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Plantio de árvores na planta Raposo: início da parceria com a ONG IPÊ



Prezados,

Hoje temos um novo paradigma, segundo o qual as empresas que desejam se perpetuar devem 

ser capazes de alcançar não somente resultados financeiros, mas também o chamado “tripé da 

sustentabilidade”, ou seja, ser sustentável nas esferas Econômica, Social e Ambiental.

Da mesma forma que tivemos um crescimento sem precedentes neste ano, entendemos a im-

portância de prestarmos contas para a sociedade sobre as nossas interações com o meio ambien-

te, com nossos colaboradores e a comunidade. Por esta razão, elaboramos este relatório com o 

objetivo de compartilhar experiências e buscar o amadurecimento de nosso sistema de gestão. 

Quem conhece o Grupo Bimbo sabe do nosso compromisso com nossa filosofia empresarial 

e de nossa responsabilidade para gerir o nosso negócio baseados em nosso código de ética. Ali-

nhada às políticas do Grupo, a Bimbo do Brasil é uma empresa que acredita que sua prosperida-

de depende essencialmente do equilíbrio ambiental, do uso sustentável dos recursos naturais e 

do respeito pelas comunidades onde está presente.

Neste sentido, a base para todas as nossas iniciativas é o cumprimento amplo e irrestrito da 

legislação local, bem como uma postura pró-ativa em relação aos órgãos ambientais.  

Entendemos também que uma boa gestão ambiental deve ser capaz de produzir resultados 

e ser evidenciada por sua melhoria contínua. Como poderão ser evidenciados no corpo deste 

relatório, estamos produzindo de forma mais limpa e demandando menos água e energia para 

a elaboração dos nossos produtos. Além disso, nos empenhamos para destinar de forma cada 

vez mais nobre os resíduos gerados em nossa operação.

Uma de nossas grandes conquistas foi a introdução ao mercado brasileiro, ainda inédito na indús-

tria alimentícia, das embalagens 100% degradáveis que reduzem o tempo de sua decomposição.

Seguindo o conhecido exemplo do Grupo Bimbo em participar ativamente de iniciativas vol-

tadas para o reflorestamento, a Bimbo do Brasil firmou parceria com as ONGs Instituto IPÊ e 

Associação Mico Leão Dourado, apoiando projetos de restauração de áreas nativas de Mata 

Atlântica. Estes projetos, além de permitir a recuperação de áreas degradadas, também pro-

moveram a educação ambiental em escolas, comunidades e entre nossos colaboradores, refor-

çando a consciência do papel de cada um na construção de uma sociedade sustentável.

Se por um lado 2009 foi um ano de muito trabalho que nos trouxe bons resultados em todos 

os âmbitos de nossa operação, nele também construímos alicerces para um futuro no qual a 

Bimbo do Brasil se consolidará no cenário brasileiro cada vez mais como uma empresa social e 

ambientalmente responsável.

Juan Pablo Malleret
Presidente da Bimbo do Brasil

Carta do Presidente
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Fundado em 1945, no México, o Grupo Bimbo é hoje uma das maiores empresas de panificação 
do mundo e líder no continente Americano, com um faturamento da ordem de US$ 8,6 bilhões 
em 2009. Com 98 plantas e 800 centros de distribuição, possui a mais extensa rede de distribui-
ção do México e uma das maiores do continente americano, que supera as 39.000 rotas.

Conta com mais de 102 mil colaboradores e um portfólio composto por cerca de 7000 produtos 
que inclui pães, biscoitos, bolos, rocamboles, produtos embalados, tortilhas, snacks, entre outros.

São mais de 150 marcas de prestígio, dentre as quais estão: Bimbo, Marinela, Barcel, Ricolino, 
Oroweat, Arnold, Mrs Baird’s, Thomas’, Brownberry, Entenmann’s, Pullman, Plus Vita, Nutrella. 

Seus produtos estão presentes em mais de 1.800.000 pontos de venda em 17 países: México, 
Brasil, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, 
Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Estados Unidos e China. Englobando 2 continentes.

Desde 1980, o Grupo Bimbo é uma empresa pública que tem ações na Bolsa Mexicana de Valores. 
Seu faturamento fora do México representou 36% no ano de 2008, e passou para 52% em 2009.

A Empresa
Grupo Bimbo: atuação mundial
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América Central
Região América Central

Tem sede em San José, Costa Rica.
Os países que a integram são: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua 

e Panamá.
Suas principais marcas são Bimbo, Breddy, Europa, Ideal, Lido, La Mejor, Marinela, Milpa 

Real, Monarca, Pix e Ricolino.

América Latina
Organização América Latina

Tem seude em Buenos Aires, Argentina.
Os países a integram são:
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Suas principais marcas são Agua de Piedra, Ana Maria, Bimbo, Cena, Firenze, Fuchs, 

Holsum, Ideal, Lagos Del Sur, Lalo, Laura, Los Sorchantes, Maestro Cubano, Mama Ines, 
Marinela, Nutrella, Oroweat, Plucky, Plus Vita, Pullman, Pyc, Ricard, Ricolino e Trigoro.

China
Organização Ásia

Tem sede em Beijing, China. Através das marcas Bimbo e Million Land, é um dos princi-
pais fabricantes de panificação e de alimentos preparados, com distribuição nas cidades 
ao norte de Beijing.

Seus principais produtos são bolos, pães de forma nas variedades de pão branco, inte-
gral, pão de leite e pão de milho; pão doce e pães de sanduíches e de hambúrguer.

México
Organização Barcel S.A. de C.V.

Tem sede em Lerma, Estado do México. Entre suas principais marcas estão Barcel, Coro-
nado, Juicee Gummee, La Corona e Ricolino.

Gastronomia Avançada e Pães
Tem sede na Cidade do México e presença em 18 estados do México. Suas marcas princi-

pais são El Globo, com 125 anos de vida; La Balance, com 25 anos e El Molino, com 80 anos. 
Seus principais produtos constituem os pães finos de maior tradição no México.

Bimbo S.A. de C.V.
Tem sede na Cidade do México.
Suas principais marcas são Bimbo, Del Hogar, Gabi, Lara, Lonchibon, Marinela, Milpa 

Real, Oroweat, Saníssimo, Suandy, Tía Rosa e Wonder.

Bimbo Bakeries USA, Inc.
Tem sede em Horsham, Pennsylvania, Estados Unidos.
Suas principais marcas são Arnold, Bimbo, Boboli, Brownberry, Entenmann’s, Francisco, 

Freihofer’s, Marinela, Mrs. Baird’s, Oroweat, Stroehmann, Thomas’ e Tía Rosa.

Aquisições relevantes realizadas pelo Grupo Bimbo:

2002: Oroweat nos Estados Unidos
2004: JoyCo no México

2005: La Corona e El Globo, no México
2006: Panrico na China

2008: Galletas Gabi no México. Laura e Nutrella no Brasil
2009: Weston Foods Inc. nos Estados Unidos

A Empresa
Grupo Bimbo: atuação mundial
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No Brasil, desde 2001, quando assumiu duas tradicionais marcas Pullman e Plus Vita, a Bimbo 
do Brasil possui mais de 4300 colaboradores em seis fábricas presentes nas regiões Sudeste, Sul 
e Nordeste, contando com mais de 82 mil pontos de venda.

Atualmente, a Bimbo do Brasil é líder nos principais segmentos de panificação no país. Produz 
no Brasil pães de forma, bisnaguinhas, bolos, rocamboles, biscoitos, panettones, entre outros. 
Alimentos de excelente qualidade, que são levados diariamente para milhares de lares dos con-
sumidores brasileiros.

