Juntos,

RUMO A UM PLANETA
COM ALIMENTOS QUE
RESPEITEM O MEIO AMBIENTE

2020 - RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
SUMÁRIO EXECUTIVO

SUSTENTABILIDADE – O CORAÇÃO DA McCAIN
Todo mundo enfrentou desafios em 2020. A pandemia global

segmentos da nossa companhia, da fazenda em que plantamos as

do COVID-19 trouxe grandes mudanças e colocou em destaque

batatas até a mesa do consumidor.

os desafios enfrentados por um ecossistema alimentício global
frágil. Além disso, ressaltou o impacto disruptivo que algo como a
mudança climática pode ter no mesmo. Também colocou ênfase na
jornada de sustentabilidade global da McCain.
Nós somos guiados pela crença do nosso fundador que “boa ética
é bom negócio”. Este ethos direciona nossos esforços para criar
alimentos deliciosos e que respeitem o meio ambiente em todos os

Enquanto a sustentabilidade tem sido desde sempre parte do
que fazemos, foi no último ano que criamos objetivos claros e
mensuramos nosso progresso com o lançamento do nosso primeiro
Relatório Global de Sustentabilidade.
O relatório deste ano resume o progresso que fizemos no nosso ano
fiscal de 2020, em direção aos nossos compromissos.

OBJETIVOS, VALORES E NEGÓCIO
ESTABELECEMOS UM PROPÓSITO DE PRODUZIR ALIMENTOS QUE RESPEITEM O MEIO
AMBIENTE, DE FORMA A GARANTIR UM FUTURO SUSTENTÁVEL PARA AS PRÓXIMAS
GERAÇÕES. MAS NÃO ESTAMOS SOZINHOS NESTA JORNADA. SABEMOS QUE,
PARA TERMOS SUCESSO, DEVEMOS UNIR ESFORÇOS COM NOSSOS PRODUTORES,
FORNECEDORES, CLIENTES, CONSUMIDORES E COMUNIDADES. AO REDOR DO MUNDO,
A MCCAIN PREZA POR CONEXÕES REAIS E ALIMENTOS RESPEITOSOS COM O PLANETA.

A mudança começa aqui.
Os valores da McCain nos influenciam em cada passo do nosso esforço de sustentabilidade:
• FAMÍLIA — Temos orgulho de ser uma empresa familiar; cuidamos uns dos outros e do
nosso negócio como uma família.
• AUTENTICIDADE — Temos orgulho de ter uma equipe diversificada, com 22.000 pessoas
em seis continentes, trabalhando como um time para construir uma cultura na qual cada
um pode ser autêntico.
• QUALIDADE — Temos orgulho em oferecer qualidade todos os dias, tanto nos produtos
que fabricamos quanto no trabalho que realizamos.
• CONFIANÇA — A McCain preza por relacionamentos de parcerias e conexões estreitas e
reais com clientes, consumidores, produtores, fornecedores e nossas comunidades.

FUNDAÇÕES SÓLIDAS
Apesar das nossas fortalezas como negócio, 2020 nos desafiou de formas
que nunca imaginávamos. Adaptamos rapidamente as nossas operações
para manter as pessoas seguras, enquanto, ao mesmo tempo, garantíamos a
continuidade do serviço de alimentação para nossas comunidades e clientes.
Mas a pandemia não foi o único desafio que enfrentamos em 2020. O

• SEGURANÇA NO TRABALHO — Comprometimento com zero
incidentes de trabalho porque todo mundo deve chegar em
casa com segurança todos os dias.
• INCLUSÃO — Lutando rumo a uma força de trabalho diversa,
equitativa e inclusiva.

mundo ficou cara a cara com realidades como o racismo, a discriminação,

• ÉTICA — Tolerância zero com qualquer abuso dos Direitos Humanos.

a misoginia e a xenofobia. Com isso, os tópicos de inclusão e segurança

• SEGURANÇA — Remuneração justa para todos os funcionários
da McCain.

