
Coca-Cola Brasil doa R$ 20 milhões para Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 

Doação para Bolsa Floresta beneficiará duas mil famílias no Estado do Amazonas.Estimular a 
sustentabilidade e a manutenção das matas nativas são os principais objetivos do programa. 

A Coca-Cola Brasil anuncia hoje, dia 6 de fevereiro de 2009, em Manaus, uma doação para a 
Fundação Amazonas Sustentável (FAS), visando promover a conservação da floresta e a 
melhoria da qualidade de vida das populações que nela vivem. Assim como fizeram o Governo 
do Estado do Amazonas e o Banco Bradesco, o Banco do Planeta, a Coca-Cola Brasil irá doar 
R$ 20 milhões para o Bolsa Floresta, o primeiro programa brasileiro de pagamento de serviços 
ambientais feito diretamente para as comunidades que residem nas Unidades de Conservação 
do Estado do Amazonas. Os principais objetivos do programa são promover a redução do 
desmatamento e estimular a melhoria da qualidade de vida dos povos da Floresta. 

A doação da Coca-Cola Brasil será aplicada em um fundo permanente que irá beneficiar cerca 
de duas mil famílias, nos quatro componentes do programa Bolsa Floresta: Familiar, 
Associação, Social e Renda. Para usufruir do benefício, as famílias têm que participar de 
oficinas de formação sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Ao final do processo, os 
participantes assinam voluntariamente um termo de compromisso pelo desmatamento zero. 

"O Bolsa Floresta é um importante mecanismo para envolver a população nas atividades de 
combate ao desmatamento. O programa não é um salário e não pretende ser a principal fonte 
de renda das famílias. É um complemento de renda, pago a título de recompensa pela 
conservação da floresta", explica Virgílio Viana, diretor geral da Fundação Amazonas 
Sustentável. 

O Bolsa Floresta está incluído na Lei de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Até o mês de dezembro de 2008, o programa 
beneficiou 4.500 famílias em 13 unidades de conservação das 34 existentes. 

"O trabalho desenvolvido pela FAS está em linha com a plataforma de sustentabilidade da 
Coca-Cola Brasil, Viva Positivamente. Estamos felizes em poder contribuir para a conservação 
da biodiversidade brasileira através da geração de renda baseada em atividades sustentáveis", 
diz Xiemar Zarazúa, presidente da Coca-Cola Brasil. 

A plataforma Viva Positivamente reúne os princípios, valores e áreas de atuação prioritárias 
para que a operação do Sistema Coca-Cola Brasil continue crescendo de forma sustentável. 
Viva Positivamente inclui sólidos compromissos calcados em cinco áreas de desenvolvimento 
sustentável da companhia. São elas: performance, portifólio, planeta, pessoas e parceiros. A 
cada um deles correspondem metas e ações para o aprimoramento permanente e o 
crescimento sustentável do Sistema Coca-Cola Brasil. Em relação à operação propriamente 
dita, a empresa possui globalmente metas aspiracionais importantes, como neutralizar o 
consumo da água utilizada nos produtos e atingir 100% de reciclagem de embalagens. 

"Para isto, temos ações em andamento há anos. O índice de uso de água da Coca-Cola Brasil é 
uma referência no mundo, estando hoje em 2,10 litros por litro produzido, incluindo o litro que 
vai dentro da embalagem. Há 12 anos, este índice andava na casa de 5 litros", diz Marco 
Simões, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola Brasil. Apesar de ser 
um dos melhores do mundo, os investimentos em melhorias continuam e o progresso em 
direção à neutralidade é uma realidade. No Brasil, os fabricantes de Coca-Cola utilizam água 
da chuva nas suas operações e seguem a estratégia dos três 'Rs': reduzir o consumo de água, 
reciclar a água que volta à natureza e repor para as comunidades a água usada nos produtos. 

 



Na área de embalagens, a Coca-Cola Brasil atua de forma direta, com uma série de iniciativas 
que já contribuíram para que o índice de reciclagem de latas se aproximasse de 100% e o de 
PET superasse 50%.Entre essas ações, destacam-se o programa Reciclou, 
Ganhou.Desenvolvido desde 1996 pelos fabricantes e o Instituto Coca-Cola Brasil, o programa 
apóia 50 cooperativas e, desde seu surgimento, já reciclou 4 milhões de quilos de embalagens. 
Outra iniciativa é a parceria com o Instituto Wal-Mart, firmada em 2008, que prevê a 
instalação de estações coletoras de material reciclado, as Estações de Reciclagem, em quase 
450 lojas da rede varejista, em todo o País. 