Suas dez marcas estão fortemente ligadas à família brasileira e são sinônimos de qualidade e 
tradição em seus mercados, dentre elas:

Bimbo do Brasil

Estrutura operacional
A Bimbo do Brasil conta com 6 fábricas, 7 centros de distribuição e 24 pontos de transbordo, 

conforme mostra o mapa a seguir.

Brasília

Jaboatão
dos Guararapes

Salvador

Vitória

Rio de Janeiro
(Inhaúma)

São Mateus

Mogi das Cruzes

São Paulo (Raposo)

São Vicente

Gravataí

Ribeirão Preto

Campinas

Curitiba
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Inauguração da fábrica na Bahia
No dia 4 de setembro de 2009 foi inaugurada a fábrica em Salvador 

(BA), segunda fábrica da Bimbo na Região Nordeste, que tem como 
objetivo qualificar a logística de distribuição e dispor produtos ainda 
mais frescos ao consumidor. A nova planta produz toda linha de pães 
da marca Plus Vita e, além disso, permitirá a expansão da comerciali-
zação de outras marcas do Grupo: Ana Maria, Pullman e Laura. 

Unidade 

de Negócio 

Regional

São Paulo

Unidade 

de Negócio 

Regional Rio 

de Janeiro

Unidade 

de Negócio 

Regional Sul

Unidade 

de Negócio 

Regional 

Nordeste

Adm. & 

Finanças

Gestão de 

Pessoas

Comercial

(Vendas e 

Marketing)

Qualidade Logística
Novos

Negócios

Segurança

Patrimonial

Gerência Geral 

A estrutura organizacional da Bimbo do Brasil é composta por 4 Unidades de Negócio Regionais 
(Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul) e 7 Gerentes das áreas de negócio, que têm função na-
cional. Todos reportam-se diretamente ao Gerente Geral (Presidente) da Bimbo do Brasil.

Distribuição geográfica dos nossos colaboradores

UNSP PLANTA SÃO PAULO                         1027 
  PLANTA MOGI DAS CRUZES                   276 
  AG. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                         20 
  AG. SÃO MATEUS                    197 
  AG. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                      37 
  AG. BAURU                         20 
  AG. BRASÍLIA                      18 
  AG. CAMPINAS                      135 
  AG. PRAIA GRANDE                  43 
  AG. RAPOSO                        281 
  AG. RIBEIRÃO PRETO                40 
UNNE PLANTA JABOATÃO 202 
  AG. JABOATÃO                      104 
  PLANTA SALVADOR                          44 
  AG. SALVADOR                      62 
UNRJ PLANTA RIO DE JANEIRO                    457 
  AG. BELO HORIZONTE                8 
  AG. CAXIAS                        9 
  AG. INHAÚMA                       312 
  AG. ITABORAÍ    21 
  AG. VOLTA REDONDA                 7 
  AG. JUIZ DE FORA                             4 
  AG. VITÓRIA                        41 
Sul  PLANTA GRAVATAÍ        532 
  AG. CARAZINHO                 3 
  AG. CASCAVEL 4 
  AG. CAXIAS DO SUL          6 
  AG. CURITIBA                      74 
  AG. ITAJAÍ 13 
  AG. LONDRINA                      15 
  AG. PELOTAS             6 
  AG. SANTA MARIA               13 
  AG. SÃO JOSÉ               29 
  AG. GRAVATAÍ     135 
Total  4195

Estrutura Organizacional

Autoridades e executivos do grupo Bimbo 
durante evento de inauguração da planta
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A distribuição de nossos colaboradores por Unidade de Negócio, fica da seguinte forma 
(em %):

 Tipo de Emprego Quantidade

 Diretores 4
 Gerentes 69
 Supervisores 321
 Administrativo 419
 Técnicos 17
 Vendedores 1043
 Operacionais 2307
 Terceiros 303
 Estagiários 12

 Região Porcentagem 

 UNNE 10 
 UNSP 50 
 UNRJ 20 
 UNSUL 20 

 Total 100

100% dos nossos colaboradores são registrados sob forma contratual CLT e todos são abran-
gidos por acordos de negociação coletiva.

Os benefícios oferecidos para todos os colaboradores são vale transporte, vale refei ção, 
assis  tência médica e seguro de vida.

Colaboradores por cargo



Somos uma 
empresa com valores 

compartilhados e 
uma mesma visão de 

liderança no mercado de 
panificação mundial.

Contudo, nosso 
sucesso requer 

uma forte execução 
local: estratégias 

individuais adaptadas 
ao consumidor e às 

necessidades do cliente, 
em todos os mercados 

onde atuamos.
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“A coluna vertebral de uma empresa é a sua filosofia. Ela é a base e o sustento da empresa, o 
primeiro traço que deve ser esboçado dela.” Roberto Servitje, um dos fundadores do Grupo Bimbo

Nossas atividades estão norteadas pela missão, visão, valores e código de ética definidas pelo 
Grupo Bimbo e seguidas por todas as organizações que o compõem.

Nossa Filosofia
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Responsabilidade Social

No Grupo Bimbo reconhecemos que nossa razão de ser é a sociedade na qual estamos inseridos. É a que devemos e para quem 
trabalhamos. Estamos comprometidos com o crescimento econômico e social das comunidades através da criação e manu-
tenção de fontes de emprego produtivo. Nosso compromisso é preservar o meio ambiente e apoiar projetos que promovam o 
desenvolvimento das regiões e países onde operamos.

As ações de responsabilidade social do Grupo Bimbo estão distribuídas em 4 esferas:
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Desde o lançamento da Estratégia Mundial da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, 
sobre Regime Alimentar, Atividade Física e Saúde, o Grupo Bimbo vem implantando estratégias 
para ajudar a melhorar a Saúde e Nutrição dos consumidores, através da reformulação de nossos 
produtos, de informações nutricionais mais amigáveis, de mudar a forma de fazer publicidade para 
crianças, e da promoção de estilos de vida saudáveis nos locais de trabalho e nas comunidades.

2009 foi um ano de esforços para tomar ações mais concretas, focadas no avanço das 5 platafor-
mas da OMS. A este esforço se somam todos os países onde operamos.

Reformulação e Inovação de Produtos
Desde 2006 temos eliminado as gorduras trans em todas as categorias de nossos  produtos, 

entre as quais se destacam os pães, biscoitos, bolos, chocolates, conseguindo uma eliminação 
de 98% do total. Para 2010, 100% dos produtos estará livre deste ingrediente.

Em 2009, reformulamos e introduzimos no mercado produtos com reduções  imperceptíveis, 
mas significativas de gordura, açúcar e sal.

Também adicionamos aos nossos produtos nutrientes benéficos para a saúde, como aveia, 
linhaça, probióticos, soja e DHA, entre outros.

Reduções:
Gordura- Mais de 330 produtos.
Açúcar- Mais de 590 produtos.
Sal- Mais de 1,200 produtos.
Além disso, continuamos a realizar a redução das porções dos produtos e desenvolvemos por-

ções MINI com menos de 100 calorias, como alternativa 
para o controle das quantidades no consumo.
Trabalhamos também para a melhoria contínua dos ingredientes, evoluindo para a utilização 

de GRÃOS INTEIROS em várias das categorias, como pães e biscoitos, entre outros. Atualmen-
te, trabalhamos em conjunto com Whole Grains Council (WGC), organização responsável por 
validar o uso de grãos inteiros nos produtos, e verificar suas fórmulas para outorgar o selo WGC. 
50% dos produtos que elaboramos no Grupo Bimbo já se encontram registrados e têm a auto-
rização para utilizá-lo.

