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Venda de produtos para escolas de crianças até 12 anos terá foco em hidratação e nutrição
A obesidade é um problema complexo, causado por muitos fatores, e as empresas de
bebidas reconhecem seu papel de ser parte da solução. A partir de agosto, a CocaCola Brasil,

Veja Mais »

a Ambev e a PepsiCo Brasil vão ajustar o portfólio de bebidas vendidas diretamente às
cantinas de escolas no país. A principal mudança é que as empresas venderão às escolas para
crianças de até 12 anos (ou com maioria de crianças de até essa idade) apenas água mineral,
suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas que atendam a critérios nutricionais
específicos.
O novo portfólio tem como referência diretrizes de associações internacionais de bebidas.
Novos produtos lançados pelas empresas poderão ser incluídos, no futuro, seguindo essas
referências. No momento do recreio, os alunos têm acesso às cantinas escolares sem a

MARCAS
Presente desde 1953 no
território nacional, a PepsiCo
está no lar dos brasileiros em
todas as ocasiões, com as
marcas preferidas de todas
as pessoas da família.
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orientação e a companhia de pais e responsáveis, e crianças abaixo de 12 anos ainda não têm
maturidade suficiente para tomar decisões de consumo. CocaCola Brasil, Ambev e PepsiCo
Brasil entendem que devem auxiliar os pais ou responsáveis a moldar um ambiente em
escolas que facilite escolhas mais adequadas para crianças em idade escolar, assim como
estimular a hidratação e a nutrição, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada.
A escolha do portfólio no Brasil também foi baseada em conversas com especialistas em
saúde pública, alimentação e nutrição, além de profissionais e instituições ligadas aos direitos
das crianças. A política valerá para as cantinas que compram diretamente das fabricantes e de
seus distribuidores. Em relação às demais, aquelas que se abastecem em outros pontos de
venda (supermercados, redes de atacados e adegas, por exemplo), haverá uma ação de
sensibilização desses comerciantes por meio da qual todos serão convidados a se unir à
iniciativa.
As três companhias também estão trabalhando com a ABIR (Associação Brasileira da
Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas) para que essas diretrizes de venda de
bebidas a escolas sejam um compromisso de todo o setor.

Sobre a Ambev
“Ser a melhor empresa de bebidas, unindo as pessoas por um mundo melhor”. Esta é a visão
da Ambev, empresa de capital aberto, sediada em São Paulo, no Brasil, com operações em
19 países das Américas (Argentina, Brasil, Bolívia, Barbados, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba,
El Salvador, Equador, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Uruguai, Dominica, Antigua e St. Vincent).
Dona de um portfólio de "estrelas" como Antarctica, Brahma, Bohemia, Budweiser, Skol,
Original, Stella Artois; os refrigerantes Guaraná Antarctica, Soda, Pepsi, Sukita, Antarctica Citrus
e H2OH!; o isotônico Gatorade e o chá Lipton, além do energético Fusion e da Brahma 0,0%,
totalmente sem álcool, a Ambev é líder no ranking das cervejarias na América Latina.
Reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, a Ambev tem em
seus funcionários – mais de 32 mil só no Brasil – sua maior fortaleza. Por isso, investe
continuamente no desenvolvimento e sucesso de sua Gente, que é incentivada a se sentir
dona da companhia e pensar grande.
Pioneira, a companhia desenvolve o Programa Ambev de Consumo Responsável desde
2003, fazendo campanhas de conscientização sobre o uso indevido do álcool, norteada
pelas premissas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre seus principais projetos estão
o Papo em Família, o Na Responsa! e, em parceria com a CervBrasil, o Cidade Responsável.

http://www.pepsico.com.br/ambevcocacolabrasilepepsicobrasilanunciammudancanoportfoliodebebidasparaescolasemtodoopais
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Todos voltados a evitar o consumo de álcool por menores de idade, em excesso e associado à
direção.
Referência em práticas ambientais, a Ambev criou o Movimento CYAN – Quem vê água
enxerga seu valor (www.movimentocyan.com.br), uma ampla iniciativa de mobilização e
conscientização da sociedade para o uso racional desse recurso natural. Um dos principais
destaques de maior impacto do Movimento é o Projeto Bacias, que atua em conjunto com as
ONGs WWF e The Nature Conservancy para preservar bacias hidrográficas. E, para estimular a
reciclagem de resíduos pósconsumo, a companhia desenvolve inúmeras ações por meio do
Ambev Recicla.

