTAQUE

Construindo uma rede de
fazendas-piloto na Europa
continental
Um dos nossos programas regionais
emblemáticos fica na Europa continental. Em
2016, nosso time europeu formalizou sete
áreas focais para a agricultura sustentável (ver
infográfico). Trabalhando com uma rede de
dez fazendas-piloto na França (três), Bélgica
(duas), Holanda (três) e Polônia (duas), a
equipe testou práticas de manejo sustentável.
Também trabalhou em uma estratégia de
procurement para adquirir pesticidas com
níveis mais baixos de ingredientes ativos.

EUROPA

Juntas, essas ações ajudaram nossos
produtores a reduzir o uso de pesticidas em
25% entre 2006 e 2016. Eles também
conseguiram diminuir o uso de fertilizante
mineral de nitrogênio7 em 8% por hectare de
plantação de batata cultivada para a McCain.

Saúde do solo
produção melhorada
estabilização

Redução
do
consumo
de água

Ingredientes ativos
redução / otimização

SETE
ÁREAS
FOCAIS

Nitrogênio
redução
/ otimização

Biodiversidade

Adaptação de
variedades
EmissõesdeCO2

Assista a nosso vídeo sobre
manejo da biodiversidade
na Holanda

Agricultura Inteligente &
Sustentável

7

O nitrogênio é um nutriente essencial para o crescimento vegetal e, em
determinadas condições de solo, fertilizantes minerais de nitrogênio são usados
como suplemento. A redução do uso desses fertilizantes diminui
significativamente as emissões de CO 2 no cultivo de batata.
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4

Apoiar a inovação e a
tecnologia

NOSSO COMPROMISSO

INVESTIR EM TRÊS FAZENDAS DO
FUTURO PARA DEMONSTRAR
PRÁTICAS AGRÍCOLAS
REGENERATIVAS ATÉ 2025

Acreditamos que garantir o futuro sustentável do
cultivo de batata seja crucial não só para nossa
indústria, como para a indústria alimentícia como
um todo.

Em parceria com acadêmicos e fornecedores
proeminentes, essas fazendas servirão como
centros de treinamento de produtores,
colaboradores, clientes e pesquisadores. Assim
que demonstrarmos a viabilidade e o impacto de
nosso programa Fazendas do Futuro,
pretendemos implementar as melhores práticas
agrícolas sustentáveis em toda a nossa rede global
de fazendas.

Desde 2017, temos desenvolvido parcerias com
empresas de tecnologia de ponta, como a Resson
e a Truleaf. Com essas alianças, estamos
explorando as últimas novidades tecnológicas,
tais como utilização de sensoriamento remoto
das condições do campo em tempo real, uso de
inteligência artificial (IA) para desenvolver a
agricultura sustentável e pesquisas sobre o futuro
do cultivo vertical.

A Resson combina os mais recentes
avanços em visão computacional,
aprendizagem de máquina e analítica de
big data para abastecer os produtores
com insights acionáveis a partir de seus
dados de campo.

Nosso recém-anunciado programa Fazendas do
Futuro tem um objetivo simples: desenvolver,
demonstrar e implementar práticas de cultivo
regenerativas, com foco específico no cultivo de
batata. Desenvolveremos três fazendas
comerciais da McCain em três regiões diferentes
de cultivo até 2025. Com o desenvolvimento
dessas fazendas-piloto, criaremos um banco de
ensaio de modelos alternativos de produção,
como a agricultura regenerativa e circular. Elas
vão explorar práticas agrícolas sustentáveis,
focadas em saúde do solo, CO2 e conservação da
biodiversidade. As Fazendas do Futuro também
testarão as mais recentes tecnologias de
agricultura de precisão, novos equipamentos e o
uso de energia renovável.

Agricultura Inteligente &
Sustentável

A TruLeaf projeta fazendas verticais
eficientes usando tecnologias
inovadoras para cultivar verduras de
alta qualidade sem uso de pesticidas,
herbicidas ou fungicidas e com
reciclagem de água. Ela também
possibilita que os produtores operem
mais perto de centros urbanos.
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Tabelas de Dados da Agricultura Inteligente e Sustentável
MITIGAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
INDICAD O R

2012

2017

2019

PROGRESSO META
(REFERÊNCIA
2012-2017
2017)

Intensidade das
emissões (kgCO2e/t
batata crua)

115

Não
disponível

111,4

-3 %

-25%
até
2030

PROPICIAR O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA

Eficiência hídrica em
regiões com estresse
hídrico (m3/t batata
crua)

2019

PROGRESSO M E T A

68,8

56,2

53,6

64,2

-7 %

-15% até
20258

Não
disponível

17%

17%

18%

+1%

20% até
2025

China

2%

2%

14%

17%

+15%

N/A

India

66%

80%

80%

80%

+14%

N/A

% de variedades
tolerantes ao estresse
hídrico
HECTARES COM
IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO (%)9

PROMOVER BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
INDICADOR

% de batata certificada
adquirida

2017

2018

2019

PROGRESSO M E T A

93%

93%

Sem
alterações

95%
até
2025

93%

8

Nossa meta para 2025 é 50,6, abaixo da eficiência hídrica de 59,5 (média de 2016 -2018) de
referência..
9 Proporção de hectares irrigados com cultivo de batatas McCain onde a irrigação por gotejamento é usada.

Agricultura Inteligente &
Sustentável
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02Eficiência de
Recursos nas
Operações
NOSSOS COMPROMISSOS, ABORDAGENS E AVANÇOS

Otimização da eficiência dos
recursos e redução das emissões
de carbono
Há mais de 60 anos, produzimos alimentos deliciosos e
de alta qualidade nos quais os consumidores mundo
afora podem confiar.
Como líderes no mercado de batatas preparadas, com
51 fábricas ao redor do mundo, temos a
responsabilidade de mostrar o caminho para uma
economia de baixo carbono. Nosso foco é produzir mais
comida com menos recursos naturais, seguindo as
ambições do Acordo de Paris e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Fazer uso eficiente da
energia, da água e de nossas batatas é fundamental
para demonstrar esse compromisso.
Pretendemos reduzir em 50% as emissões de CO 2 em
nossas fábricas, avançar rumo à zero destinação de
resíduos a aterros, utilizar 100% de energia elétrica
renovável, melhorar a eficiência hídrica e utilizar
embalagens sustentáveis – tudo isso enquanto
continuamos fazendo nosso negócio crescer.

Resource-Efficient Operations
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Destaques do
avanço de nosso
trabalho nesta
área
COMEÇANDO A OPERAR
NOSSAS DUAS PRIMEIRAS
FÁBRICAS COM
AUMENTAR NOSSA
PRODUÇÃO DE
BATATAS FRITAS E,
AO MESMO TEMPO,
REDUZIR AS
EMISSÕES DE CO2 EM

100

4

DE ENERGIA RENOVÁVEL,
NA ARGENTINA E NA AUSTRÁLIA,

inclusive com geração própria de energia
solar e eólica

POR TONELADA DO
PRODUTO PRONTO (DE 2016
A 2019, ESCOPOS 1 & 2)

98,5

80

das batatas que compramos são
transformadas em produtos com

DE NOSSAS FÁBRICAS DE
BATATA FRITA TÊM
TECNOLOGIAS IMPLANTADAS
PARA REÚSO DE ENERGIA

MINIMIZANDO NOSSA
DESTINAÇÃO TOTAL DE
RESÍDIOS A ATERROS PARA

2

globalmente

Eficiência de Recursos nas
Operações

valor-agregado

Reduzindo nosso uso total de
embalagens em mais de

6.000
TONELADAS,
COM REDUÇÃO
DE >9% NO USO
DE PLÁSTICOS
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Nossa abordagem de
eficiência de recursos nas
operações é definida por
quatro compromissos até 2030

MITIGAR O IMPACTO
CLIMÁTICO DE NOSSAS
FÁBRICAS

Reduzir em 50% as emissões CO2 (Escopos 1 & 2) e
adotar 100% de energia elétrica renovável em
nossas fábricas de batata frita e aperitivos até 2030
PROMOVER O CONSUMO
EFICIENTE DE ÁGUA

Melhorar a eficiência hídrica em 15% em sete
fábricas prioritárias localizadas em regiões com
estresse hídrico até 2025, e implementar melhores
práticas em todas as nossas operações até 2023

ATINGIR LIXO ZERO

Chegar a zero destinação de resíduos a
aterros e 100% de aproveitamento das
batatas em todas as nossas fábricas até 2025

UTILIZAR EMBALAGENS DE MANEIRA SUSTENTÁVEL

Tornar 100% de nossas embalagens recicláveis,
reutilizáveis ou compostáveis até 2025 e, ao
mesmo tempo, continuar reduzindo o peso das
embalagens e aumentando o conteúdo reciclado

Eficiência de Recursos nas
Operações
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1

Mitigar o impacto climático
de nossas fábricas

NOSSO COMPROMISSO

REDUZIR EM 50% AS EMISSÕES CO2
(ESCOPOS 1 & 2) E ADOTAR 100% DE
ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL EM
NOSSAS FÁBRICAS DE BATATA FRITA
E APERITIVOS ATÉ 2030

Reduzir nossas emissões de CO21 e adotar
energia renovável é fundamental para a saúde
do planeta e o futuro da produção de
alimentos.

Em 2019, estabelecemos novas e ambiciosas
metas de redução das emissões até 2030 para a
totalidade de nossas operações global (Escopos 1 e
2) e de nossa cadeia de suprimentos (Escopo 3).
Até 2025, pretendemos ter atingido uma redução
de 25%, inclusive eliminando o uso de carvão e
adotando 60% de eletricidade de fontes
renováveis. Comprometemo-nos a validar nossas
metas pela iniciativa Science-Based Targets,
seguindo as metas do Acordo de Paris. Também
nos juntamos ao RE100, um coletivo de
organizações comprometidas em atingir 100% de
energia renovável.

Nos últimos quatro anos, registramos forte
crescimento comercial e, ao mesmo tempo,
reduzimos nossas emissões de CO2 em 4% por
tonelada de produto acabado2. Essas
conquistas foram resultado da redução nas
emissões de metano no processo de
tratamento de águas residuais e da
implementação de tecnologias e processos
com maior eficiência hídrica em nossas
fábricas. Oitenta por cento de nossas fábricas
de batata frita agora têm tecnologias
instaladas de recuperação de energia de uma
parte do processo produtivo para utilização
em outras.

VOCÊ SABIA?
Geramos biogás a partir do tratamento de
águas residuais em 54% de nossas fábricas,
o que representa 6% de nosso consumo
total de energia e ajuda a reduzir nossas
emissões de CO2.

Assista a nosso vídeo
sobre consumo de energia
renovável no Reino Unido

1

Todas as menções de "emissões de CO2" referem-se a
emissões de gases do efeito estufa equivalentes ao dióxido de
carbono (CO2e).
2 Com base em mensuração local das emissões de CO2.
Faremos a mudança para dados baseados no mercado em
relatórios futuros.