Comprometidos com a sua saúde
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Instituto de Inovação e Nutrição 

Com seu Instituto de Inovação e Nutrição para a América do Sul, sediado na planta de São 
Paulo, a Bimbo estabelece uma rede interna de intercâmbio de idéias e conhecimento, buscan-
do responder de maneira mais dinâmica às oportunidades e aos desafios. Estrategicamente o 
IIN integra a Rede de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Bimbo no mundo, com 
sedes no México e Estados Unidos. Na pauta do Instituto está a busca permanente de inovação 
e desenvolvimento com foco na saúde e necessidades atuais dos consumidores, priorizando a 
qualidade nutricional. 

O IIN permite:
Desenvolvimento de produtos inovadores que cumpram com os mais altos padrões de quali-

dade e segurança alimentícia; 
Incentivo a alianças com a comunidade científica e acadêmica a fim de apoiar pesquisas e am-

pliar o conhecimento científico e tecnológico;
Rede interna de intercâmbio de idéias e conhecimentos, entre todos os Centros de Pesquisa 

do Grupo Bimbo, buscando responder de maneira mais dinâmica às oportunidades e aos desa-
fios do mercado;

Formação de pessoas em diferentes plataformas tecnológicas, envolvendo profissionais 
especializados.

Publicidade e Marketing Responsáveis
Em agosto de 2009, a Bimbo do Brasil e outras 22 empresas do setor alimentício, assinaram o 

Pledge, um compromisso público para boas práticas de publicidade, segundo o qual a empresa 
não faz publicidade de alimentos e bebidas para crianças abaixo de 12 anos. A limitação da pu-
blicidade se restringirá a inserções publicitárias em televisão, rádio, mídia impressa ou internet 
que tenham 50% ou mais de audiência constituída por crianças menores de 12 anos.

No México, a empresa assinou o Código de Auto-regulação de Publicidade de Alimentos e Be-
bidas Não Alcoólicas (PABI), em conjunto com outras 29 empresas, com o objetivo de fazer uma 
mudança significativa sobre como e o que divulgamos às crianças.

Através deste compromisso buscamos promover estilos de vida saudáveis, mostramos a fun-
ção correta de cada produto na alimentação diária e evitamos promover o consumo.

Informação Nutricional aos consumidores
As informações nutricionais são uma ferramenta importante que as empresas de alimentos 

utilizam para comunicar informação sobre o valor nutritivo e a composição de seus produtos. 
Por isso, a partir de 2009, implementamos uma estratégia global através da qual todos nossos 
produtos devem incluir informação das calorias por porção (conteúdo energético). Esta é uma 
medida importante para que nossos consumidores possam tomar a melhor decisão sobre sua 
dieta e estilo de vida.

Comprometidos com a sua saúde
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Valorizar talentos
O Grupo Bimbo apóia o desenvolvimento integral dos colaboradores, por meio de cursos rela-

cionados à empresa, valores e sensibilização. Ao ingressar na companhia, 
todos participam de uma integração composta por apresentação institucional e por uma in-

tegração departamental. 

Contamos com programas para desenvolver as competências individuais, que compreendem 
cursos de capacitação técnica e de formação, dentre os quais destacam-se:

- “O que é uma empresa?”: durante o ano de 2009 participaram deste curso cerca de 120 cola-
boradores. É dirigido à todos os colaboradores da , em funções administrativas e operacionais, 
com o objetivo de que entendam com clareza o papel da empresa como motor do desenvolvi-
mento econômico e social.

- “Sensibilização a Mudança”: é um curso dirigido a todos os colaboradores com funções admi-
nistrativas e operacionais e tem foco na gestão de mudanças, proporcionando aos colaborado-
res, entender e atuar de forma pró-ativa aos processos de mudanças organizacionais. Durante 
o ano de 2009 tivemos cerca de 500 colaboradores que participaram desse programa.

- “Curso de Superação Pessoal” (CUSUPE): participam colaboradores de todos os níveis da or-
ganização e tem duração de 3 dias. O curso traz  para reflexão 9 temas dirigidos tanto à pessoa, 
como ao papel que exercem na sociedade. Este curso vem sendo realizado há 40 anos no Grupo 
e é considerado um dos pilares de nossa cultura.

Durante o ano de 2009, os processos de Gestão de Talento foram atualizados, com a 
finalidade de assegurar que nosso Grupo conte com o talento e liderança desejada para 
o presente e para o futuro. Ao incorporar melhores práticas, e através da identificação e 
seguimento das Ações de Desenvolvimento, impulsionamos o crescimento pessoal e pro-
fissional dos colaboradores.

Todos realizam, pelo menos uma vez por ano, seu processo de Avaliação de Desempenho atu-
al e de potencial futuro.

Feedback 
100% dos colaboradores da Bimbo recebem anualmente uma análise sobre o seu desempe-

nho, sua maneira da trabalhar e sobre seu desenvolvimento de carreira nas Sessões de Talento 
que acontecem anualmente.

Comprometidos com
os nossos Colaboradores

A segurança de nossos colaboradores está à frente da operação e dos resultados da empresa.

Nosso principal valor é a pessoa. No Grupo Bimbo os indivíduos fazem a diferença e respeitamos seus direi-
tos e liberdades, assim como primamos pelo trato digno a todos com os quais nos relacionamos. A parte 
mais importante da estratégia de  Responsabilidade Social do Grupo é aquela que se refere à nossa respon-
sabilidade com o interior da empresa de contribuir com o bem estar, o desenvolvimento e a melhora da 
qualidade de vida dos nossos colaboradores.

No Grupo Bimbo nos esforçamos para dignificar o trabalho e fazê-lo o mais significativo possível, buscando 
sempre melhorar nossa cultura organizacional e oferecer um lugar extraordinário para trabalhar, onde 
se fomentem relações laborais saudáveis que promovam o desempenho produtivo.
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Integração dos colaboradores
Todos os colaboradores, antes de iniciarem suas atividades na sua estação de trabalho, pas-

sam por uma integração que tem duração de um dia. Os colaboradores alocados nas plantas 
também visitam a fábrica, tendo uma introdução ao nosso processo de produção.

Os níveis gerenciais têm, além desta integração, uma agenda com os principais representantes 
das áreas de negócio da empresa para conhecer a realidade de cada uma, conhecer seus pares, o 
que os ajuda a ter uma visão mais detalhada do dia a dia da empresa, bem como dos seus processos.

Capacitação dos nossos profissionais
A Bimbo, preocupada com a formação e capacitação de seus colaboradores, disponibiliza um pla-

no de desenvolvimento, composto por diversas iniciativas, entre elas o “Programa de Incentivo ao 
Estudo”, que oferece uma ajuda de custo aos colaboradores para cursos técnicos e universitários.

Em 2009, 140 colaboradores foram beneficiados pelo Programa, totalizando um investimento 
de R$130.000,00.

O total investido pela Bimbo do Brasil em 2009 para a capacitação de seus profissionais foi de 
R$1.000.000,00.

Programa de trainees
Em 2009, pela primeira vez na Bimbo do Brasil, teve início o Programa Jovens Profissionais, 

cujo objetivo é identificar e desenvolver jovens com potencial e competências diferenciadas, vi-
sando prepará-los para assumir futuras posições estratégicas. 

