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Para a Philip Morris International (PMI), sustentabilidade é substituir cigarros por
melhores alternativas, enfrentar os desafios da sustentabilidade em toda a sua cadeia de
valor e aproveitar oportunidades para agregar valor à sociedade. É parte integrante da
estratégia de negócios da empresa. A sustentabilidade genuína de uma empresa de
tabaco começa com a abordagem dos impactos negativos à saúde de seus produtos. Isso
significa, antes de tudo, desenvolver e comercializar melhores alternativas que os
cigarros, enquanto gerenciar nossos impactos sociais e ambientais em nossas operações
e cadeia de valor.
Embora a substituição de cigarros por melhores alternativas seja a maior
contribuição que podemos trazer aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas (ONU), também podemos fazer contribuições
relevantes na maneira como conduzimos nossos negócios. Outros dois pilares
fundamentais da nossa estratégia de sustentabilidade estão diretamente relacionados à
forma de gerenciar nosso impacto social e nossa pegada ambiental.
O Brasil é líder global na produção de tabaco e responsável por 25% das vendas
globais. Atualmente, mais de 150.000 famílias, a grande maioria em pequenas
propriedades, são dedicadas a essa atividade. A produção está concentrada na região sul
do país e mais de 2,1 milhões de pessoas estão direta ou indiretamente envolvidas.
No Brasil, possuímos uma instalação industrial completa, desde a pesquisa e
desenvolvimento de sementes de tabaco, 47.000 agricultores verticalmente integrados
à organização e nossos fornecedores, até a fabricação de cigarros para o mercado
doméstico e exportação.
Para demonstrar nosso compromisso com o gerenciamento sustentável da água,
começamos a implementação em 2017 do AWS International Water Stewardship
Standard, um padrão aplicável globalmente que permite aos usuários de água entender
o impacto do uso da água e assim trabalhar de maneira colaborativa e transparente para
o seu gerenciamento sustentável.
A operação da Philip Morris Brasil em Santa Cruz do Sul, além de ter sido a
primeira afiliada da Philip Morris International a implementar a norma na sua versão 1.0
em 2018, tornou-se também a primeira operação industrial do mundo a ser certificada
na versão 2.0 da norma AWS em 2019.
Um aprendizado importante da abordagem ampla exigida pelo Padrão AWS é que
os problemas de água são sempre mais complexos do que o previsto, mas o engajamento
com as partes interessadas é capaz de resolver problemas que individualmente podem
ser vistos como intransponíveis.
Nossos mais sinceros agradecimentos a toda a equipe da Philip Morris Brasil pelo
comprometimento nesta jornada pela sustentabilidade.

Alejandro Okroglic

Eduardo Schmitt

Diretor de Manufatura Brasil

Gerente de Saúde, Segurança
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* Responsável legal dos assuntos referentes a água

Buscamos a redução contínua do uso dos recursos hídricos em nossa fábrica.
Desde 2010, já reduzimos 56,75% do consumo em nossa operação em Santa Cruz do Sul.
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REUSO DE ÁGUA

CAPTAÇÃO DA CHUVA

Abastecimento de 10% do
nosso consumo através de
água de reuso.

Em 2019 investimos em
iniciativas de uso de água
da chuva, que já representa
5% do total utilizado em nossos
processos de Manufatura.
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WATERSHED - PROTEÇÃO DE NASCENTES
Buscando a proteção de nascentes e melhoria da qualidade
da água de consumo, o projeto é constituído por duas etapas:
na primeira são realizadas as análises físicas e químicas da
água das nascentes utilizada para consumo humano nas
propriedades integradas à empresa. A partir desse
diagnóstico, na segunda etapa, são elaboradas propostas de
intervenção individualizadas para captação adequada da
água e proteção das nascentes de cada propriedade.
Até o momento 16 famílias da cidade de Sinimbú já foram
beneficiadas e 14 novos diagnósticos estão em andamento.

WATER & BUSINESS
Alejandro Okroglic, Diretor de Manufatura da
PMB, foi convidado para o painel de alto nível
do Water & Business, seminário promovido
durante a Rio Water Week, compartilhando a
estratégia de gestão da água da PMB.

COMPROMISSO COM SEGURANÇA HÍDRICA
PMB torna público o seu compromisso com a gestão
hídrica ao lado de outras 22 grandes empresas,
tornando-se signatária do Compromisso Empresarial
Brasileiro Pela Segurança Hídrica, iniciativa promovida
pelo CEBDS.
Ao aderir o compromisso, a empresa se compromete a:
ampliar a inserção do tema água na estratégia de
negócio, medir e comunicar publicamente a sua gestão
hídrica e incentivar projetos compartilhados em prol
da gestão da água.

TREINAMENTO EM PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO
A Agência Nacional de Águas (ANA), órgão federal vinculado ao
Ministério do Meio Ambiente e responsável pelo gerenciamento
dos recursos hídricos brasileiros, conduziu um treinamento em
práticas de conservação voltadas ao manejo sustentável dos solos,
proteção da qualidade da água e medidas de adaptação às
mudanças climáticas.
Com a participação de vários agentes e agências governamentais
de diversas localidades do Brasil e que coordenam projetos
chamados de Produtores de Água, a Philip Morris Brasil foi a única
empresa privada reconhecida, convidada e que apresentou o
trabalho desenvolvido com o Programa Protetor das Águas,
desenvolvido no município de Vera Cruz.

PMB SEM COPOS DESCARTÁVEIS
A fábrica da Philip Morris Brasil gerou uma ação
concreta na área de Sustentabilidade: implantou o
projeto Sem Copos Descartáveis e, antes do final de
janeiro, já conseguiu zerar o consumo de 65 mil
unidades mensais do produto em suas instalações.
Com essa iniciativa a empresa ajuda na redução do
consumo de água, visto que para produzir uma
unidade descartável são gastos 3 litros de água e para
lavar o copo reutilizável são utilizados apenas 300 ml.

INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
A Philip Morris Brasil foi convidada a compartilhar sua
estratégia de gestão da água em conferência
organizada pela International Water Association (IWA)
e Inter-American Development Bank, realizada em
Guayaquil, Equador.

MAIS CAMPO ROSA
O primeiro "+Campo Rosa" foi lançado em 2017,
com o objetivo de levar ao público feminino temas
relacionados a meio ambiente, saúde e segurança no
trabalho no âmbito da produção rural. Dentre as
informações levadas para as mulheres que atuam no
campo e comercializam tabaco para a PMB, assuntos
relacionados ao cuidado com água no âmbito da
agricultura
familiar também
são
tratados.
Atualmente, mais de 500 mulheres já foram
capacitadas pela iniciativa na região sul do Brasil.