Eficiência de Recursos nas
Operações
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GLOBAL
DESTAQUE

Impulsionando eficiência
energética e inovações
climáticas
Em 2019, decidimos montar um time para
centralizar as ações de Redução de CO2, com a
incumbência de reduzir as emissões de CO2 de
nossas operações em 50% até 2030, além de
viabilizar parcerias com fornecedores,
transportadores e fornecedores a fim de reduzir as
emissões ao longo de toda a nossa cadeia de valor.
Essa equipe ajuda a coordenar os programas entre
as diversas frentes de trabalho: melhoria da
eficiência energética nas fábricas, descarbonização
de nossas fontes de energia, criação de parcerias
para geração de energia renovável (interna e
externamente), testagem de fábricas neutras em CO2
e investimento em programas de compensação de
CO2.

Nos colocamos o desafio de
atingir a ambiciosa meta de
reduzir as emissões de CO2
em 50% até 2030. Acredito
que precisamos nos desafiar
hoje para proteger nossos
colaboradores, comunidades,
consumidores e nosso planeta
amanhã."

Fizemos o inventário das emissões de CO2
(Escopos 1 e 2) de todas as nossas fábricas
desde 2014 e continuamos melhorando nossas
metodologias de mensuração para obter
consistência global e consonância com os
padrões de melhores práticas3. A ação incluiu a
realização de nosso primeiro inventário global
do Escopo 3 para o período de 2017 a 2019.

VOCÊ SABIA?

B RIAN M CCAIN
DIRETOR DO PROGRAMA
DE REDUÇÃO DE CO2

Os painéis solares que estão sendo
instalados em nossa fábrica de Ballarat
evitarão a emissão de mais de 16 mil
toneladas de CO2 por ano, o que equivale
ao consumo de energia de cerca de 1.100
residências australianas4.

3

Nosso inventário de missões relativo ao período de
2017 a 2019 foi validado externamente pela BSI. A
declaração está disponível aqui.
4 Com base no consumo residencial médio de 14t de
CO 2 por ano. Fonte: ABC Carbon Emissions Calculator

Eficiência de Recursos nas
Operações

Mais de 20 projetos foram identificados e estão
em fases variadas de desenvolvimento em
nossas fábricas ao redor do mundo. Juntos,
esses projetos têm o potencial de eliminar
300.000 toneladas de CO2 a partir do
referencial de 1,3 milhão de 2017 (Escopos 1 e
2). As iniciativas incluem: eliminar o uso de
carvão na China, Nova Zelândia e África do Sul,
e estabelecer ou avaliar parcerias para a
geração in loco de energia solar e eólica em
nossas fábricas na Argentina, na Austrália, no
Canadá, na Índia, na Polônia, na África do Sul e
no Reino Unido. Seguimos identificando novos
projetos que nos ajudarão a atingir nossa meta
para 2030.

2
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2

Promover o consumo
eficiente de água

NOSSO COMPROMISSO

MELHORAR A EFICIÊNCIA
HÍDRICA EM 15% EM SETE
FÁBRICAS PRIORITÁRIAS
LOCALIZADAS EM REGIÕES COM
ESTRESSE HÍDRICO ATÉ 2025, E
IMPLEMENTAR MELHORES
PRÁTICAS EM TODAS AS NOSSAS
OPERAÇÕES ATÉ 2023

A água é vital para fazer nossos produtos de
alta qualidade. Mas, sendo um recurso natural
essencial, reconhecemos nossa
responsabilidade de fazer um manejo
cuidadoso de nosso consumo de água.
Com o aumento significativo de nossa
produção global de alimentos, nosso consumo
absoluto de água cresceu 9% nos últimos três
anos, com aumento de 6% em nosso consumo
de água por tonelada de produto acabado.
Simplesmente precisamos melhorar.
VOCÊ SABIA?
Em Mehsana, na Índia, investimos na
tecnologia de osmose reversa para limpar
e reutilizar aproximadamente 70% da água
consumida em nosso processo.

Reconhecendo isso, identificamos sete fábricas
prioritárias, localizadas em regiões com estresse
hídrico5, para o compromisso de atingir uma
melhoria de 15% até 2025. Essa meta inclui
nossas fábricas na Índia (Mehsana), nos Estados
Unidos (Othello), na Austrália (Ballarat), na
Bélgica (Leuze), no Reino Unido (Grantham), na
Polônia (Strzelin) e na África do Sul (Delmas).
Continuaremos investindo em tecnologias,
abordagens de melhores práticas e programas
de economia de água em todas as nossas
fábricas até 2030.

Assista a nosso vídeo sobre a
tecnologia de osmose reversa em
Mehsana, na Índia

5

Conforme identificado pelas ferramentas WRI Aqueduct. Em
regiões de estresse hídrico, a demanda por água excede o volume
de água renovável e água de superfície disponível. Estresse hídrico
mais alto indica maior concorrência entre os consumidores.

Eficiência de Recursos nas
Operações

21

Sumário

3

Atingir
lixo zero

NOSSO COMPROMISSO

CHEGAR A ZERO DESTINAÇÃO
DE RESÍDUOS A ATERROS E
100% DE APROVEITAMENTO
DAS BATATAS EM TODAS AS
NOSSAS FÁBRICAS ATÉ 2025

Nossa intenção de fazer comida amiga do planeta
inclui produzir alimentos sem desperdício. Para
nós, isso significa aproveitar cada batata ao
máximo.

partir das partes não comestíveis e da casca das
batatas para abastecer nossas fábricas.
Também avaliamos formas inovadoras de
reaproveitar o óleo de cozinha usado, como
convertê-lo em biodiesel para projetos de
mobilidade sustentável.

As batatas nascem em uma variedade de tipos,
formatos e tamanhos. Com valoração do produto
e inovação, conseguimos usar mais de 98,5% das
batatas que processamos. Por exemplo, as batatas
menores que não servem para batata palito são
transformadas em especialidades como hash
browns (bolinhos de batata), ou os pedaços
pequenos são usados em purê. Também fazemos
fécula para uso industrial (e.g., revestimento de
papel) e ração animal, além de gerar biogás a

Eficiência de Recursos nas
Operações

No total, destinamos menos de 2% de nosso lixo
orgânico e não orgânico (e.g., metal, papelão,
plástico) a aterros sanitários, e estamos
comprometidos com a eliminação desse
montante até 2025. Para tanto, continuaremos
monitorando nossos fluxos de resíduos,
priorizando oportunidades de alto impacto e
aperfeiçoando ainda mais nossa estratégia.
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DESTAQUE

Maximizando o valor
de nossos resíduos
de batata

ATUALMENTE EM CURSO

Cada pedacinho da batata tem propriedades
únicas. Ao trabalharmos rumo a nossa meta de
zero destinação de resíduos a aterros, buscamos
maximizar o valor da batata como um todo.

ANÁLISE FUTURA

A equipe de nosso Programa Global de
Recuperação de Ativos está levando adiante
esse plano inovador e de alto potencial. Com
iniciativas como a recuperação de fécula da
polpa de batata e a extração de fibras da casca
de batata para fazer farinha e fertilizantes
orgânicos, estamos animados ao ver o que
podemos realizar nos próximos anos. Talvez até
consigamos desenvolver embalagens a partir
dos resíduos de batata no futuro!

POLPA DE
BATATA

RECUPERAÇÃO DE
FÉCULA

CASCA DE
BATATA

CORREÇÃO DO
SOLO

MATERIAL PARA
MÓVEIS

RECUPERAÇÃO DE
ANTIOXIDANTES

Eficiência de Recursos nas
Operações
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FARINHA DE
CASCA DE BATATA

GERAÇÃO DE
BIOCOMBUSTÍVEL

CRIAÇÃO DE
EMBALAGENS

RECUPERAÇÃO DE
NUTRIENTES
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4

Utilizar embalagens de
maneira sustentável

NOSSO COMPROMISSO

TORNAR 100% DE NOSSAS
EMBALAGENS RECICLÁVEIS,
REUTILIZÁVEIS OU
COMPOSTÁVEIS ATÉ 2025 E, AO
MESMO TEMPO, CONTINUAR
REDUZINDO O PESO DAS
EMBALAGENS E AUMENTANDO O
CONTEÚDO RECICLADO

As embalagens têm um papel importante no
crescimento do setor alimentício, pois ajudam a
reduzir o desperdício de comida, a aumentar a
conveniência e a melhorar tanto a qualidade
quanto a segurança dos alimentos.

Estamos felizes com o fato de que mais de 95% de
nossos materiais de embalagem até o momento são
tecnicamente recicláveis. Nosso próximo passo será
garantir que 100% de nossos materiais sejam
recicláveis de acordo com a definição da Ellen
MacArthur Foundation, que requer coleta,
separação e reciclagem pós-consumo bemsucedidas e que comprovadamente funcionem na
prática e em larga escala.

A comida congelada, especificamente, precisa
ser embalada, e é por isso que estamos
explorando soluções inovadoras de embalagem
que ajudarão a conservar o planeta e, ao mesmo
tempo, otimizar a segurança e assegurar a
entrega de nossos produtos.

Em consonância com o entendimento do Consumer
Goods Forum sobre desmatamento, também
estamos comprometidos a usar apenas papelão que
seja reciclado ou com certificado de
sustentabilidade6. Em 2019, mais de 95% de nosso
papelão foi certificado.

Entre 2014 e 2018, reduzimos o peso das
embalagens em 3% no total: resultado de um
corte de mais de 9% e 2% no uso de plásticos e
papel, respectivamente.

Embalagens sustentáveis exigem mudanças
sistêmicas, envolvendo a ação coletiva das
empresas de toda a cadeia de valor, dos governos e
da sociedade civil.

Apoiamos a economia circular e participamos do
Compromisso Global por uma Nova Economia do
Plástico, lançado pela Ellen MacArthur
Foundation. Ao lado de outras mais de 250
empresas, nos comprometemos a eliminar
plásticos desnecessários e a adotar designs
inovadores e materiais de baixo impacto,
paralelamente ao fortalecimento dos fluxos de
reciclagem. Estamos contribuindo com mudanças
para garantir que clientes e consumidores possam
reciclar nossas embalagens, especialmente em
países onde sistemas oficiais não existem ou
estão sendo desenvolvidos.

Eficiência de Recursos nas
Operações

VOCÊ SABIA?
Economizamos mais de 6 mil toneladas de
embalagem entre 2014 e 2018, e evitamos mais
de 14 mil toneladas de emissões de CO2
associadas a embalagens.

