Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da PepsiCo
A gestão ambiental e a protecção da segurança e da saúde dos nossos colaboradores são sustentadas pelos nossos valores que nos
ajudam a alcançar e a cumprir o compromisso de “Resultados com Responsabilidade”, o nosso programa que oferece um
desempenho sustentável a longo prazo. A Segurança e a Saúde dos nossos colaboradores, bem como a protecção do meio ambiente
são as principais preocupações da PepsiCo, e aspiramos sempre por um ambiente de trabalho livre de incidentes. A Política de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente (EHS) é implementada segundo o Sistema Global de Gestão Ambiental, de Segurança e Saúde
do Trabalho (GEHSMS).
Guiados pelos nossos Valores e de acordo com o nosso Código de Conduta Global e com a nossa Política sobre os Direitos
Humanos no Trabalho, a PepsiCo estabeleceu e está comprometida com os seguintes princípios de Meio Ambiente, Segurança, e
Saúde:
1. Cultura Corporativa: Construímos uma cultura proactiva incentivando a responsabilização individual, de gestão e de organização
sobre o meio ambiente, segurança e saúde. Envolvemos, consultamos e damos a formação necessária aos nossos colaboradores
incentivando-os activamente a participar no desenvolvimento de nossa cultura proactiva.
2. Integração pelo Negócio: O meio ambiente, a segurança e a saúde são questões que fazem parte de todas decisões do negócio a
curto e a longo prazo.
3. Alocação de Recursos: Fornecemos os recursos apropriados para a implementação do nosso sistema de gestão ambiental, de
segurança e saúde que identifica, avalia e gere os riscos. Partilhamos as melhores práticas ambientais, de segurança e saúde em
toda a Companhia.
4. Conformidade Legal: Aplicamos práticas adequadas de gestão em relação ao meio ambiente, segurança e saúde, com o objectivo
de cumprir com os Standards Corporativos, requisitos legais e outros aplicáveis. Realizamos auditorias regularmente para avaliar o
seu cumprimento.
5. Avaliação do Desempenho: Estabelecemos indicadores adequados e representativos de avaliação e monitorizamos do nosso
desempenho em relação aos nossos objectivos ambientais, de segurança e de saúde, utilizando estes indicadores como guias para a
melhoria contínua.
6. Melhoria Contínua: Monitorizamos os potenciais problemas emergentes e mantemo-nos actualizados em relação às alterações
legais, inovações tecnológicas e interesses das partes interessadas com o intuito de implementar soluções eficazes e sustentáveis,
reduzir o consumo de recursos, de energia e de resíduos, proteger os recursos naturais e criar um ambiente de trabalho saudável e
seguro.
7. Colaboração com as Partes Interessadas: Colaboramos com nossos prestadores de serviços, engarrafadores, fornecedores,
clientes e comunidades locais para reduzir o impacto ambiental e o impacto na segurança e saúde, quer nas operações diárias, quer
em processos tecnológicos ou produtos. Através de um trabalho conjunto com o governo, instituições académicas, organizações nãogovernamentais, associações empresariais e outras partes interessadas com as quais mantemos relações, esforçamos-mos para criar
e desenvolver soluções efectivas e sustentáveis para desafios ambientais, de segurança e de saúde que enfrentamos na nossa
actividade.
8. Revisão Anual: Avaliamos anualmente o desempenho da Companhia na implementação desta Política e garantimos a sua revisão
e actualização sempre que necessário.
É da responsabilidade dos nossos líderes garantir que esta Política é compreendida, comunicada de forma efectiva e implementada
na PepsiCo, a nível mundial. Todos os colaboradores têm a responsabilidade de compreender o impacto desta Política sobre o seu
trabalho diário, esperando deles o seu apoio na aplicação dos princípios enunciados.
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