O primeiro ciclo do programa trouxe para a empresa 10 novos talentos, alocados nas áreas 
foco: Produção, Manutenção, Logística, Vendas, Marketing, Controladoria, Gestão de Pessoas.

O programa, que teve início em novembro de 2009, tem duração de 12 a 18 meses e apresenta 
a seguinte estrutura:

 Primeiros 6 meses:
 
  Cursos de capacitação e workshops
  Oficina de Projetos
  Job Rotation
  Intercâmbio internacional em uma das plantas do Grupo
  Próximos 6 meses a 1 ano:
  Cada trainee é líder do Projeto na área onde será alocada 
 e tem até 12 meses para conclusão 

A efetivação dependerá dos resultados do projeto que tem data prevista para término até 
maio de 2011. Luciana Von H Ferraz, trainee de Marketing e alocada na fábrica de São Paulo, 
comenta que  “o diferencial do programa de trainees da Bimbo é a possibilidade de ascensão 
rápida na carreira. Na maioria das grandes empresas, subir de cargo é um processo lento e com-
plicado. Aqui, as oportunidades são bastante palpáveis“.

Pedro Bezerra Rego, trainee da área de Logística na Unidade de Negócio do Nordeste, reco-
menda o Programa para os jovens que gostem de desafios reais em suas mãos. “A Bimbo ainda 
vai crescer muito no Brasil e a sensação de ser uma das pessoas que participou ativamente des-
se processo é muito gratificante”, diz. 
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Comunicação

A Bimbo tem uma preocupação em ter uma gestão participativa, para compartilhar seus re-

sultados e envolver seus colaboradores nos negócio da empresa. Para isso, possui uma estraté-

gia formal de comunicação baseada nas ações principais:

   Reuniões Maiores: são eventos que acontecem trimestralmente e reúnem
  colaboradores de todos os níveis para, basicamente, apresentar os resultados
  e próximas ações.

   Café da Tarde com o Gerente Geral: o principal executivo de cada Unidade de
  Negócio se reúne mensalmente com grupos de colaboradores, de todos os níveis.  

  Além de propiciar uma aproximação do Gerente da unidade, os colaboradores  
  têm a oportunidade e espaço para questionar e sugeridos pontos a serem

  melhorados na empresa.
 
   Pausa para o Café com Gestão de Pessoas: este evento mensal iniciou em 2009.  

  Tem o mesmo formato do Café da Tarde com o Gerente Geral, entretanto a pauta  
  da reunião são temas relacionados à Gestão de Pessoas, como clima organiza-

  cional, relação gestor-colaborador, entre outros.

   Pesquisa de Satisfação Laboral: realizada anualmente, é o “termômetro” do clima  
  laboral da Bimbo. As questões abrangem diversos temas, classificados nas cate- 
  gorias: comunicação, higiene e limpeza, saúde e segurança do trabalho,

  capacitação, serviços prestados pela área de Gestão de Pessoas, identificação
  e satisfação com a empresa. A última questão é aberta para que o colaborador  

  aborde qualquer assunto que não tenha sido levantado no questionário,
  explicite suas inquietudes e dê sugestões. 

   Altamira: é um portal online de gestão do conhecimento, disponível para todos os  
  colaboradores da Bimbo em todos os países onde está presente. Através dele são  
  compartilhadas melhores práticas com a publicação de projetos implantados

  e  idéias dos colaboradores para a melhoria contínua do nosso negócio.
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No Grupo Bimbo, consideramos como valor central a Pessoa, e por isso, nos compromete-
mos a proporcionar um ambiente de trabalho seguro e a gerar continuamente uma cultura que 
preserve a saúde física e mental. Em 2009 demos atenção especial ao tema de segurança, que 
passou a compor os valores da Companhia. Focamos de maneira mais efetiva o bem estar das 
pessoas em todas as nossas fábricas e agências.

Implantamos um Novo Modelo de Gestão de Saúde e Segurança, composto por 4 pilares (Li-
derança. Pessoas, Estrutura e Processos e Ações) e 12 elementos, e estes, dão foco principal-
mente em compromisso, participação, planejamento e processos. Contamos hoje, com um 
Comitê Diretivo de Saúde e Segurança, encabeçado pela Diretoria Geral do Grupo Bimbo e com 
Comitês de Segurança em cada País e em cada Regional, que têm por objetivo, propor ações de 
controle de riscos e cumprir com a legislação local.

Dentre as ações realização no processo de implantação do Novo Modelo de Saúde e Seguran-
ça destacam as seguintes ações:

Divulgação da nova Política de Saúde e Segurança.
Atualização de nossos Valores organizacionais, explicitando, dentro do valor Pessoa,
a Saúde e Segurança de nossos colaboradores.
Levantamento e controle de Riscos;
Revisão de Procedimentos operacionais e capacitação de colaboradores.

Índices de Segurança do Trabalho em 2009

Acidentes com afastamento Absenteísmo Dias perdidos 
  

 UNSP: 33 UNSP: 0,87 UNSP: 293

 UNRJ: 9 UNRJ: 0,99 UNRJ: 44

 UNNE: 5 UNNE: 1,11 UNNE: 51

 UNSUL: 17 UNSUL: 0,81 UNSUL: 128

 Brasil: 64 Brasil: 0,93 Brasil: 516

A Bimbo do Brasil, preocupada com a integridade física e saúde de seus colabora-
dores, implantou o Programa Bem Estar Bimbo. O objetivo do programa é estimu-
lar as pessoas a mudarem seu estilo de vida, a adotarem hábitos mais saudáveis e 
a valorizarem a prevenção de riscos e acidentes dentro e fora do trabalho, a fim de 
garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. São trabalhados 3 pilares no 
programa: Segurança do Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida.

Saúde e Segurança do Trabalho
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Dentre todas as ações realizadas pelo programa, com abrangência nacional, estão:

   campanhas para prevenção de acidentes, como a Campanha de Proteção
  das Mãos. Trata-se de um concurso de desenhos para os filhos de colaboradores,  

  com o objetivo de reforçar a importância das mãos nas atividades dentro
  e fora da empresa;

    sensibilização para os riscos: Encontros Mensais de Segurança para discutir   
  sobre os mais variados temas focados em prevenção de acidentes;

   Semana da Saúde e Qualidade de Vida: eventos de monitoração de IMC,
  glicemia e oftalmologia;

    Palestras diversas como Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Alimentação Saudável;

    Comunicados para reforçar aspectos de higiene, prevenção de acidentes
  domésticos, importância de exercícios físicos regulamente e prevenção
  de doenças sexualmente transmissíveis;

   Campeonato de futebol plantas de Gravataí e São Paulo;

   Academia de ginástica nas plantas Rio de Janeiro e São Paulo.

Participação

Fomentamos a participação dos nossos colaboradores em eventos e programas de ajuda 

à comunidade em todo o Grupo Bimbo. Damos ênfase à formação para a preservação eco-

lógica (como as Semanas do Meio Ambiente) e o voluntariado.

No Brasil, em 2009, foram feitos concursos entre os colaboradores durante a SIPAT para a 

arrecadação de alimentos que foram doadas a instituições como asilos e creches.

O voluntariado foi praticado pelos colaboradores, principalmente, em eventos de plantio de 

árvores para recuperação da Mata Atlântica, através de parcerias da Bimbo com ONGs ambien-

tais, que serão detalhadas mais adiante neste relatório.
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Visitas escolares às fábricas

Comprometidos
com a nossa Sociedade

Há muitos anos, o Grupo Bimbo abre as portas de suas fábricas para visitação de estudantes 
e professores.