6
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Forest Stewardship Council (FSC), P EF C , Sustainability Forestry Initiative (SFI)
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Tabelas de dados de eficiência de recursos nas operações
Apresentamos as emissões de acordo com o local e o mercado, seguindo as diretrizes para elaboração de relatórios. Para monitorar o
desempenho e definir metas, usamos a metodologia baseada no mercado, que reflete a energia que escolhemos comprar, ao invés da
baseada no local, que reflete o mix energético médio da rede nos locais onde operamos.
MITIGAR O IMPACTO CLIMÁTICO DE NOSSAS OPERAÇÕES7 E CADEIAS DE SUPRIMENTOS

INDICADOR/ESCOPO8 2016

2017

2018

2019

PROGRESSO META
(2017 - 2019)

(REFERÊNCIA: 2017)

Emissões absolutas de CO2(tCO2e) – Baseadas no mercado
+1%

Emissões diretas
(Escopo 1)

868.992

861.070

896.336

874.041

Emissões indiretas
(Escopo 2)

Não
disponível9

453.341

456.227

497.601

+10%

SUBTOTAL

-

1.314.411

1.352.563

1.371.642

+4%

Emissões indiretas
(Escopo 3)10

Não
disponível9

1.466.692

1.529.137

1.558.209

TOTAL 12

-

2.781.102

2.881.699

2.929.851

+5%

N/A

(2016-2019)

+6%11

Redução de
50% até 2030
(Escopos 1e 2)
e 100% de
energia elétrica
renovável até
2030

Redução de 30%
na intensidade
até 2030

Emissões absolutas de CO2(tCO2e) – Baseadas na localização
Escopo 1

868.992

861.069

896.335

874.041

+1%

N/A

Escopo 2

528.809

514.271

521.558

559.181

+6%

N/A

SUBTOTAL

1.397.801

1.375.340

1.417.893

1.433.222

+3%

N/A

1.466.692

1.529.137

1.558.209

+6%9

N/A

2.842.032

2.947.030

2.991.431

Escopo 3

TOTAL 12

Não
disponível

-

(2017- 2019)

+5%
(2017- 2019)

N/A

7

Todos os dados referem-se a 41 fábricas (30 fábricas de batata frita e 11 fábricas de aperitivos). Fábricas (10) adquiridas rec entemente estão excluídas e serão
incluídas no inventário nos próximos anos.
8 A McCain Foods calcula seu inventário de emissões de acordo com o ISO14064 e o GHG Protocol: Escopo 1: emissões diretas geradas pelas instalações de combustão
e refrigeração localizadas dentro do perímetro operacional (consumo de combustível; escapamento de veículos). Escopo 2: emiss ões indiretas geradas pela produção
de eletricidade, vapor, ar frio ou quente comprada e consumida pela companhia. Escopo 3: todas as emissões indiretas devido à s atividades da companhia que não são
contabilizadas no Escopo 2. Esses itens cobrem todas as emissões causadas pela cadeia de valor inteira, incluindo as emissões de fornecedores e consumidores.
9

Dados de emissões baseadas no mercado disponíveis a partir de 2017.
emissões de Escopo 3 incluem batatas, óleo de cozinha, embalagens e transporte para distribuição de produtos acabados.
11 Progresso de 2017 a 2019, pois dados globais de 2016 para o Escopo 3 não estão disponíveis.
12 A soma dos Escopos de 1 a 3 pode não refletir exatamente os números de cada Escopo devido a arredondamentos.
10 Nossas
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Tabelas de dados de eficiência de recursos nas operações

MITI GATIN GTHE CLIMATE IMPACT FUR OPERATI ONS 7 &SUPPLY CHAINS

INDICAD OR

2016

2017

2018

PROGRESSO M E T A

2019

2016-2019

(REFERÊNCIA: 2017)

Intensidade de emissões (kg CO2e/tproduto acabado) – Escopo 1 +213
Com base na
localização
Com base no
mercado14

345

331

330

330

-4%

N/A
Redução de
60% na
intensidade até
2030

-

317

315

316

Sem
alteração
(20172019)

20.693.518

21.541.942

22.179.320

22.154.237

+7%

N/A

5,11

5,09

5,08

5,10

Sem
alteração

N/A

Consumo de energia
Consumo de
energia (GJ)
Intensidade energética
(GJ/t produto
acabado)

PROMOVER O CONSUMO EFICIENTE DE ÁGUA
INDICADOR

2017

2018

2019

PROGRESSO

META

2017-2019

(REFERÊNCIA: 2017)

39.350.458

9%

N/A

Consumo absoluto de
água (m³)

36.117.134

37.342.590

Intensidade do
consumo de água (m³/t
produto acabado)

8,53

8,56

9,07

6%

N/A

Consumo absoluto de
água em 7 fábricas
prioritárias (m³)

7.492,055

7.598.910

7.832.917

5%

N/A

7,92

8,25

8,54

8%

-15% nas 7
fábricas
selecionadas
até 2025

Intensidade do
consumo de água em 7
fábricas prioritárias
(m³/t produto acabado)

ATINGIR LIXO ZERO
INDICADOR

2017

2018

2019

Resíduos destinados
a aterros (%)

2,3%

2,7%

1,5%

PROGRESSO
2017-2019

- 0 ,8%

META
(REFERÊNCIA: 2017)

Zero destinação
de resíduos a
aterros

13

Os dados de intensidade de CO2 e Energia são informados como indicadores aproximados da tendência geral. A metodologia de
cálculo foi alterada entre 2016 e 2019, e a verificação foi focada a partir de 2017. Os números de intensidade serão verifica dos
em relatórios futuros de 2017 em diante.
14 D a d o s g lo b a is d e e m is s õ e s b a s e a d a s n o m e rc a d o d is p o n ív e is a p a rt ir d e 2 0 1 7 .
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Tabelas de dados de eficiência de recursos nas operações

PA CKA
GIN G
UTILIZAR EMBALAGENS DE MANEIRA
SUSTENTÁVEL
INDICADOR

Materiais recicláveis
para embalagem (%)

Redução de peso
das embalagens16
(%)
Conteúdo de papel
reciclado (%)

Conteúdo de
plástico reciclado (%)

META

2014-2018

2019

PROGRESSO

Não
disponível

>95%15

Nova meta

100% até2025

3,3%

0,5%

0,5% em
2019

1,2% em 2020

Não
disponível

48%

Nova meta

55% até 2025

0%

0%

Nova meta

10% até 2025

(REFERÊNCIA: 2019)

15 Inclui

materiais corrugados e plásticos tecnicamente recicláveis.
Redução no peso do material calculado em relação à quantidade de produtos comercializados no( s)
ano(s) relacionado(s).
16
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03 Boa Comida
NOSSOS COMPROMISSOS, ABORDAGENS E AVANÇOS

Melhorar o perfil nutricional de
nossos produtos e continuar
oferecendo novas opções mais
saudáveis.
Na McCain, acreditamos que a boa comida é um dos grandes
prazeres da vida, especialmente quando compartilhada.
Somos famosos por produzir batatas fritas de alta qualidade,
mas nosso diversificado portfólio também inclui
especialidades de batata, aperitivos, entradas, legumes,
pizzas e sobremesas – produtos apreciados por milhões de
pessoas no mundo inteiro.
Como fabricantes responsáveis de alimentos, produzimos
comidas que possam ser saboreadas como parte de uma
dieta saudável e balanceada, além de oferecer soluções
inovadoras que atendam às necessidades do consumidor em
termos de sabor, nutrição e conveniência.
Mas queremos fazer mais. Somos orientados pelas
recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Consumer
Goods Forum e por nossas próprias pesquisas. Essas
informações fundamentam nossa jornada de melhoria
contínua do perfil nutricional de nossos produtos, oferta de
novas opções mais saudáveis e comunicação transparente
sobre nossa comida, do campo à mesa.

GoodFood
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UTILIZAÇÃO DE APENAS

Destaques do
avanço de nosso
trabalho nesta
área

14

de óleo de palma para fritura
globalmente, sendo 100% de fontes
sustentáveis

TEOR DE SÓDIO
REDUZIDO EM MAIS DE

ELIMINAÇÃO DE

ÓLEOS
VEGETAIS
PARCIALMENTE
HIDROGENADOS

40

em nossos procedimentos de
fritura no mundo todo

LANÇAMENTO DE
FRITAS CASEIRAS
MAIS LIGHT NO
REINO REINO, COM

em média no portfólio europeu
de produtos de batata com a
marca McCain desde 2011

LANÇADO EM 2018

UM NOVO TIME
GLOBAL
responsável por atender às
necessidades de
consumidores cada vez mais
conscientes sobre saúde e
meio ambiente e por ampliar
as opções vegetais, veganas
e sem glúten em nosso
portfólio de produtos

AO SUBSTITUIR A MAIOR PARTE DO
ÓLEO DE PALMA POR ÓLEO DE
GIRASSOL NA PRODUÇÃO DE
PRODUTOS DE BATATA NA EUROPA
CONTINENTAL, REDUZIMOS O TEOR
DE GORDURAS SATURAS EM

30 75

CLASSIFICAÇÃO
NUTRICIONAL

menos gordura

desde 2011

ADOÇÃO VOLUNTÁRIA DE

INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS
NO RÓTULO
FRONTAL

para quase todos os nossos
produtos de batata no varejo
na Bélgica e na França, em
média

em várias regiões geográficas
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Nossa abordagem de
boa comida é definida por
cinco compromissos

PRODUZIR BOA COMIDA COM INGREDIENTES
IDENTIFICÁVEIS

Utilizar ingredientes que os consumidores
conhecem, desejam e aceitam, e explicar o uso de
ingredientes artificiais quando não for possível
eliminá-los

REDUZIR A GORDURA SATURADA COM
A ELIMINAÇÃO DO ÓLEO DE PALMA

Eliminar o óleo de palma das
operações de fritura dos produtos com
a marca McCain até 2025

MELHORAR AINDA MAIS OS PRODUTOS
PREFERIDOS DO CONSUMIDOR

Reduzir em 15% o teor de sódio de
nossos produtos de batata e aperitivos
até 2025

AJUDAR AS PESSOAS A TOMAR
DECISÕES FUNDAMENTADAS

Fornecer informações nutricionais
claras e transparentes

AMPL IAR NOSSAS OPÇÕES MAIS
SAUDÁV EI S

Continuar inovando e ampliar nossas
opções mais saudáveis nos segmentos
de batatas, aperitivos e novos
produtos

Boa Comida
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1

Produzir boa comida com
ingredientes identificáveis

NOSSO COMPROMISSO

UTILIZAR INGREDIENTES QUE OS
CONSUMIDORES CONHECEM,
DESEJAM E ACEITAM, E EXPLICAR
O USO DE INGREDIENTES
ARTIFICIAIS QUANDO NÃO FOR
POSSÍVEL ELIMINÁ-LOS.

Mantendo a simplicidade
A McCain é famosa por suas deliciosas batatas
fritas, preparadas com simplicidade e
ingredientes simples. Usamos batatas de
qualidade, que são lavadas, descascadas (exceto
nos produtos com casca), cortadas, preparadas,
cozidas, congeladas e embaladas. Mas não
fazemos apenas isso. Cerca de 25% de nossas
vendas são de outros produtos, como vegetais,
aperitivos, entradas, pizzas e sobremesas. Como
parte de nosso compromisso com a Boa Comida,
estamos trabalhando para usar apenas
ingredientes que os consumidores conhecem,
desejam e aceitam.
Em nossa produção de alimentos, usamos o
mínimo possível de ingredientes e limitamos
o uso de aromas, cores e conservantes
artificiais. Isso se chama "rotulagem limpa", e
é uma prioridade para nós.

VOCÊ SABIA?
As batatas fritas McCain são feitas
com batatas inteiras, adquiridas
diretamente de produtores das
comunidades rurais próximas de
nossas fábricas.