passaram a ser prioridades desde o ano passado:
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PLANTAÇÃO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL
No coração do negócio da McCain está o plantio. A gente não se

com um comprometimento em investir nas nossas Fazendas do Futuro

esqueceu, não vai e não pode se esquecer dessas raízes. Como

para ganhar um melhor entendimento das práticas da agricultura

nosso co-fundador Harrison McCain disse uma vez, “se você não fizer

regenerativa e seu impacto, custos e benefícios.

a agronomia de forma correta, nada mais importa”. Terras do mais
alto padrão estão em nosso DNA. Nossa jornada rumo a um meio
ambiente sustentável reflete os valores fundamentais da McCain e a
expectativa do nosso consumidor.
Mas o cenário atual envolve uma população que não para de crescer e
efeitos ecológicos como a mudança climática, a perda de biodiversidade,
degradação do solo e o desperdício de comida, colocando o futuro
do sistema alimentício global em perigo. Reimaginar uma forma mais
sustentável de plantar batata é um elemento chave na nossa jornada para
garantir alimentos respeitosos com o meio ambiente.
Agricultura regenerativa é uma peça chave deste futuro. Isso começa

Sabemos que devemos demonstrar que a agricultura regenerativa
é economicamente viável e escalável antes de pedir aos nossos
fazendeiros que nos acompanhem neste caminho. A primeira de nossas
três Fazendas do Futuro está operando em New Brunswick, no Canadá.
Todas as três estarão funcionando até 2025.
Nós estamos confiantes de
que chegaremos lá, e estamos
comprometidos em implementar as
práticas da agricultura regenerativa
em 100% das plantações de batata
da McCain até 2030.

OPERAÇÕES QUE UTILIZAM RECURSO DE FORMA EFICIENTE
Coletivamente, da fazenda ao prato, o sistema de alimentação global é responsável por mais de ¼ da emissão
global de CO2. Para fazer a nossa parte, a McCain estabeleceu suas próprias metas de reduzir as emissões das
nossas operações em 50% até o fim da década, buscando utilizar 100% em eletricidade renovável.
Até 2025, nos comprometemos a usar 100% de toda batata plantada por nós, com zero desperdício, e 100% das
nossas embalagens serão recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

BONS ALIMENTOS
Segurança e qualidade alimentar estão sempre à frente das nossas operações. Essa pandemia sem precedentes
atrasou um pouco os planos com os quais nos comprometemos em 2020, principalmente devido ao fechamento
generalizado de alguns estabelecimentos do setor alimentício. Alguns testes que seriam realizados também foram
atrasados, por causa do acesso restrito ao laboratório em razão de precauções com a COVID.
Nesse ano tão desafiador, mantivemos nosso foco em garantir a continuidade do
abastecimento aos clientes e comunidades. Mas, olhando para o futuro, continuamos comprometidos com
nossos objetivos de produzir mais alimentos com ingredientes reconhecíveis, remover o óleo de palma dos
produtos com a marca McCain até 2025, reduzir o sódio nas batatas e aperitivos em até 15% e expandir nossa
ofertas de alimentos saudáveis.

CONSTRUINDO COMUNIDADES PRÓSPERAS
Desde nossa fundação, em uma fazenda em 1957, temos orgulho de termos estabelecido as operações da McCain em
outras comunidades rurais, que hoje hospedam 95% do nosso processo de plantio. Nós estamos comprometidos com um
desenvolvimento de longo prazo, educação e suporte aos produtores e suas famílias nas localidades em que operamos.
A pandemia destacou a fragilidade de comunidades por todo o mundo. Em resposta a isso, durante o curso da
pandemia a McCain e a Fundação McCain doaram o equivalente
a mais de 53 milhões de refeições globalmente e dobraram suas
parcerias com bancos de alimentos ao redor do mundo.
Até 2025, a McCain está comprometida em doar 200 milhões
de refeições a bancos de alimentos e ONGs ao redor do
mundo, fornecendo 50.000 horas de trabalho voluntário e
melhorando a qualidade de vida de mais de 10.000 agricultores
de batata e suas famílias.