O Programa de Educação e Nutrição Sabor do Saber foi elaborado pela Bimbo, sob a consulto-
ria de um Nutricionista e um Pedagogo, e tem por objetivo contribuir com a Educação, enrique-
cendo o currículo escolar.

É na fase escolar que o indivíduo forma seus hábitos e preferências alimentares. Uma boa 
alimentação, aliada à prática de exercícios físicos, favorece o crescimento e o desenvolvi mento 
sadio das crianças. Por meio do Programa, a Bimbo deixa para professores, alunos e suas famí-
lias a sua principal mensagem: saúde, um direito de todos!

O Programa é realizado nas fábricas de São Paulo e Jaboatão dos Guararapes. A visita tem 
duração de aproximadamente 1h30min e é aberta, gratuitamente, para alunos, professores e 
coordenadores do Ensino Fundamental 1. 
O roteiro da visita foi idealizado para enriquecer a abordagem de diversas áreas do currículo 
escolar como: matemática, história, português, geografia e saúde. 
Na primeira etapa da visitação, os alunos e professores assistem ao filme que, narrado pelos 
personagens Ana Maria e Bisnaguito, apresenta a história e o processo de fabricação do pão, a 
pirâmide alimentar e outras informações sobre nutrição, consumo consciente e meio ambiente. 
Após a exibição do filme, os visitantes são conduzidos à fábrica. Nesta etapa, observam as 
principais linhas de produção e podem ver de pertinho  como são produzidos diversos produ-
tos que fazem parte do dia-a-dia das famílias brasileiras. 
Na última etapa é servido um delicioso lanche. Neste momento, são abordadas outras infor-
mações sobre higiene e alimentação saudável. 
Na despedida, todos recebem o Kit Sabor do Saber que contém, além de produtos Bimbo, uma 
revista com as principais informações abordadas durante a visita. 
Para os professores, o Kit também leva fichas com atividades que possibilitam reforçar  com os 
alunos, em sala de aula, os principais conteúdos da visita.

A tabela a seguir mostra o número de alunos e de escolas que visitaram nossas plantas em 2009:

 Planta nº de alunos nº de escolas

 Planta São Paulo  14920  423

 Planta Jaboatão  2704  69

 Total  17624  492
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Café da manhã com a comunidade 
Na planta de São Paulo, a Bimbo realiza um café da manhã com a comunidade local, trimes-

tralmente, com o objetivo de promover sua aproximação com a empresa. Nesta ocasião, a Bim-
bo tem a oportunidade de conhecer de perto seus problemas e recebe solicitações para apoiá-
los junto à Prefeitura para a realização de melhorias no bairro. 

Nesses encontros, a Bimbo promove um papel informativo para a comunidade, pois convida 
um palestrante por evento para falar de temas diversos. Em 2009 foram realizados 4 eventos, 
nos quais foram abordados os seguintes temas: conservação do meio ambiente e coleta seleti-
va, economia doméstica, saúde bucal e empregabilidade

Durante o ano de 2009, realizamos encontros mensais com o nosso grupo de PNEs na planta 
de Gravataí, com o objetivo de dar apoio a esses colaboradores. Para isso, contamos com a aju-
da de uma psicóloga, um sociológo e um membro da área de Gestão de Pessoas.

Durante a reunião, que tem duração de três horas, os colaboradores têm a oportunidade 
de falar de suas alegrias e suas angústias, além de poderem desenvolver atividades artísticas, 
como pintura, teatro e música.

Complementando o programa, também são realizadas reuniões bimestrais com os familiares 
dos colaboradores PNEs, com o apoio de um palestrante.

Nas demais regionais, como foram realizados treinamento de libras, conta-se com pessoas 
que podem apoiar no processo de comunicação. É o que acontece nas reuniões de equipes e nos 
Encontros Mensais de Saúde e Segurança.

Programa para Portadores
de Necessidades Especiais (PNEs)
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Comprometidos com  
o Meio Ambiente

Nossa primeira atitude com respeito a meio ambiente deve ser de confiança, gratidão, respeito
e responsabilidade. Aproveitar e utilizar os recursos de maneira sustentável é o compromisso da empresa.

Política de Meio Ambiente
É política do Grupo conduzir todas as operações sob um ambiente de controle e de maneira 

compatível com o meio ambiente. Para isso, levamos em conta a integridade dos sistemas na-
turais, como a terra, a água, o ar e a biodiversidade.

A Bimbo do Brasil reconhece que a sua razão de ser é a sociedade na qual está inserida, pois é a 
ela que deve e para quem trabalha. Por isso, deve assegurar que cada colaborador compreenda 
a importância e se responsabilize por suas ações para procurar prevenir a contaminação e/ou 
acidente ambiental, além de ter como premissa a sustentabilidade dos recursos naturais.

A Bimbo do Brasil compromete-se com o crescimento econômico e social das comunidades 
através da criação e manutenção de fontes de emprego produtivo. Tem o compromisso de pre-
servar o meio ambiente e de apoiar projetos que possam promover ações que contribuam para 
a criação de uma sociedade melhor.  E reconhece a gestão do meio ambiente como elemento 
essencial para a administração de suas operações e os sistemas naturais como patrimônio social.

Embalagem Oxidegradável
Com o intuito de apoiar políticas públicas e trazer benefícios ao meio ambiente, o Grupo 

Bimbo buscou a Symphony Environmental Technologies, uma empresa especialista em no-
vas tecnologias, para lançar no mercado a embalagem “Oxidegradável”, um produto inovador 
que tem como principal característica sua degradação em menor tempo que os plásticos con-
vencionais. Estes levam mais de 100 anos para sua decomposição, enquanto as embalagens 
“oxidegradáveis” podem desintegrar-se em poucos anos, quando em condições ambientais 
adequadas e favoráveis.

Para a elaboração da embalagem 100% degradável foi necessária a incorporação de um adi-
tivo pró-degradante durante o processo de fabricação, o que ajuda a romper as cadeias mole-
culares do plástico e acelera a degradação ao término de sua vida útil. A tecnologia preserva o 
frescor, o sabor e as características de todos os produtos Bimbo, da mesma forma que as emba-
lagens tradicionais. A novidade será expandida para toda as marcas do Grupo. 

No Brasil, estas embalagens foram lançadas através da linha de pães Nutrella Vitta Natural.

A Bimbo é a primeira empresa do setor alimentício a utilizar a embalagem que é uma revolu-
ção no segmento alimentício e ambiental. Como reconhecimento por esta inovação, a Bimbo 
do Brasil recebeu o Prêmio Maiores e Melhores da Revista Panificação Brasileira, na categoria 
Inovação e Tecnologia.
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Campanha contra o desperdício

A Bimbo realizou uma campanha de comunicação com o objetivo de promover nos colabo-
radores uma maior consciência sócio-ambiental contra o desperdício dos recursos naturais. A 
campanha buscou, primeiramente, transformar o consumo consciente em prática permanen-
te dentro da organização, levando em consideração os reflexos que o desperdício dos recursos 
naturais podem trazer para a sociedade, economia e o meio ambiente.

Criamos o Comitê de Sustentabilidade que teve como base os princípios da metodologia Kai-
zen que busca a melhoria contínua e rápida dos processos, através da eliminação de desperdí-
cios e transformando-as em benefícios ambientais e econômicos.