A Coca-Cola Brasil também liderou o debate para autorizar a implementação no Brasil do 
sistema bottle-to-bottle, que permitirá a produção de novas embalagens a partir do uso de 
resina de PETreciclada. Atualmente, o processo encontra-se na fase de homologação de 
fornecedores por parte da Anvisa. A expectativa é de que, já no primeiro ano após sua 
aprovação, o índice de reciclagens de garrafas PET no Brasil cresça 15%, aproximando a 
indústria da meta aspiracional de 100%. 

A Coca-Cola Brasil lançou, em novembro de 2008, o Prêmio Pemberton, de estímulo à 
pesquisa acadêmica sobre vida saudável. O Prêmio irá selecionar e distinguir trabalhos 
científicos elaborados por profissionais das áreas de Ciências Médicas e Biomédicas, Nutrição e 
Educação Física. As pesquisas devem ter foco no papel que desempenham fatores como 
exercícios físicos, alimentação equilibrada e hidratação para uma vida saudável. A iniciativa 
tem o apoio da ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica). 

Em relação à energia, atualmente cada nova geladeira instalada em um ponto de venda em 
qualquer lugar do mundo consome de 30% a 50% menos energia que a geração anterior, 
graças à instalação de um dispositivo patenteado pela empresa, o EMS-55, que gerencia a 
energia de forma inteligente. Além disso, estão livres de gases mais nocivos para a camada de 
ozônio ou que aumentem o efeito estufa. 

Os programas nacionais nas áreas social e ambiental do Sistema são liderados pelo Instituto 
Coca-Cola Brasil, como: 

Programa de Valorização do Jovem O Programa de Valorização do Jovem foi implantado em 
1999, com o objetivo de reduzir a evasão escolar no ensino público fundamental. O Programa 
atende 4.800 alunos do Ensino Fundamental em nove estados brasileiros. Até hoje, já foram 
beneficiados mais de 23 mil estudantes. A mecânica do programa prevê que, em cada escola 
associada ao programa, alunos do 6º ao 8º ano com grave risco de evasão atuem como 
monitores de estudo de alunos do 1º ao 4º ano, igualmente com dificuldades de aprendizado. 
A evasão escolar média dos participantes do programa é de 0,7%, contra uma média nacional 
de cerca de 4% registrada pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. 

Educação Campeã 

A Renosa - fabricante do Sistema Coca-Cola Brasil nos estados do Mato Grosso, Maranhão, 
norte do Tocantins e oeste de Goiás - e o Instituto Coca-Cola Brasil firmaram parceria com o 
Instituto Ayrton Senna e lançaram o projeto Educação Campeã, composto por programas 
educacionais que visam a melhoria do Ensino Fundamental no Maranhão. A parceria, que conta 
com o apoio do Governo do Estado, beneficia mais de 500 mil alunos. 

 



Água das Florestas Tropicais Brasileiras Com foco na recuperação, proteção e manutenção de 
bacias hidrográficas através da recomposição florestal de áreas próximas a rios e lagos, o 
Programa Água das Florestas Tropicais Brasileiras é uma iniciativa do Instituto Coca-Cola Brasil 
que envolve a participação conjunta de vários setores da sociedade. O resultado é uma força 
multidisciplinar que soma conhecimentos, tecnologias e recursos, atuando sobre um 
determinado manancial de forma integrada às comunidades locais. Em sua fase inicial, o 
programa contempla uma bacia hidrográfica inteira com a preservação manancial da bacia do 
Rio Piraí, na região do Alto Tietê, São Paulo. O projeto prevê o reflorestamento com cerca 3,3 
milhões de mudas de espécies nativas, em uma área 3.000 hectares, em até cinco anos. O 
investimento estimado nesta primeira fase é de R$ 27 milhões. 

Reciclou, Ganhou O Reciclou, Ganhou apóia 37 cooperativas em 24 estados e a meta é chegar 
a todos os estados brasileiros até meados de 2009. Graças a iniciativas como esta, o Brasil é 
hoje o país com maior índice mundial de reciclagem de alumínio (96%) e um dos maiores em 
reciclagem de PET(53%). 
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