Historicamente, temos uma abordagem de
rotulagem limpa que se alinha a legislações
locais e aos desejos do consumidor. No futuro,
continuaremos identificando mais
oportunidades de simplificar nossos produtos,
sem comprometer o sabor ou a conveniência.

Boa Comida
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2

Reduzir a gordura saturada com
a eliminação do óleo de palma

NOSSO COMPROMISSO

ELIMINAR O ÓLEO DE PALMA
DAS OPERAÇÕES DE FRITURA
DOS PRODUTOS COM A
MARCA MCCAIN ATÉ 2025.

Mudando para óleos mais saudáveis e ecológicos
Devido aos impactos ambientais e sociais do
desmatamento, compramos 100% de nosso óleo
de palma de fornecedores certificados pela
Mesa-Redonda do Óleo de Palma Sustentável
(Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)1.
Além disso, nossas operações de fritura na
América do Norte, Grã-Bretanha, Austrália e
Nova Zelândia já são livres de óleo de palma.
Além do benefício ambiental de eliminar o óleo
de palma, a substituição também melhora o
perfil nutricional dos produtos, uma vez que esse
óleo tem teor de gorduras saturadas
significativamente superior ao de alternativas
mais saudáveis, como o óleo de girassol. Como
parte de nossos esforços para melhorar
continuamente o perfil nutricional de nossos
produtos, seguiremos retirando o óleo de palma
de todas as nossas operações.

Em nossos processos de fritura, usamos uma
quantidade relativamente baixa de óleo de palma,
que representou apenas 14% do total de óleo que
usamos globalmente em 2018. Agora, estamos
trabalhando para substituir o óleo de palma por
alternativas mais saudáveis, como girassol, soja e
canola, a fim de reduzir a gordura saturada em
toda a gama de produtos. Até que essa meta seja
atingida mundialmente, continuaremos comprando
100% de nosso óleo de palma de fornecedores
certificados pela RSPO.

VOCÊ SABIA?
Começamos a substituir o óleo de palma pelo
de girassol na Europa continental em 2011.
Todos os produtos de batata com a marca
McCain agora são pré-fritos com esse óleo
alternativo, o que reduziu o teor de gordura
saturada em 75% desde que iniciamos a
mudança.

1

A Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
garante um padrão rigoroso e reconhecido para
a produção de óleo de palma.
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3

Melhorar ainda mais os produtos
preferidos do consumidor

NOSSO COMPROMISSO

REDUZIR EM 15% O TEOR DE
SÓDIO DE NOSSOS PRODUTOS DE
BATATA E APERITIVOS ATÉ 2025.

Mui ta nutr i ç ão,
mui to sabor
Queremos servir aos clientes a comida deliciosa
que eles conhecem e adoram, mas sempre
tornando nossos produtos ainda melhores em
termos nutricionais.

Apesar das mudanças positivas em mercados
desenvolvidos e emergentes, tais como o britânico e
o chinês, em 2019 registramos um aumento de 4%2
nos teores de sódio de nosso portfólio global de
batatas e nenhuma alteração no de aperitivos.
Continuaremos estendendo nossos esforços de
redução do sócio para mais locais a fim de atingir
nossa meta para 2025.

Já eliminamos os óleos vegetais parcialmente
hidrogenados de todos os nossos processos de
fritura, seguindo as recomendações da
Organização da Saúde (OMS)3.
Desenvolvemos atualmente nossa estratégia
global de Nutrição, Saúde e Bem-estar,
verificando as melhores práticas no mundo
inteiro, como é o caso dos países onde temos
tido êxito em oferecer produtos mais saudáveis
aos consumidores. Em alguns deles, também
reformulamos os produtos existentes para
reduzir gorduras saturadas e atingir teores mais
baixos de sódio.

Também pretendemos expandir o volume de
vendas de produtos saudáveis e, ao mesmo
tempo, elevar fibras, proteínas e
micronutrientes onde possível.

VOCÊ SABIA?
Desde 2011, reduzimos o teor de
sódio em mais de 40%, em média, em
nosso portfólio europeu de produtos
de batata com a marca McCain.

Como parte desse trabalho, definimos como
prioridade entender melhor o desempenho
nutricional de nosso portfólio global de produtos.
Avaliamos os teores de sódio, gorduras saturadas
e açúcares totais em nossos produtos e
identificamos oportunidades de reduzi-los ainda
mais em alguns mercados. Em 2018, nos
comprometemos fazer uma redução de 15%2 do
sódio em nossos portfólios globais de batata e
aperitivos até 2025.

Assista a nosso vídeo sobre
nutrição Europa continental

2

Tendo como referência a média ponderada das vendas em 2018.
Plano de ação REPLACE, da Organização Mundial da Saúde (OMS) ,
para eliminar a gordura trans produzida industrialmente do
abastecimento mundial de alimentos.
3
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DESTAQUE

Reduções e
classificações na
Oceania
Na Austrália e na Nova Zelândia, reduzimos o
sódio e as gorduras saturadas em todos os nossos
produtos de batata, refeições prontas, pizzas e
sobremesas, e introduzimos novas opções mais
saudáveis. Em 2001, lançamos a linha Healthy
Choice, com teores mais baixos de sódio e
gordura. Expandimos a linha em 2014 com a
inclusão de opções integrais e vegetarianas, como
as populares batatas fritas "rústicas", ricas em
nutrientes. Todos os produtos Healthy Choice têm
classificação mínima de 3,5 estrelas, em uma
escala que vai até 5, no sistema Health Star Rating
(HSR) do governo australiano.

AUSTRÁLIA

Guiados por nossos
consumidores, investimos
continuamente em
inovação, pesquisa e
desenvolvimento. Isso nos
permite oferecer comidas
mais saudáveis e
saborosas, reduzir o sódio
e simplificar os
ingredientes em nossos
produtos."

Outras inovações que proporcionaram opções mais
saudáveis incluem linhas com grãos integrais e
proteínas incorporadas. Também desenvolvemos
uma variedade de produtos que atendem às
necessidades de quem tem restrições na dieta (sem
glúten, veganos, halal, kosher etc.)

B ETY T OVAR
VICE-PRESIDENTE DE
P&D PARA AS
A MÉ R I CA S

NOVA ZELÂNDIA
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Ajudar as pessoas a tomar
decisões fundamentadas

NOSSO COMPROMISSO

FORNECER INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS CLARAS E
TRANSPARENTES.

Conquistando confiança por meio da
transparência
Como fabricantes responsáveis de alimentos,
queremos que todas as pessoas apreciem nossa
comida e entendam a composição nutricional de
nossos produtos.
Apoiamos ativamente a rotulagem frontal de
alimentos (FOP, na sigla em inglês) voluntária
baseada em evidências, dados de consumo e
adesão do mercado, em consonância com as
metas de saúde pública e acompanhada de
educação dos consumidores. Por exemplo, na
Bélgica e na França, quase todos os nossos
produtos de batata para o varejo têm classificação
Nutri-Score "A" ou "B".

VOCÊ SABIA?
Em 2006, a McCain tornou-se a primeira
fabricante de alimentos no Reino Unido a usar
rotulagem nutricional frontal com
classificação por cores. Hoje, 95% de nossos
produtos para o varejo no Reino Unido têm
indicador verde (baixo) ou amarelo (médio) do
teor de gorduras totais, gorduras saturadas,
sódio e açúcar.

Esses sistemas regionais de classificação
proporcionam informações nutricionais de fácil
compreensão em nossas embalagens, com links
para mais informações em nosso website. Tudo
isso faz parte de nosso longo compromisso com a
transparência para ajudar os clientes a tomar
decisões positivas sobre o que comer,
estimulando dietas e estilos de vida mais
saudáveis.

Boa Comida
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DESTAQUE

Protegendo os
jovens
consumidores
Como parte de nossos esforços para promover
estilos de vida mais saudáveis, não aderimos a
qualquer publicidade, advergame, iniciativa
promocional ou outras estratégias de
comunicação direcionadas a crianças menores
de 12 anos.

GLOBAL
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5

Ampliar nossas
opções mais saudáveis

NOSSO COMPROMISSO

CONTINUAR INOVANDO E AMPLIAR
NOSSAS OPÇÕES MAIS SAUDÁVEIS
NOS SEGMENTOS DE BATATAS,
APERITIVOS E NOVOS PRODUTOS.

À frente de mudanças positivas
Enquanto os consumidores ganham cada vez mais
consciência em relação à saúde e ao planeta, nós
estamos explorando o futuro da alimentação e
expandindo nosso portfólio de produtos para
incluir mais opções vegetais, veganas e sem glúten.
Embora as preferências de consumo estejam
começando a mudar, testemunhamos severos
desafios globais em saúde, tais como aumento dos
índices de obesidade e de doenças não
transmissíveis devido à má nutrição4.

Estamos combatendo esses desafios mundiais
com o conhecimento das necessidades de
saúde e bem-estar dos consumidores e o
lançamento de opções de produtos mais
saudáveis.
Por exemplo, desenvolvemos produtos
específicos para as demandas de saúde e bemestar de crianças na escola e pessoas em casas
de repouso. Um exemplo disso está no
Canadá, onde reestruturamos 22 produtos de
batata com foco especial em teores mais
baixos de gordura e sódio para atender às
necessidades dos idosos.
Também criamos um Guia de Recursos de
Assistência em Saúde e um banco de receitas
para profissionais e cozinheiros entenderem
os benefícios nutricionais desses produtos,
além de inspirar novas refeições deliciosas e
nutritivas que tenham o sabor que nossos
clientes conhecem e adoram.

4

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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Ideias e inovações
Vários integrantes de nosso time lideram ou
participam de órgãos que definem os rumos
futuros da Alimentação e da Nutrição. Entre eles,
estão a presidência rotativa do Comitê de Políticas
Nutricionais da Associação Nacional da Indústria
de Alimentos (ANIA) da França e a presidência
rotativa da Comissão de Legislação Alimentar da
Associação Europeia de Processadores de Batata.
Também estamos envolvidos com a Alliance for
Potato Research & Education (APRE) nos Estados
Unidos, aliança dedicada a promover o
conhecimento científico sobre o papel das batatas
na promoção da saúde humana.

Pensar "fora da caixa" e ter agilidade é essencial
para impulsionar inovação. Para ajudar nossas
equipes globais a avançar no ritmo necessário,
criamos recentemente o Research & Development
Centre of Expertise for Nutrition, Health, and
Wellness, um centro virtual de pesquisa e
desenvolvimento em nutrição, saúde e bem-estar.
O centro conecta líderes empresariais da McCain
com especialistas técnicos, consumidores,
profissionais de saúde, órgãos governamentais e
formadores de opinião. Ao combinar as ciências da
nutrição com a perspectiva dos consumidores e
tendências externas, acreditamos poder gerar
ideias inovadoras que impactem positivamente os
hábitos alimentares, o planeta e nosso negócio.