Através da utilização desta metodologia, identificamos todos os impactos e aspectos am-
bientais mais releventes dentro do processo e, diante disto, traçamos programas de melhorias 
em matéria de água, energia elétrica e térmica, resíduos e educação ambiental.

Aspectos e impactos ambientais
A Bimbo do Brasil entende que os riscos ambientais constituem uma preocupação que deve 

estar presente nas decisões da organização. Por isso, a Bimbo Brasil está consciente de seu pa-
pel na sociedade e zela por sua imagem, entendendo que a gestão dos seus riscos ambientais 
deve ser vista com total atenção.

A identificação dos aspectos ambientais inerentes às atividades da organização e a avaliação 
dos possíveis impactos ambientais e de suas consequências constituem os passos iniciais para 
estabelecer um programa de gerenciamento de riscos ambientais.

Desta forma, a organização busca garantir o cumprimento das diretrizes mundiais e das legis-
lações locais, buscando estar em conformidade legal.

Aspecto Ambiental: é definido como um elemento da atividade de produtos e/ou serviços 
de uma organização que possa interagir com o meio ambiente. 

Impacto Ambiental: todo efeito no meio ambiente causado pelas alterações e/ou ativida-
des do ser humano. Conforme o tipo de intervenção, modificações produzidas e eventos pos-
teriores, pode-se avaliar qualitativa e quantitativamente o impacto, classificando-o de caráter 
“positivo” ou “negativo”, ecológico, social e/ou econômico.



BIMBO DO BRASIL

PRODUTOS
Os produtos alimentícios, por 

característica, não apresentam um 

impacto ambiental importante, no 

entanto as embalagens quando mal 

descartadaspodem cosntituir um 

contaminante, ou com destinação 

adequada, uma oportunidade.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
A garantia da correta destinação, 

bem como o controle de todos 

os resíduos gerados na unidade é 

fundamental para a garantia de não 

danar o meio ambiente.

MATÉRIAS PRIMAS
A preocupação com a origem das 

matérias primas que serão parte dos 

produtos é fundamental para garan-

tir que tenha um menor impacto ao 

meio ambiente.

ECOEFICIÊNCIA
A constante busca pela melhoria 

dos processos de elaboração dos 

produtos, mediante o emprego 

da tecnologia e de ferramentas de 

Qualidade.

As embalagens dos produtos contam sempre 

com orientações para descartar adequadamente

Nas visitas escolares são apresentados concei-

tos de ecologia

Desenvolvimento de embalagens mais recicláveis 

e programa de diminuição de espessuras

Processo de seleção e avaliação de fornecedores que 

possuem sistemas de gestão ambiental eficazes

Utilização de caminhões com poucos anos de uso 

- menos poluidores

Plantio e recuperação de área de Mata Atlântica, como 

forma de compensação do impacto da logística

Empresas de Entregas - certificadas em ISO 14000 

Efluentes líquidos - Todo o efluente líquido gerado em 

nossos processos são conduzidos para as estações de trata-

mento de cada unidade, tendo como padrão de eficiência de 

99,8% de remoção de matéria orgânica

Resíduos sólidos -  Controle por manifesto de resíduos para 

garantir rastreabilidade, segregação e destinação conforme 

classificação, auditoria em recicladores para garantir processo 

de dstinação, criando um quadro qualificador

Emissões Atmosféricas - Devido a natureza do combustível, 

não é relevante, no entanto é realizado programa de manu-

tenção preventiva para garantir queima eficiente

Substituição dos fornos elétricos por gás natural

Práticas de economia de energia, como utilização de sensores de 

presença, utilização de inversores de frequência nos motores

Programa de Kaizen para melhoria de indicadores e formação dos  

comitês de Meio Ambiente

Reutilização de água e práticas de redução de consumo

Programa de redução de perdas industriais

DISTRIBUIÇÃO
Na distribuição o principal impac-

to é relacionados ao lançamento 

dos veículos que fazem a entrega.

Impactos e aspectos ambientais
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Principais aspectos e tratamentos
Para garantir o cumprimento das diretrizes ambientais da organização, a Bimbo do Brasil mapeia 

e monitora constantemente seus aspectos ambientais mais importantes em suas operações. Os 
principais aspectos foram identificados e os respectivos tratamentos, estão apresentados abaixo.

IDENTIFICAÇÃO  TRATAMENTO DOS IMPACTOS

DISTRIBUIÇÃO  Em relação à distribuição, tem-se como  maior impacto a logís-
tica de entrega de produtos finais. A Bimbo do Brasil atua para 
minimizar os impactos ao meio ambiente.  Com isso, a organi-
zação busca, para essa atividade, empresas que tenham com-
promissos com a responsabilidade ambiental que possuam um 
sistema de gestão integrada, cumpram as exigências da norma 
ISO 14001, adotem também outras ações, visando à redução 
do impacto de suas atividades, como: controle de emissões de 
fumaça preta, manutenção dos equipamentos dentro dos pa-
drões ecológicos e final adequado para os resíduos.

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS  Correta destinação de seus resíduos industriais, com o intuito 

de não agredir o meio  ambiente.  No âmbito dos resíduos só-
lidos, promove a  correta segregação (perigosos e não perigo-
sos), seguindo a classificação da norma ABNT, através da NBR 
10004. Realiza auditorias ambientais em seus recicladores 
para  diminuição dos riscos, utilizando o manifesto de resíduos 
para ter uma correta rastreabilidade. Tudo isso se dá para que 
se tenham receptores finais qualificados e consequentemente 
um aumento da segurança e da confiabilidade do processo.

  Atualmente, os efluentes líquidos industriais são tratados em 
uma estação de tratamento composta de tratamento físico-
químico, biológico e um sistema de reuso de água para fins não 
potáveis, cumprindo os parâmetros estabelecidos na legislação 
vigente. É realizado um programa de coleta seletiva interna, 
com o intuito de diminuirmos a geração de lixo para o aterro, e 
assim aumentar o percentual de resíduos recicláveis

  O impacto de maior relevância para os produtos finais são as 
embalagens. Diante disto, o consumidor final é informado 
através de figuras impressas no verso da embalagem sobre a 
melhor forma de destinação e/ou sua classificação de recicla-
gem. Além disso, a organização conta com um programa de 
reciclagem das embalagens geradas na unidade e de suas logís-
ticas reversas.

EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS   É realizado um programa de manutenção preventiva nos for-

nos, garantindo uma melhor eficiência no processo, com a fi-
nalidade de diminuir o consumo energético e outras atividades 
como um melhor planejamento das partidas de linhas, dimi-
nuindo suas emissões.

MATÉRIA - PRIMA  É realizado um programa de avaliação de fornecedores com 
o intuito de garantir que as matérias-primas utilizadas ve-
nham de fornecedores que tenham compromissos com a 
sustentabilidade.
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Programas de conservação
A Bimbo do Brasil reconhece as ações de conservação de recursos não-renováveis, preserva-

ção de ecossistemas e minimização do uso dos recursos renováveis, como elementos essenciais 
para o desenvolvimento sustentável.

 Água e tratamento de efluentes
 
 Energia Elétrica e Energia Térmica

 Resíduos Sólidos e Líquidos

 Emissões Atmosféricas

 RPPN

Água e Tratamento de Efluentes
A Bimbo do Brasil entende que os recursos naturais são de suma importância. Por isso, são 

elaborados diversos projetos para a redução do consumo de água potável, tanto em processos 
como em atividades secundárias.

As iniciativas para redução do consumo de água se dão com práticas de reuso de água para 
fins não potáveis, programas de eficiência de limpezas a seco ou semi úmidas, programas de 
conscientização e processos de melhorias com base na metodologia Kaizen.