Informações para imprensa – Ambev:
Máquina Cohn Wolfe
ambev@maquinacohnwolfe.com
11 31477425 / 31477236 / 21221370 / 21221362

Sobre a CocaCola Brasil
O Sistema CocaCola Brasil é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do país e atua
em cinco segmentos – águas, chás, refrigerantes, néctares e bebidas esportivas – com uma
linha de mais de 125 produtos, entre sabores regulares e versões de baixa caloria. Composto
por 10 grupos parceiros de fabricantes, o Sistema emprega diretamente 66 mil funcionários,
gerando cerca de 600 mil empregos indiretos. Em 2015, o total investido na operação no Brasil
foi de R$ 2,7 bilhões, reforçando a continuidade do compromisso da CocaCola Brasil com o
país: entre 2012 e 2016, terão sido investidos R$ 14,1 bilhões, valor 50% superior ao dos cinco
anos anteriores. O Sistema CocaCola Brasil está empenhado em incentivar iniciativas que
melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que opera. Para isso,
conta com
uma plataforma de valor compartilhado, o Coletivo CocaCola, que já impactou a vida de mais
de 100 mil pessoas por meio de toda a cadeia de valor da empresa.
Informações para imprensa – CocaCola Brasil:
Textual Comunicação
Liane Thedim – Gerente
Tel.: (21) 32066224 / Email: lianethedim@textual.com.br
Joana Carvalho – Categorias
Tel.: (21) 32066246 / Email: joanacarvalho@textual.com.br
Lívia Oliveira – Desenvolvimento Econômico
Tel.: (21) 32066237 / Email: liviaoliveira@textual.com.br
Paulo Ferreira – Sustentabilidade e Valor Compartilhado
Tel.: (21) 32066220 / Email: pauloferreira@textual.com.br

Sobre a PepsiCo
Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por
dia em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Com receita líquida de mais de US$
63 bilhões em 2015, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas, que
inclui as marcas FRITO – LAY®, GATORADE®, PEPSICOLA®, QUAKER® e TROPICANA®,
a companhia possui 22 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas
estimadas anualmente no varejo.
No Brasil desde 1953, a PepsiCo é uma das principais empresas de alimentos e bebidas do
país e atua no mercado por meio de marcas preferidas e reconhecidas como QUAKER®
(cereais, barras de cereais e biscoitos), TODDY ® (achocolatado em pó, achocolatado pronto
para beber e biscoitos), MÁGICO ® (achocolatado em pó), TODDYNHO ® (achocolatado pronto
para beber),ELMA CHIPS® (pipoca, amendoins, snacks a base de trigo), LUCKY ®, TORCIDA
®, RUFFLES ®, DORITOS ®, CHEETOS ®, FANDANGOS ®e FOFURA ®(snacks), EQLIBRI TM
e MABEL ® (biscoitos), GATORADE ® (bebidas esportivas), LIPTON® Ice Tea (chá pronto, em
parceria com a Unilever), KERO COCO® e TROP COCO® (água de coco), H2OH!®,
MOUNTAIN DEW® e PEPSICOLA® (bebidas com gás), e DRINKFINITY® (sistema de bebidas
portátil e pessoal).
A companhia conta com 15 plantas e cerca de 100 filiais de vendas localizadas em todo
território brasileiro e com o talento de mais de 13 mil funcionários. Desde 1997, a empresa
mantém estreita parceria com a Ambev – Companhia de Bebidas das Américas – para a
produção, comercialização e distribuição de PEPSI ®, H2OH!®, GATORADE ®, LIPTON® Ice
Tea e MOUNTAIN DEW ®, aos mais de um milhão de pontos de venda pelo país.
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No coração da PepsiCo está a Performance com Propósito nosso objetivo de entregar
uma performance financeira ainda melhor e, ao mesmo tempo, criar um crescimento
sustentável e valor para os acionistas. Na prática, a Performance com Propósito significa
fornecer uma ampla gama de alimentos e bebidas que vão desde os produtos mais saborosos
até os mais saudáveis; encontrar formas inovadoras para minimizar nosso impacto no meio
ambiente e reduzir os custos operacionais; proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
inclusivo para nossos funcionários a nível mundial; e respeitar, apoiar e investir nas
comunidades onde atuamos.
Twitter | @PepsicoBrasil
Facebook | http://www.facebook.com/PepsiCoBrasil
PepsiCo Press Releases | http://www.pepsico.com.br/releases/
PepsiCo Vídeos | http://www.youtube.com/user/pepsicobr

Para saber mais sobre a PepsiCo no mundo, acesse www.pepsico.com ou acompanhe:
Twitter | @PepsiCo
Facebook | http://www.facebook.com/PepsiCo
PepsiCo Blogs | http://pepsicoblogs.com/
PepsiCo Press Releases | http://www.pepsico.com/Media/PressReleases.html
PepsiCo Multimedia | http://multimedia.pepsico.com/
PepsiCo Videos | http://www.youtube.com/user/PepsiCoVideo
Informações para a Imprensa – PepsiCo:
Corporativo – BursonMarsteller
Gabriel Guimarães – 11 30942295 / gabriel.guimaraes@bm.com
Leonardo Guariso – 11 30942290 / leonardo.guariso@bm.com
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