Com essas parcerias e associações, estamos
fomentando a pesquisa sobre produtos de batata
no campo da nutrição e propiciando escolhas mais
saudáveis por meio da comunicação e da
educação. Visamos a relações dinâmicas que
fortaleçam nossos esforços para garantir um
futuro alimentar sustentável, seguro e saudável
para nossos clientes e consumidores.

Avanços por meio de parcerias
Ao longo deste relatório, destacamos a
importância de parcerias fortes. Temos
colaborado há muitos anos com importantes
entidades de pesquisa para promover a nutrição e
a inovação. Por exemplo, participamos do comitê
de Dieta, Nutrição e Atividade Física da forçatarefa FoodDrinkEurope e trabalhamos com o
Instituto Francês de Óleos e Gorduras (ITERG, na
sigla em francês) – instituição que pesquisa
formas de tornar óleos e gorduras mais saudáveis
e sustentáveis.
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PRODUTOS

Alguns exemplos de produtos inovadores
mais saudáveis em nosso portfólio global:

1

Nossas linhas de legumes congelados na Austrália,
Nova Zelândia e África do Sul utilizam produtos
cultivados localmente, que são congelados
quando estão em suas melhores condições para
preservar os nutrientes essenciais e o sabor.

3

Esses produtos "rústicos" do Reino Unido
retêm o alto valor nutricional das cascas
de batata e demonstram nosso
compromisso de diversificar nossas
opções de batata.

2

Nossas linhas de batata-doce na Europa
continental, na América do Norte, na
África do Sul e no Reino Unido
apresentam a crocância da batata frita
tradicional, com o benefício adicional de
micronutrientes como o betacaroteno.

4

Nossa linha Airfryer na Bélgica mostra
como usamos novas tecnologias
culinárias, como as fritadeiras elétricas
sem óleo, que podem reduzir o teor total
de gordura dos produtos.

5
Nosso Root Vegetable Medley é uma
mistura de tubérculos que oferece
uma opção diferente e inovadora a
clientes ao redor do mundo.

Boa Comida
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04 Prosperidade
das Comunidades
NOSSOS COMPROMISSOS, ABORDAGENS E AVANÇOS

Cogerando mudanças positivas
para meios de vida sustentáveis
Em 1957, abrimos nossa primeira fábrica, na zona
rural de Nova Brunswick, no Canadá, rodeada por
morros cobertos de plantações de batata. Ao
crescermos mundo afora, nossa abordagem foi a
mesma – construir fábricas no coração de
comunidades rurais, próximas a nossas plantações e
nossos produtores, de forma a também reduzir o
impacto de nosso transporte.
Atualmente, quase todas as nossas 51 fábricas
ficam em comunidades rurais, oferecendo boas
oportunidades de emprego para suas populações e
estimulando suas economias com a compra de bens
e serviços localmente. Na maior parte desses
lugares, somos o maior empregador e parte
integrante da comunidade.
Porém, essas comunidades estão mudando
rapidamente. Cada vez mais jovens estão se
mudando para a cidades. Isso ameaça não só a
sustentabilidade de longo prazo de nossos
produtores, como também de nosso negócio e de
nossas comunidades.
Para nós, apoiar comunidades prósperas significa
cogerar mudanças positivas para a sustentabilidade
dos meios de vida nas comunidades onde atuamos.
Estamos nos empenhando para contribuir com a
competitividade, a resiliência e o desenvolvimento
de longo prazo dessas comunidades.

Thriving Communities
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Destaques do
avanço de nosso
trabalho nesta
área

NÓS MAIS QUE

DUPLICAMOS
o número de tecnologias
transferidas para produtores em
todos mercados

DANDO INÍCIO A SEIS PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E
EMPREENDIMENTOS SOCIAIS,
MELHORANDO A VIDA DE MAIS DE

APRESENTAMOS
PROGRAMAS DE APOIO A
JOVENS AGRICULTORES
EM

50

3.500

de nossas áreas produtivas

mulheres, jovens, agricultores e
comunitários desempregados na Índia,
na Colômbia, na Argentina, em
Marrocos, na Bélgica e na França

PROVENDO CERCA DE

70.000
HORAS

de treinamento
para produtores
em 2019

Prosperidade das
Comunidades

DURADOURAS

PARCERIAS
COM BANCOS
DE ALIMENTOS
em diversas regiões, fornecendo comida para famílias que
precisam
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Nosso apoio às
comunidades é definido
por três compromissos

ASSEGURAR O FUTURO DO TRABALHO RURAL POR
MEIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Apoiar o desenvolvimento de produtores no longo
prazo, com qualificação, conhecimento e transferência
de tecnologia; oferecer contratos de longa duração e
apoiar a sucessão para novas gerações

PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Continuar desenvolvendo parcerias público-privadas
para melhorar a vida de pelo menos 10.000 pequenos
produtores, mulheres e jovens em zonas rurais até
2025

APERFEIÇOAR O DESENVOLVIMENTO DE
INTEGRANTES DA EQUIPE MCCAIN

Proporcionar a nossos colaboradores nas
comunidades as habilidades e ferramentas para seu
desenvolvimento contínuo, pessoal e profissional

Prosperidade das
Comunidades

42

Sumário

1

Assegurar o futuro do
trabalho rural por meio
do desenvolvimento
agrícola

NOSSO COMPROMISSO

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTORES NO LONGO PRAZO, COM
QUALIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA;
OFERECER CONTRATOS DE LONGA
DURAÇÃO E APOIAR A SUCESSÃO
PARA NOVAS GERAÇÕES

VOCÊ SABIA?
18% de nossos produtores no mundo
têm menos de 35 anos de idade,
contra menos de 5% em 2014.

Temos cultivado relacionamentos duradouros com
produtores rurais há décadas, com foco na
construção da confiança a partir do contato e do
suporte diretos. Em todo o mundo, trabalhamos
com milhares de produtores, que vão desde
pequenos sitiantes na Índia até fazendas familiares
na Europa e empresas agrícolas na China. Seja qual
for o tamanho da propriedade, consideramos
nossos produtores como uma parte estendida da
família McCain. Aproximadamente 50% de nossos
produtores trabalham conosco há mais de uma
década, o que nos permite focar tanto a safra anual
quanto o sucesso futuro desses produtores.

Qualificação & Desenvolvimento
Apoiamos nossos parceiros rurais com a
transferência de conhecimento e tecnologia. Em
2019, os 260 integrantes de nosso time agrícola
ministraram cerca de 70.000 horas de treinamento.
Futuros fazendeiros
O plano de sucessão é uma questão importante
para os produtores rurais e vital para o futuro da
agricultura. Além de ajudar nossos produtores a
planejar a sucessão, também trabalhamos com
muitas entidades do setor para ajudar a inspirar a
próxima geração de fazendeiros.

Modelagem futura
Iniciamos um projeto de pesquisa mundial em
parceria com um professor emérito da
Universidade de Wageningen, na Holanda. O
projeto ampliará nossa compreensão de como as
mudanças climáticas dos próximos 30 anos
poderão afetar nossos parceiros rurais. Ao obter
esses importantes insights, nos certificamos de
poder assegurar o futuro sustentável da cultura
de batata.

No mundo inteiro, há uma preocupação crescente
com a viabilidade econômica das fazendas no longo
prazo e com a disponibilidade de agricultores para
administrá-las. Temos trabalhado em uma série de
iniciativas para garantir o sucesso de nossos
produtores McCain e também dos que vão se
desenvolver no futuro.
Estabilidade financeira
Oferecemos contratos plurianuais que permitem
que os produtores façam seu planejamento
financeiro para um período maior. Também
estamos apoiando nossos produtores com
variedades alternativas de batata, que são mais
resilientes e apresentam riscos menores de cultivo,
o que resulta em renda mais estável e confiável.

Prosperidade das
Comunidades

Assista a nosso vídeo sobre
desenvolvimento sustentável
de produtores na Bélgica
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COLUMB IA

DESTAQUE

Melhorando a vida rural na
Colômbia com a Campo Vivo
Parcerias público-privadas são um ótimo
jeito de gerar mudanças positivas e
duradouras em comunidades rurais. Em
2014, estabelecemos uma parceria com o
professor Muhammad Yunus, vencedor do
Nobel da Paz, para lançar o
empreendimento social Campo Vivo na
Colômbia – uma das áreas-chave de nosso
crescimento na América Latina.
A Campo Vivo trabalha para melhorar a vida de
pequenos produtores e suas famílias. Ela presta
serviços de educação e suporte para que
aumentem sua produtividade, melhora o acesso ao
mercado apoiando a comercialização de seus
produtos e os ajuda a desenvolver rendas mais
altas e estáveis para suas famílias. Também
fortalece a comunidade ao estimular associações
entre os agricultores.

VOCÊ SABIA?
Nos primeiros cinco anos, a Campo Vivo
realizou mais de 3.300 horas de
treinamento e deu assistência a mais de
450 lavouras em 11 municípios. O projeto
já atingiu 685 famílias, beneficiando cerca
de 2.300 pessoas.

Após os primeiros cinco anos de impacto social
positivo, a Campo Vivo alterou seu modelo de
negócio para se tornar mais sustentável. A fim de
levar a Campo Vivo para a próxima etapa, a McCain
e a Sociedade Alemã de Investimento e
Desenvolvimento (DEG) fizeram uma parceria
público-privada de três anos para aumentar o
impacto positivo nos pequenos agricultores
colombianos.

Assista a nosso vídeo
sobre a Campo Vivo na
Colômbia

Prosperidade das
Comunidades
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Parcerias para o
desenvolvimento
comunitário

NOSSO COMPROMISSO

CONTINUAR DESENVOLVENDO
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
PARA MELHORAR A VIDA DE PELO
MENOS 10.000 PEQUENOS
PRODUTORES, MULHERES E JOVENS
EM ZONAS RURAIS ATÉ 2025

Em países emergentes como Colômbia, Índia e
Argentina, a McCain se juntou a agências de
desenvolvimento, ONGs e associações
comunitárias para melhorar a vida e o trabalho
de pequenos produtores, empoderar mulheres
e qualificar jovens desempregados (ver páginas
45 e 46).

VOCÊ SABIA?
Os projetos globais de desenvolvimento
comunitário da McCain Foods têm tido
impactos positivos na vida de mais de
3.500 pessoas no mundo todo.

Nossos programas e parcerias apoiam o
empreendedorismo, a geração de emprego e o
desenvolvimento de habilidades, ajudando a
fortalecer comunidades e economias locais.
Adaptamos nossos esforços às necessidades e
aos desafios específicos de cada caso. Por
exemplo, em algumas regiões nos
concentramos em munir os jovens do
conhecimento, da visão e das habilidades de
que precisarão em futuros empregos. Em
outras, tratamos das questões de desigualdade
de gênero, atuando para melhorar as
oportunidades de mulheres e meninas por meio
de qualificação e educação. Também
trabalhamos em parceria com bancos de
alimentos em 11 países para ajudar a aliviar a
pobreza alimentar entre as pessoas mais
vulneráveis em nossas comunidades.

Prosperidade das
Comunidades

Educação e qualificação são
ferramentas importantes
para destravar o potencial
humano, promover
equidade e oferecer novas
possibilidades de melhoria
da vida nas zonas rurais."