Como parte importante para o alcance da meta de redução de água, todas as unidades fabris 
da Bimbo do Brasil possuem sistemas de tratamentos de efluentes, com elevado grau de efici-
ência e automação, levando o efluente final a índices de 99.8% de remoção de carga orgânica. 
Com isso, apóia-se a utilização do efluente final, após um processo de filtração e desinfecção, 
para atividades de descargas sanitárias, lavagem de pátios, lavagem de caminhões, lavagem de 
telhados, sistema de incêndios e rega de jardins.
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Energia
Para as práticas de redução de consumo de energia, utilizamos os programas de Kaizen de 

energéticos. Realizamos um mapeamento das áreas e equipamentos de maior consumo e, com 
isso, implementamos as metas de redução, trabalhando para melhorar a eficiência de nossas 
instalações. Desenvolvemos projetos e sistemas de controles que têm nos permitido alcançar 
relevantes reduções de consumo de energia e de energia térmica.

Para o alcance das metas de redução de energéticos, tivemos ações macro e ações de me-
nor impacto, porém de suma importância. Foram elas: eliminação de fugas de ar comprimido, 
colocação de sensores em esteiras transportadoras, troca de forno elétrico por forno a gás na-
tural, redutores de frequência, clarabóias nas áreas fabris, eliminação de lâmpadas nas áreas 
de escritórios, instalação de sensores de presença, redimensionamento de motores de maiores 
consumo entre outros.

Resíduos Sólidos e Líquidos
A redução na geração de resíduos sólidos e líquidos é um dos pilares da Bimbo do Brasil. Para 

isso, a companhia desenvolve projetos para redução de descartáveis, implantação de coleta 
seletiva, com o intuito de promover o aumento da destinação de resíduos nobres para a reci-
clagem e como ferramenta de um processo de educação ambiental que sensibiliza os colabora-
dores sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo.

O gerenciamento de resíduos é parte estratégica de um sistema de gestão ambiental, pois 
sua implantação pode trazer ganhos ambientais e econômicos. Seus resultados ambientais são 
claros como, por exemplo, a redução na geração, correta destinação, receptores finais qualifi-
cados, aumento da segurança e da confiabilidade do processo, aumento da receita e reaprovei-
tamento e reciclagem.

Uma das ferramentas importantes desse processo de melhoria contínua no gerenciamento 
de resíduos da Bimbo do Brasil são os chamados 3R’s: “REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR”. Par-
tindo desse princípio, promovemos projetos de redução, reutilização e reciclagem que contri-
buirão para o sucesso do projeto.

Também existe uma preocupação macro com a correta destinação dos resíduos que são gerados 
pela operação da Bimbo do Brasil, sejam eles sólidos ou líquidos, respeitando todas as leis e norma-
tivas existentes em cada estado ou município onde a organização esteja inserida.
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Emissões Atmosféricas
A Bimbo do Brasil tem o compromisso de 

produzir de forma menos impactante para o 
meio ambiente. Para isso, promove algumas 
ações como a utilização de gás natural em 
nossos fornos e a utilização de caminhões a 
biodiesel em nossas frotas.

Também como forma de compensação, re-
alizamos projetos de parcerias com as ONG’s 
IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) e Mico 
Leão Dourado, com projetos de recuperação 
de Mata Atlântica, criação de corredores da 
biodiversidade e a criação de sistemas agroflorestais em assentamentos agrícolas.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
A reserva particular do patrimônio natural, também conhecida como RPPN, é uma área 

de conservação ambiental em terras privadas, reconhecidas pelo sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação.

A RPPN é criada a partir da vontade do proprietário, que assume o compromisso de conservar 
a natureza, garantindo que a área seja protegida para sempre.

A Bimbo do Brasil reconhece e apóia a iniciativa da criação de sua RPPN, pois é uma ferramen-
ta importante para a formação de corredores ecológicos. Além disso, protege espécies endê-
micas, contribui para uma rápida ampliação das áreas protegidas no país, serve de incentivo 
para o empresariado local, serve para projetos de estudos da fauna e flora local e projetos de 
educação ambiental das comunidades inseridas no entorno.

Essa RPPN fica em nossa unidade de Recife, tendo uma área de aproximadamente 45.300 m² 
de mata atlântica nativa da região de Jaboatão do Guararapes. Essa região e prioritária para os 
esforços da empresa, pois entende que o corredor de biodiversidade do Nordeste é de tamanha 
riqueza e de total importância para o Estado de Pernambuco.

Transportes Externo

Correta destinação final

Requisitos legais

Avaliação Ambiental dos Recicladores

Relatórios de Monitoramento

Treinamentos

Valorização e Minimização de Resíduos

Gerenciamento de Riscos

Auditoria Ambiental

Planejamento

Controle Operacional

Caracterização dos Resíduos

Gerenciamento
Global de Resíduos



Redução 
significativa devido 
a processos mais 
eficazes,  programas 
de redução de água 
e maior utilização de 
água de reuso.

 ASPECTOS AÇÕES

 Ecossistema  Tratamento de Efluente Industrial (ETE);
  Programa de gerenciamento de resíduos;
  Reuso de água;
  Programa de coleta seletiva;
  Diminuição de descartáveis (copos e  

  toucas);
  Substituição de fornos elétricos por gás  

  natural;
  Utilização de energia limpa no processo  

  (gás natural).

 Recursos não-renováveis  Controle de potabilidade de água;
  Controle de efluente industrial;
  Reciclagem;
  Reaproveitamento de água;
  Prática de economia de energia   

  (Inver’sores de freqüência);
  Reciclagem de óleo;
  Programas de Kaizen.

 Minimização dos recursos renováveis  Redução de perdas industriais;
  Indicadores ambientais;
  Reaproveitamento de produtos para  

  alimentação animal.

A tabela a seguir apresenta as principais ações promovidas pela Bimbo do Brasil: 

Indicadores

Percebe-se uma 

diminuição significativa do 

consumo de energia em 

kwh/toneladas produzidas, 

através dos programas 

de kaizen’s e de processos 

mais eficazes.
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DBO - Demanda Bioquímica Oxigênio   |   DQO - Demanda Química Oxigênio   |   OG - Óleos e Graxas

Fica evidente a evolução na geração de recicláveis, por 
meio do programa de coleta seletiva e de uma melhor 
gestão dos resíduos.

Diminuição significativa na geração de lixo 
orgânico devido ao programa de coleta seletiva e 
na redução de descartáveis.

As estações de tratamento mostram uma 
eficiencia de remoção de carga organica a níveis de 
excelencia.

Diminuição no consumo de gás natural 
relacionado a processos mais controlados e aos 
programas de melhoria contínua.

Alto nível de remoção de óleos e graxas permitindo 
um efluente final de qualidade.

Mostra-se uma excelente eficiencia da estação de 

tratamento de efluentes frente a legislação ambiental.
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Parceria com a ONG IPÊ
Compromisso do Grupo Bimbo com o futuro e com a qualidade de vida!

O município de Nazaré Paulista faz parte de uma região estratégica para o uso e a conserva-
ção de recursos sócio-ambientais como a água e a Mata Atlântica. É nesse local que se encon-
tram os reservatórios do Sistema Cantareira, responsável pelo fornecimento de água a quase 
dez por cento da população brasileira. 

Para ajudar a conservar esses recursos, o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) desenvolve 
projetos de pesquisa e educação ambiental, atrelados a ações de restauração de áreas de Mata 
Atlântica, conservação de mamíferos silvestres, serviços ecossistêmicos e negócios sustentáveis. 

A parceria com o IPÊ possibilitou a ampliação dos trabalhos de restauração florestal na região, 
com resultados diretos na conservação da água e biodiversidade local. Ela propiciou a conti-
nuidade da produção de mudas nativas no viveiro-escola e a restauração florestal de uma área 
de três hectares, com 5.500 mudas nativas. Da mesma forma, o envolvimento de estudantes da 
região no processo de produção das mudas e sensibilização dos mesmos quanto às questões de 
conservação da água, fauna e flora da região. 

Finalmente, foram realizados 3 eventos de plantio com a participação de mais de 240 colabo-
radores: um na fábrica Raposo Tavares, um na fábrica de Mogi das Cruzes, outro na sede do IPÊ, 
com estudantes da região e 2 eventos de plantio com os nossos colaboradores e as suas famílias.   

Ações de recuperação
da Mata Atlântica
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Parceria com a ONG Associação Mico Leão Dourado
Compromisso de Grupo Bimbo com a conservação da Mata Atlântica e do Mico-Leão-Dourado.

O mico-leão-dourado é um animal ameaçado de extinção que só pode ser encontrado em flo-
restas de Mata Atlântica de 8 municípios do Estado do Rio Janeiro.

A Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) desenvolve atividades para a conservação da biodi-
versidade da Mata Atlântica e do mico-leão-dourado.

A meta da AMLD é atingir uma população mínima de 2.000 micos-leões-dourados vivendo 
livremente em 25 mil hectares de florestas protegidas. 

Enquanto isso, a BIMBO apoiou durante 2009 o plantio de 9.200 árvores da mata atlântica, 
criando 4 hectares de sistemas agroflorestais, e fez a manutenção de 3 hectares de corredores 
florestais. Também apoiou na capacitação de 25 professores rurais para o trabalho de conscien-
tização dos alunos sobre a importância da floresta para o nosso bem estar. 

Finalmente, foram realizados 2 eventos de plantio e visitação colaboradores da unidade de Rio 
de Janeiro ao mico no seu habitat natural, contando com a participação de mais de 80 colabo-
radores e suas famílias.



34

Sensibilização dos colaboradores
Semana do Meio Ambiente

Durante o mês de junho foram realizados os eventos correspondentes à Semana do Meio Am-
biente. Neles, foram inseridas diversas atividades para promover a sensibilização dos nossos 
colaboradores com respeito à sustentabilidade e ao cuidado com o meio ambiente. 

Dentro das atividades desenvolvidas, foi disponibilizado um stand didático em parceria com o 
IPÊ, nas plantas Raposo e Mogi, e com a AMLD, na planta do Rio de Janeiro. Assim, os colabora-
dores puderam conhecer os projetos ambientais desenvolvidos, assim como as ações internas 
de gestão ambiental que a empresa tem desenvolvido.

Palestras Sustentabilidade e Meio Ambiente
Com o objetivo de sensibilizar os colaboradores e fomentar a sua participação e comprome-

timento com as ações e programas de meio ambiente desenvolvidas pela empresa, foram ofe-
recidas 24 palestras sobre sustentabilidade e meio ambiente nas fábricas Raposo Tavares, Mogi 
das Cruzes e Rio de Janeiro. Contamos com a participação de mais de 480 colaboradores das 
diferentes áreas e cargos. As principais temáticas foram: os pilares da sustentabilidade, água, 
alimentos e desmatamento.
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Voluntariado
Nas unidades de São Paulo, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro foi implantado o programa 

de voluntariado. Os colaboradores interessados participaram de 2 treinamentos (um teó-
rico e outro prático) para capacitar os voluntários como monitores para liderar os eventos 
de reflorestamento. 

Contamos com a participação de 60 colaboradores entre as 3 unidades. O comprome-
timento e apoio dos monitores voluntários foi muito importante para cumprir com as 
metas e objetivos de reflorestamento propostos para os eventos de plantio. 

Investimento
Em 2009, foi aprovado um orçamento de R$80.000,00 para destinar aos projetos exter-

nos de meio ambiente e responsabilidade social. Até o fechamento do ano foram investidos R$ 
66,810.00, isto porque as parcerias com as ONGs Associação Mico Leão Dourado e IPÊ iniciaram 
em junho. Entretanto, a totalidade dos recursos serão investidos no primeiro semestre de 2010.

A seguir a tabela dos recursos investidos por programa.
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Investimentos 2009
Projeto  Investido $ 

Parceria Bimbo - IPÊ  25.300,00 

Parceria Bimbo - AMLD  25.040,00 

Sensibilização Colaboradores  7.330,00 

Voluntariado  9.140,00 

Total 66.810,00
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A atuação responsável do Grupo Bimbo rendeu prêmios e 
reconhecimentos entregues à companhia durante 2009.

Global Pulse 2009
Prêmio concedido pelo Reputation Institute, o Global 

Pulse Model mede a confiança, respeito e postura positi-
va dos consumidores em relação à empresa, promovendo 

uma avaliação da reputação da companhia. 
O Grupo Bimbo ocupa o lugar 17º, estando, pelo quarto ano 

consecutivo, entre as 20 empresas mais respeitadas do mundo.

Prêmio Empresa Socialmente Responsável (ESR) 2009
Em 2009, o Grupo Bimbo recebeu pelo nono ano consecutivo o reconhecimento de Empresa 

Socialmente Responsável, concedido pelo Centro Mexicano para a Filantropia (CEMEFI).
 
Prêmio Embalagem Sustentável 2009
Grupo Bimbo recebeu o prêmio da Asociación 

Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) por ser a 
primeira empresa de alimentos no mundo a utilizar 
embalagens oxidegradáveis a partir de 2008. 
A Bimbo do Brasil também utilizou as emba-
lagens oxidegradáveis para a sua linha de pães 
Vitta Natural 100% Integral, assinada pela marca 
Nutrella. Por esse motivo, a empresa recebeu o 
Prêmio Maiores e Melhores da Revista Panificação 
Brasileira, na categoria Inovação e Tecnologia.

Prêmios Bravo CEO do ano 2009
Daniel Servitje, CEO do Grupo Bimbo, recebeu no ano de 2009 o prêmio CEO do ano da 

LATIN TRADE Bravo Business Awards.

Reconhecimento Marcas com maior Responsabilidade Social 2009
Na pesquisa “As Melhores Marcas do México”, realizada pelas consultorias HSM e Millward 

Brown, a Bimbo foi a marca vencedora na categoria Responsabilidade Social.

Prêmio Nacional de Energias Renováveis 2009 - 2° Lugar
O Grupo Bimbo obteve o segundo lugar no Prêmio Nacional de Economia de Energia e Energias 

Renováveis 2009 na categoria “Energias Renováveis: Desenvolvimento de Projetos”, concedido 
pela Secretaria de Energia do México (Sener) através da Comissão Nacional para o Uso Eficiente da 
Energia (CoNUEE), pelo projeto “Instalação de um sistema híbrido eólico para a geração de energia 
elétrica e um sistema solar térmico para pré-aquecimento da água para banheiros”.

Reconhecimento GEI1 (SEMARNAT) 2009
O Grupo Bimbo recebeu reconhecimento concedido pela Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais do México (SEMARNAT). Este certificado é outorgado às empresas que 
demonstram cumprir todas as normas aplicáveis para a proteção do meio ambiente.

Reconhecimento
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