FRANCOIS TASMOWSKI
DIRETOR SÊNIOR DE
SUSTENTABILIDADE
GLOBAL
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HIGHLIGHT

Ampliando os horizontes da
comunidade jovem na
Argentina
O acesso à educação de alta qualidade perto de
casa é crucial para reter a juventude nas zonas
rurais. Em 2017, lançamos uma parceria chamada
Sembrando Futuro (semeando o futuro) na
comunidade do entorno de nossa fábrica em
Balcarce, na Argentina.
O programa ajuda jovens de 17 a 24 anos a
descobrir futuras carreiras, proporciona
habilidades e qualificação e oferece orientação
profissional. Por meio de uma série de oficinas, os
participantes trabalham em programas seriados,
conduzidos por colaboradores da McCain de
diferentes áreas de atuação. O programa foi
desenvolvido em colaboração com organização
governamental educacional Forge.
Até o momento, 120 jovens já participaram do
Sembrando Futuro, cada qual beneficiando-se
de 260 horas de capacitação e treinamento em
habilidades pessoais e técnicas. Ao ajudar os
jovens a se engajarem na cultura do trabalho e
desenvolverem a mentalidade, os
conhecimentos e as competências exigidos no
mercado de trabalho atual, o programa está
dando uma contribuição vital para o
desenvolvimento comunitário e formando
conexões reais para as futuras gerações.

Prosperidade das
Comunidades

AR GENTIN A
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DESTAQUE

INDIA

Empoderando mulheres
na Índia com o projeto
Shakti
Sendo uma empresa global, a McCain reconhece
que cada comunidade local enfrenta desafios
sociais e econômicos específicos. Um desses
desafios na Índia é a expressiva desigualdade de
gênero sofrida pelas mulheres.
Em 2017, implementamos o Projeto Shakti na
Índia, com a Arupa Mission Research Foundation1.
O projeto foi iniciado no vilarejo de Baliyasan,
perto de nossa fábrica em Mehsana.

VOCÊ SABIA?
Antes do Projeto Shakti, apenas 10% das
mulheres participantes tinham conta no
banco. Hoje, 82% das mulheres e
adolescentes da região administram suas
próprias contas bancárias.

O Projeto Shakti visa a impulsionar mudanças
sociais e melhorar a vida de mulheres e
adolescentes, principalmente tratando da
desigualdade de gênero.

O projeto estimula o empreendedorismo e
auxilia o desenvolvimento de habilidades e a
troca de conhecimentos. Desde 2017, mais de
295 mulheres e adolescentes receberam
treinamento sobre direitos e saúde da mulher e
empreendedorismo feminino, inclusive educação
financeira.

O projeto oferece crédito para as mulheres
cobrirem seus gastos com educação e saúde e lhes
dá suporte para a criação de pequenos
empreendimentos, como venda de lanches e salões
de beleza. Além disso, um centro de conhecimento
foi montado no vilarejo para dar acesso a
tecnologias de informática a mulheres e à
comunidade como um todo.

Com o sucesso do piloto, expandimos esse
projeto para outros dois vilarejos: Ambaliyasan
e Bhasariya, no estado de Gujarat.

VOCÊ SABIA?
Das mulheres capacitadas pelo Projeto
Shakti, pelo menos 40 já aumentaram sua
renda, a partir de pequenos negócios
diversos.

1 arupamission.org

Prosperidade das
Comunidades
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Aperfeiçoar o
desenvolvimento de
integrantes da equipe
McCain

NOSSO COMPROMISSO

PROPORCIONAR A NOSSOS
COLABORADORES NAS
COMUNIDADES AS HABILIDADES E
FERRAMENTAS PARA SEU
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO,
PESSOAL E PROFISSIONAL
Temos orgulho das comunidades rurais onde
operamos e onde muitos de nossos colaboradores
moram e trabalham. Acreditamos que quanto
mais habilidades pudermos proporcionar a nossos
colaboradores, maiores serão os benefícios para
essas comunidades.

Em 2017, lançamos um novo programa de
formação global intitulado "Managing for Daily
Improvement" (gerenciando melhorias diárias, em
tradução livre). Esse programa foca a
responsabilidade pessoal e a tomada dessa
responsabilidade para si, resultando em mais
autoconfiança e maiores habilidades de resolução
de problemas. Começando com o desenvolvimento
de habilidades e resolução de problemas
individualmente, o programa evolui para a criação
de soluções em grupo e, por fim, para cenários de
liderança e direção. O programa foi implantado em
37 de nossas fábricas ao redor do mundo.

Com o avanço tecnológico, a digitalização e a
mecanização de nossas fábricas aumentam. Isso
gera muitas oportunidades para nossos
colaboradores das fábricas desenvolverem novas
habilidades e responsabilidades. Oferecemos
cerca de 200.000 horas de treinamento por ano,
mas reconhecemos que o treinamento formal é
apenas uma pequena parte do desenvolvimento
pessoal e oferecemos muito mais oportunidades
de aprendizagem prática, inserida no trabalho.

Globalmente, também aumentamos o número de
programas de jovens aprendizes, de trainees e de
estágio, ajudando jovens de diferentes
comunidades a ter oportunidades de carreira na
indústria, na agricultura e em administração.

Participantes do Programa
Global de Estágio em
Agricultura 2019

Prosperidade das
Comunidades
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DESTAQUE
REINO
UNIDO

Programa de jovens aprendizes
no Reino Unido soluciona déficit
de qualificação
Com os crescentes déficits globais de qualificação,
estamos ajudando a inspirar e apoiar jovens a
desenvolver habilidades para funções essenciais. Um
ótimo jeito de fazer isso é por meio de programas de
jovens aprendizes, que oferecemos em todo o
mundo.
No Reino Unido, a equipe identificou uma futura
falta de qualificação em engenharia – área crucial
para nossas fábricas. Então, desenvolveu um
programa de jovens aprendizes remunerado em
engenharia que propicia a aprendizagem prática e
subsidia a educação formal desses estudantes.
Esse programa – 80% prático e 20% teórico – permite
que jovens trabalhadores aprendam com mentores
da McCain. Profissionais qualificados e engenheiros
experientes transmitem seu conhecimento e
experiência ao guiarem os jovens participantes pelo
aprendizado, do início ao fim.
Programas como esse promovem qualificação
para o mercado, enriquecem a vida da força de
trabalho do futuro e despertam jovens para a
carreira dentro de nossas comunidades.

Sem esse tipo de apoio,
eu não conseguiria obter
o nível educacional que
tenho agora. Eu não
seria capaz de custear
isso por conta própria."

RYAN MOORE
EX-APRENDIZ, HOJE
ENGENHEIRO E SUPERVISOR
DE TURNO

Prosperidade das
Comunidades
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Tabelas de dados sobre Prosperidade das comunidades

ASSEGURAR O FUTURO DO TRABALHO RURAL
POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
INDICADOR

Número de horas de
treinamento e transferência de
conhecimento para produtores
Número de tecnologias
transferidas para produtores

2017
2019

PROGRESS
O

71.194

69.936

-2%

146

237

+62%

2017

2019

PROGRESSO

N/A

>3.500

PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO
INDICAD OR
Número acumulado de beneficiados
por programas comunitários
(estimativa)

Nova meta
(10.000 até
2025)

APERFEIÇOAR O DESENVOLVIMENTO DE
INTEGRANTES DA EQUIPE MCCAIN
INDICAD OR

2014

2017

PROGRESSO

Número anual de horas de
treinamento de colaboradores

>150.000

>230.000

+50%

Número de vagas oferecidas pela
McCain em programas de jovens
aprendizes, de trainee e de estágio

125

240

+92%

Prosperidade das
comunidades
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05Bases
Sólidas
NOSSOSCOMPROMISSOS,ABORDAGENS EAVANÇOS

Sendo uma empresa familiar,
temos nos guiados há décadas
por um conjunto de valores
familiares.
Nossa família é formada por mais de 22.000 pessoas ao
redor do mundo, e é com base nela que nosso negócio
se constrói.
Desde o início, os fundadores da McCain tinham a plena
convicção de que a ética é um bom negócio. Ao longo
dos anos, essa crença nos ajudou a definir quem somos,
o que fazemos e como fazemos.
Nossas Bases Sólidas são os compromissos basilares que
temos com nossos colaboradores, o que inclui
segurança, inclusão, ética e seguridade.
Devido ao impacto da covid-19, temos adaptado nossas
operações para garantir a total segurança de nossas
pessoas em todos os momentos. Este relatório
apresenta dados pré-pandemia. As medidas abrangentes
que estamos tomando neste período serão detalhadas
em nosso próximo relatório.

Strong Foundations
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Continuaremos melhorando
nossas bases sólidas com os
seguintes compromissos:

SEGURANÇA

Visar a zero acidente de trabalho

INCLUSÃO

Empenhar-nos para
promover a inclusão em
toda a força de trabalho

ÉTICA

Tolerância zero com a
corrupção e a violação dos
direitos humanos

SEGURIDADE

Remuneração justa de
todos os colaboradores
da McCain

Bases Sólidas
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Segurança

NOSSO COMPROMISSO

VISAR A ZERO
ACIDENTE DE
TRABALHO
"Nada do que fazemos vale nos machucarmos."
Esta é uma frase dita com frequência na McCain,
onde a segurança é nossa prioridade número um
com todo colaborador.
Nossa dedicação à segurança tem sido um
exemplo para o mercado nos últimos cinco anos,
com taxa total de ocorrências (total incident rate
– TIR) consistentemente abaixo de 1,00. Em
2018, nossa TIR foi de 0,53, uma queda de 40%
em relação à taxa de 0,88 em 2014. Mas isso
ainda não é suficiente. Queremos garantir que
todo mundo volte para casa em segurança ao
final de um dia ou de uma noite de trabalho.

Exercício de treinamento em
segurança do trabalho

No ano passado, iniciamos um amplo programa
quinquenal de segurança, com investimento
substancial para atingir nossa meta de zero
acidente. Estamos ansiosos para reportar nossas
ações e nossos avanços quando estiver
completamente implementado.

Durante a pandemia de covid19, mantemos a segurança
como prioridade número um.
Nossa abordagem geral será
detalhada em nosso próximo
relatório.

VOCÊ SABIA?
47% de nossos locais atingiram
TRIR zero em relação aos últimos 12
meses 1

1

Em 2019, substituímos a metodologia de Total Incident Rate
(TIR) para a de Total Recordable Incident Rate (TRIR), mais
abrangente, em nossos relatórios. De nossos 114 locais – que
incluem fábricas, escritórios, P&D e outras instalações –, 54
atingiram TRIR zero.

Bases Sólidas
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Inclusão

NOSSO COMPROMISSO

EMPENHAR-NOS PARA
PROMOVER A INCLUSÃO EM
TODA A FORÇA DE TRABALHO

Com mais de 22.000 colaboradores na família
McCain global, sabemos que a diversidade
aumenta nossa vantagem competitiva. Celebrar
nossas diferenças pessoais e aproveitá-las em toda
a companhia gera crescimento, inspira criatividade
e desperta inovação.

Apesar do avanço nessas áreas, sabemos que há
mais oportunidades de diversidade e inclusão
em termos de gênero, etnia, deficiência e
outros grupos sub-representados. Temos planos
de ação e forças-tarefas para tratar de questões
específicas levantadas pelos colaboradores.
Estamos trabalhando para construir uma cultura
a que todos nós tenhamos orgulho de
pertencer, um lugar onde celebramos as
pessoas pelo que elas são e onde cada indivíduo
tenha apoio e possibilidade para atingir
plenamente seu potencial.

Melhorar a diversidade de gênero tem sido o foco
inicial de nosso programa global de diversidade e
inclusão. Entre 2016 e 2019, tivemos um aumento
de três pontos na proporção de mulheres a partir
do nível de diretoria. Em 2017, lançamos o
Conselho Global de Diversidade & Inclusão e
organizamos uma ampla variedade de eventos de
capacitação (ver página 55) no mundo inteiro para
promover a conscientização e compartilhar
melhores práticas.

VOCÊ SABIA?
Organizações com culturas de diversidade e
inclusão são seis vezes mais propensas à
inovação e à agilidade, e têm oito vezes mais
chances de alcançar melhores resultados
comerciais2.

Incentivamos a formação de Grupos de Recursos
de Funcionários (ERGs, na sigla em inglês) para
ajudar grupos de colaboradores sub-representados
a terem suas opiniões ouvidas e suas necessidades
atendidas. Em 2019, sete novos ERGs estavam
ativos.

2

The diversity and inclusion revolution,
Deloitte Review, número 22, janeiro de
2018

Bases Sólidas
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DESTAQUE

Promovendo mais
diversidade e inclusão
Desde o lançamento de nossa estratégia de
Diversidade & Inclusão, organizamos vários
eventos de formação sobre o tema:
• Mais de 755 colaboradores da McCain
participaram de oficinas de Pensamento
Inconsciente em cinco regiões, refletindo sobre
seus preconceitos inconscientes e como eles
podem influenciar involuntariamente suas
atitudes.
•O "You Inc." é um programa de desenvolvimento
de liderança feminina, oferecendo um dia inteiro de
capacitação para mulheres desenvolverem suas
forças pessoais e aumentarem o impacto de seu
desempenho.
•Os Ciclos de Coaching para Mulheres
atraíram 210 participantes em cinco regiões.

Nosso Grupo de Recursos de
Mulheres na Área Comercial
(Vendas & Marketing nos EUA
discute desenvolvimento de
carreira e crescimento
pessoal.

GLOBAL

Em 2019, os diversos programas e oficinas de
liderança e conscientização continuaram
ganhando importância, atraindo 1.357
participantes – contra 702 em 2018.

Congratulations to the McCain India team, who
recently won the Best Corporate C S R Award at the
Sandvik India Gender Awards 2019!

Bases Sólidas

Comemoração do Dia Mundial da
Diversidade Cultural
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3

Ética

NOSSO COMPROMISSO

TOLERÂNCIA ZERO COM
A CORRUPÇÃO E A
VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS

Esperamos nada menos que condutas éticas e
lícitas em todas as nossas operações, e estamos
engajados com nossos fornecedores e com a
indústria como um todo para incentivar mudanças
positivas nesse sentido. Todos precisamos
respeitar os direitos humanos e nos esforçar para
prevenir a corrupção, o suborno, o assédio, a
discriminação e o trabalho forçado e infantil.

Nosso Código de Conduta de Fornecedores
determina que eles adotem todas as medidas
necessárias para garantir conformidade com as
exigências legais pertinentes e proíbe qualquer
tipo de trabalho forçado ou compulsório,
trabalho infantil, tratamento desumano, abuso
ou assédio.

Melhoramos continuamente nossos sistemas e
processos para garantir que conheçamos e
gerenciemos nossos riscos efetivamente. Nosso
Código de Conduta determina que todos os
colaboradores propiciem um ambiente seguro,
respeitoso e inclusivo. Não toleramos
preconceito, discriminação e assédio de qualquer
tipo. Encorajamos os colaboradores a notificar
nosso departamento de Recursos Humanos, nossa
equipe do Jurídico ou uma central externa para
denúncias sigilosas sobre comportamentos que
considerem desrespeitosos ou antiéticos.

Estamos comprometidos
com os princípios de
conduta ética e lícita, e
nossa adesão a esses
princípios é feita por meio
de transações comerciais
justas e transparentes."

Introduzimos módulos on-line para realizar e
acompanhar a realização de novos treinamentos
de pessoal. Exigimos que todos os colaboradores
concluam uma reciclagem anual para que se
recertifiquem em relação a nosso Código de
Conduta.

Bases Sólidas

CHAD HUTCHISO N
DIRETOR EXECUTIVO
JURÍDICO
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4

Seguridade

NOSSO COMPROMISSO

REMUNERAÇÃO JUSTA
DE TODOS OS
COLABORADORES DA
MCCAIN

Nossos colaboradores fazem parte da família
global McCain, sendo que muitos deles
trabalham há décadas conosco. Valorizamos
essas relações duradouras. Todos os
colaboradores precisam ter sua renda
assegurada, com remuneração justa por seu
valioso trabalho. Com isso, nos referimos a
salários e benefícios que permitam que os
colaboradores e suas famílias tenham um
padrão de vida digno.

Acabamos de concluir uma transformação
substancial de RH, ganhando mais eficiência e
consistência na maneira de oferecer
programas e serviços mundialmente.

Em 2019, realizamos uma pesquisa para
comparar os salários na McCain com as
referências da base de dados Living Wage, da
Fair Wage Network. Os resultados revelaram
que mais de 95% de nossos colaboradores têm
salário igual ou superior à referência em seus
respectivos países. A análise também mostrou
que oferecemos acesso a benefícios de saúde e
previdência que estão além dos padrões
governamentais mínimos na maioria dos países
onde atuamos.

Remuneração justa significa
pagar aos trabalhadores o
suficiente para que possam
arcar com os custos básicos
necessários a uma vida digna
e saudável."

Além disso, iniciamos uma revisão global da
remuneração no setor fabril para avaliar nossa
competitividade de mercado e as práticas
salariais em todas as nossas fábricas. Os
resultados preliminares mostram que, em
média, estamos pagando salários competitivos
no mercado. No entanto, sempre há espaço
para melhorar.

Bases Sólidas

ALISON D EMILLE
DIRETORA
EXECUTIVA DE RH
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06Governança,
Engajamento &
Comunicação de
Resultados
NOSSOS COMPROMISSOS, ABORDAGENS E AVANÇOS
Este é primeiro relatório sobre nossa Estratégia de Sustentabilidade
Global, nossos compromissos e avanços. Como empresa familiar,
valorizamos esta oportunidade de compartilhar nossa visão de
sustentabilidade e nossos objetivos futuros. Ao publicar nossas
intenções e nossos avanços até o momento, pretendemos estimular
um diálogo maior e a cocriação de soluções para os desafios globais.

Garantir que nossa estrutura de governança, o envolvimento de
nossos stakeholders e nossa produção de relatórios ajudem a
aumentar nossos conhecimentos e nossa capacidade para cumprir
nossas ambições é uma prioridade para nós. Desde 2018, temos
feito diversas mudanças em nossa estrutura de governança para
viabilizar o sucesso de nossa estratégia de sustentabilidade e gerar
melhorias contínuas de desempenho. Também formalizamos o
engajamento de nossos stakeholders externos para obter feedbacks
regulares sobre nossa abordagem e nosso progresso.
Continuamos investindo em sistemas de dados e refinando nossas
metodologias para assegurar que nossos relatórios sejam
consistentes e alinhados às melhores práticas. Ao prepararmos este
relatório, seguimos as Normas GRI, que são a principal diretriz para
relatórios de sustentabilidade. Para garantir a precisão e
confiabilidade de nossos dados de emissões de CO2, buscamos
validação externa.
Reportar nossos avanços será uma parte importante de nossa
jornada. Pretendemos publicar um relatório de sustentabilidade a
cada dois anos, além de divulgar atualizações sobre nosso progresso
com mais frequência.

Nossa
governança
Apoiando a implementação de nossa estratégia
Nossa estrutura de governança dá suporte ao
sucesso de nossa estratégia de sustentabilidade.
Nossa equipe de sustentabilidade responde
diretamente ao Diretor Executivo de Crescimento,
que conduz, ao lado do Diretor Executivo (CEO),
nosso Comitê Diretor de Sustentabilidade Global –
que chamamos de Comitê Diretor Be Good. Do
Good.
Também criamos um Comitê Administrativo de
Segurança e Sustentabilidade. No nível regional,
temos um gerente de projetos de sustentabilidade,
que é responsável pelos mercados emergentes
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de maior peso (Colômbia, África do Sul, Índia e
Argentina). Há líderes dedicados à
sustentabilidade ou comissões multidisciplinares
de sustentabilidade nos principais mercados
desenvolvidos (Grã-Bretanha, Europa continental,
Austrália, América Latina e América do Norte).
Essa estrutura permite que melhoremos
continuamente o desempenho regional, além de
explorar formas de incorporar questões de
sustentabilidade em nossas atividades comerciais,
fabris, de aquisições e de inovação.
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Nossos
stakeholders &
materialidades
Tornando-nos um negócio sustentável
Como empresa responsável, queremos que
nossa Estratégia de Sustentabilidade Global
reflita as opiniões de nossos stakeholders e
trate das questões que importam. Para isso,
nossos planos foram definidos a partir do
profundo engajamento de stakeholders e de
uma detalhada revisão das materialidades.
Eng aj ando nos s os sta keh o l d ers
Em 2018 e 2019, conversamos com um grupo
diversificado de nossos stakeholders externos
sobre uma questão-chave: "O que é necessário
para virar um líder em sustentabilidade?". As
respostas deles revelaram que precisávamos:

Identificando nossas questões-chave
Ao identificar questões relevantes, focamos
nossos maiores e principais desafios e
oportunidades de sustentabilidade. Para tanto,
revisamos uma variedade de tópicos e avaliamos a
importância deles para a sociedade e para nosso
negócio. Além da consulta a nossos stakeholders,
realizamos pesquisas externas, fizemos
comparações com indicadores de outras empresas
e analisamos tendências do setor.

• Comprometer-nos com a sustentabilidade
como parte de nosso propósito e de nossa
estratégia corporativos
• Incluir nossos parceiros da cadeia de valor e
buscar formar parcerias de cima a baixo da
cadeia de valor
• Alinhar-nos a padrões globais (e.g., ScienceBased Targets)

Essa avaliação das materialidades nos
permitiu priorizar questões-chave, como
mostra a matriz a seguir (de acordo com as
Normas GRI). Também nos ajudou a
mapear nosso alinhamento aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS, ver
página 61) e, o mais importante, a
desenvolver nossa estratégia de
sustentabilidade (ver página 4).

• Tratar nossos pontos fortes e também nossas
oportunidades de melhorar com
transparência
• Mensurar o impacto ao invés do resultado
• Desenvolver uma mudança robusta nos
processos de gestão e engajamento.

Vamos rever regularmente essas prioridades
para garantir que nossa Estratégia de
Sustentabilidade Global, nossos compromissos e
relatórios continuem sendo relevantes,
interessantes e úteis para nossos stakeholders.

Governança, Engajamento &
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Matriz de
materialidades
Prioridade
Global

Foco nas questões consideradas
mais relevantes para a natureza de
nosso negócio

Prioridade
Padrão

Melhoria
Contínua

Essas prioridades são complementadas por
compromissos de melhoria contínua e
sustentadas pelos fortes compromissos com
os colaboradores que são nossa base.

Crucial

Embora todos esses assuntos sejam
importantes para nós, identificamos como
prioridades globais aqueles nos quais
acreditamos poder ter impacto mais positivo.

Adaptação
às mudanças
climáticas

Redução das
emissões

IMPORTÂNCIA PARA STAKEHOLDERS EXTERNOS

Biodiversidade
e saúde do solo

Energia
elétrica
renovável
Segurança

Lixo

Inclusão

Embalagens
sustentáveis

Água
Saúde e
nutrição

Aquisições
sustentáveis

Direitos
humanos
Desenvolvimento
comunitário

Salários justos

Desenvolvimento
dos colaboradores

Importante

Integridade
empresarial

Importante

Estr atégica
OUR AB ILITY TO INFL UEN CE FAV OURAB LE OUTCOMES
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McCain Foods & Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável
Alinhando nossos compromissos
aos objetivos globais
Nossa Estratégia de Sustentabilidade Global
está alinhada aos esforços mundiais de
enfrentamento dos maiores desafios de
sustentabilidade de nosso tempo. Mais
especificamente, mapeamos nossas atividades
centrais de acordo com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos quais
acreditamos poder contribuir positivamente.

Em 2019, revisamos os pontos comuns entre
nosso trabalho e os 17 objetivos, identificando
sete deles nos quais podemos maximizar nossos
recursos e relacionamentos para gerar mais
efeito. Ver página 62 para uma visão geral de
nosso alinhamento com os ODS.

Para a McCain e nossos stakeholders, os ODS dão
uma visão panorâmica para resolver problemas
que afetam nossos produtores e comunidades
rurais, clientes, consumidores, colaboradores e
ONGs parceiras. Assim, são um forte princípio a
orientar nossa jornada.

Os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) [...] são
um chamado universal para
erradicar a pobreza,
proteger o planeta e garantir
que todas as pessoas gozem
de paz e prosperidade."
PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO

Governança, Engajamento &
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Ao realizar sua Estratégia de
Sustentabilidade Global, a
McCain tem o intuito de fazer
uma contribuição positiva
para esses sete objetivos
mundiais. Aqui está um
resumo de nossas principais
contribuições, com
informações mais detalhadas
em cada seção deste
relatório.

Acabar com a fome, a insegurança
alimentar e a má nutrição entre
todos exigirá esforços contínuos e
focados. Com investimentos em
agricultura, capacitação de
comunidades rurais e parcerias, a
McCain pode contribuir para a
segurança alimentar e a resiliência
da cadeia de suprimentos.

O acesso a água confiável e
saneamento e a boa gestão dos
ecossistemas de água potável são
essenciais para a saúde humana, a
sustentabilidade ambiental e a
prosperidade econômica. Com o
estresse hídrico mundial
aumentando, estamos nos dedicando
a melhorar a eficiência hídrica de
nossas operações e nossos
produtores.

Para que todos tenham acesso à energia
e para cumprir os objetivos de energia
renovável e eficiência energética, o
mundo precisa de fato adotar novas
tecnologias e se comprometer com
níveis mais altos de financiamento.
Estamos empenhados em reduzir em
50% a pegada de carbono em todas as
nossas fábricas no mundo, cessar o uso
de carvão e mudar para 100% de energia
renovável.

Elevar a produtividade no trabalho,
reduzir o desemprego e melhorar o
acesso a serviços financeiros são
ações essenciais para o crescimento
econômico inclusivo. Promovemos
isso ao incentivar a geração de
emprego e desenvolver
conhecimentos e habilidades
profissionais em zonas rurais.

As mudanças climáticas são o
problema ambiente mais urgente
enfrentado pelo mundo hoje. Elas
também afetam a consistência e a
qualidade na obtenção de nossas
matérias-primas. Mitigamos as
mudanças climáticas e nos adaptamos
a elas ao viabilizar novas colaborações
ao longo de nossa cadeia de valor.

Apesar de alguns avanços
positivos, os ODS precisam de um
comprometimento mais forte em
parcerias e cooperações.
Buscamos parcerias inteligentes
para cumprir nossos compromissos
e contribuir significativamente
para o alcance dos ODS.

L EGE NDA

A G R I C UL T UR A
INTELIGENTE E
S US TE N TÁ V E L
EFICIÊNCIA DE
RECURSOS NAS
OPERAÇÕES

BOA COMIDA

P R O S P E R ID A D E D A S
C O MUN I D A D ES

BASES SÓLIDAS

O desperdício de comida, as perdas de
alimentos nas cadeias produtivas e o
uso ineficiente de recursos naturais
impactam negativamente o meio
ambiente. A McCain promove
eficiência energética, hídrica e de
geração de resíduos junto aos
produtores e em nossas fábricas, por
meio de métodos produtivos
inteligentes e sustentáveis.
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Parcerias &
Colaborações

Acreditamos fortemente que parcerias e colaborações
com múltiplos stakeholders são a chave para um planeta
mais sustentável. Aqui estão destacadas algumas de
nossas parcerias e associações.

AGRICULTURA INTELIGENTE &
SUSTENTÁVEL
OP2B
Coalisão que realiza ações tangíveis
para desenvolver soluções inovadoras
visando à proteção e melhoria da
biodiversidade em sistemas agrícolas.

op2b.org

POTATO SUSTAINABILITY
ALLIANCE
A PSA é um coletivo de atores do setor
de batata que promove a certificação
voluntária de sustentabilidade por
meio de qualificação, pesquisas anuais
e auditorias acerca de todas as áreas da
gestão agrícola.

GLOBALGAP
Organização global que estabelece
padrões voluntários para a
certificação de produtos agrícolas no
mundo inteiro para uma agricultura
global segura e sustentável.
globalgap.org

potatosustainability.org

USO EFICIENTE DE RECURSOS NAS
OPERAÇÕES
SCIENCE-BASED
TARGETS INITIATIVE
A SBTi ajuda empresas a definir
metas de redução de emissões
que estejam alinhadas ao
Acordo de Paris e valida essas
metas.
sciencebasedtargets.org

ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION + NEW
PLASTICS ECONOMY
A Ellen MacArthur Foundation é um
think tank global que enfatiza a
necessidade de economias
circulares, regenerativas e de lixo
zero no mundo.
ellenmacarthurfoundation.org

RE100
A RE100 é uma iniciativa global de
lideranças corporativas que reúne
empresas influentes comprometidas com
a energia 100% renovável. Seu propósito
é acelerar a mudança para redes elétricas
zero carbono em escala global.
Pretendemos nos juntar à RE100 em 2020.
there100.org

BOA COMIDA
CONSUMER
GOODS
FORUM

ROUND TABLE ON
SUSTAINABLE
PALM OIL

US ALLIANCE FOR
POTATO RESEARCH
& EDUCATION

Organização liderada por CEOs que
promove a colaboração entre varejistas e
fabricantes de bens de consumo do
mundo inteiro para assegurar a confiança
do consumidor e gerar mudanças
positivas, inclusive maior eficiência.
theconsumer
goodsforum.com

A RSPO reúne stakeholders dos sete
setores da indústria de óleo de palma
para desenvolver e implementar
normas globais para o óleo de palma
sustentável.

A APRE dedica-se a fomentar o
conhecimento científico sobre o
papel da batata na promoção da
saúde de todas as populações.
apre.org

rspo.org

PROSPERIDADE DAS
COMUNIDADES
DEG

FORGE

A DEG é uma agência de investimento e desenvolvimento alemã
que oferece crédito, consultoria e suporte para empresas do setor
privado que atuam em países em desenvolvimento e emergentes.

A Forge Foundation é uma entidade sem fins
lucrativos que ajuda jovens latino-americanos de
baixa renda a ter acesso a empregos de
qualidade.

deginvest.de

fondationforge.org
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Sobre este
relatório
Este relatório detalha a Estratégia de
Sustentabilidade Global, os compromissos e o
desempenho da McCain Foods Limited (McCain).
Ele aborda todos os aspectos dos negócios sob
propriedade e controle operacional da McCain
Foods, exceto nossa subsidiária de transporte
Day & Ross e aquisições recentes.

Todos os valores reportados estão em Dólares
Canadenses (CAD), salvo quando indicado.
Alinhamento a normas globais
Este relatório foi preparado tendo como referência
as Normas GRI; este material referencia
especificamente os Princípios de Relatório para
definição do conteúdo a ser apresentado e sua
qualidade, conforme disposto na norma GRI 101:
Fundamentos 2016 e nas Disposições 103-1, 103-2
e 103-3 da norma GRI 103: Abordagem de gestão
2016. Nosso Sumário de Conteúdos GRI está
disponível aqui.

Salvo indicação do contrário, os dados de
desempenho incluem nossas aquisições Kitchens of
Sara Lee, CêlaVita e Lutosa. As aquisições Infinity,
Great American Snacks, Van Geloven, Royaan,
Swinkels e Forno de Minas não estão inclusas. Uma
área focada especialmente pela McCain é nossa
cadeia de suprimentos agrícola. Incluímos os dados
da cadeia de suprimentos, em agricultura e outros
setores, sempre que disponíveis e suficientemente
robustos.

Validação externa
A McCain buscou validação externa dos dados de
emissões de CO2 em 2019, a fim de fundamentar
as ambiciosas metas de redução de CO2
estabelecidas para 2030 e a redação deste
relatório. O BSI fez uma verificação limitada de
nosso inventário de emissões de CO2 relativo a
2017-2019 e de nossa consonância com o ISSO
14064. O parecer do BSI está disponível aqui.
Consideraremos ampliar o escopo de nossas
validações externas no futuro.

O período de relatório da McCain é nosso ano
fiscal (de 1º de julho a 30 de junho). Este relatório
inclui dados de desempenho relativos ao ano fiscal
de 2019 (1º de julho de 2018 a 30 de junho de
2019) e de anos fiscais anteriores, quando
pertinentes.
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Be Good. Do Good.
Ao seguir nossa Estratégia de
Sustentabilidade Global, pretendemos nos
preparar para os desafios do futuro,
continuar crescendo ao mesmo tempo em que
reduzimos nosso impacto ambiental e atender
às progressivas necessidades de nossos
principais stakeholders.
Estamos no começo de nossa jornada e
continuaremos crescendo como um negócio
moderno e responsável nos anos que virão.
Este relatório Be Good. Do Good. é uma parte
vital desse processo. Queremos receber suas
opiniões sobre nossos compromissos e
avanços em sustentabilidade e sobre este
relatório. Comentários são bem -vindos e
podem ser enviados para
sustainability@mccain.com .
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