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APRESENTAÇÃO 



 

SOBRE A COCA-COLA FEMSA 
 
Coca-Cola FEMSA, SAB de C.V produz e distribui Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle, Schweppes e outras 

bebidas do portfólio da The Coca-Cola Company em 10 países: México (uma parte substancial da região 

central, incluindo a Cidade do México, bem como sudeste e nordeste do país); Guatemala (Cidade da 

Guatemala e região metropolitana); Nicarágua (todo o país); Costa Rica (todo o país); Panamá (todo o país); 

Colômbia (maior parte do país); Venezuela (todo o país); Brasil (regiões metropolitana de São Paulo, Campinas, 

Baixada Santista parte do interior de São Paulo, estado de Mato Grosso do Sul, estado de Paraná, parte dos 

estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro); Argentina (Buenos Aires e arredores) e Filipinas (todo o 

país).  

 

A empresa também engarrafa e distribui água, sucos, chás, isotônicos, cervejas e outras bebidas em alguns 

desses territórios. Ao todo, possui 64 fábricas e serve 351 milhões de consumidores por meio de 

aproximadamente 2,8 milhões de pontos de vendas e conta com mais de 120 mil funcionários em todo o mundo. 

 

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, empregando cerca de 20 mil funcionários e 

atendendo mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de Goiás. 

No Brasil, são 38 centros de distribuição e nove fábricas, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior no mundo 

em volume de vendas em produtos Coca-Cola. 



SUSTENTABILIDADE 

Um dos pilares globais do negócio da Coca-Cola FEMSA é a 
SUSTENTABILIDADE 
 
Olhando sob o ponto de vista dos impactos locais, o objetivo é sempre ser um 
bom vizinho nas comunidades onde estamos inseridos, como em Jundiaí. 
   
A preocupação com o uso consciente e eficiente dos recursos hídricos, 
principal matéria-prima dos nossos produtos, reflete o pensar global e agir 
localmente da empresa. 



 



 



 



 
EVOLUINDO  
ANO A ANO  



COCA-COLA FEMSA CHEGA AO BRASIL 
E ASSUME A OPERAÇÃO DA FÁBRICA 
DE JUNDIAÍ, EM 2003: 
• A cultura de eficiência na utilização da água passa a ser fortemente 

valorizada.  

• A partir de então, o desempenho da unidade neste quesito melhora 
sistematicamente e ano após ano diminui a quantidade de água utilizada 
para cada litro de bebida produzida.  



Fábrica da Coca-Cola FEMSA em Jundiaí é a maior produtora 
de Coca-Cola do mundo e a que menos consome água por 
litro de bebida fabricado no país 

 

A fábrica em Jundiaí (SP) é a maior produtora de Coca-Cola 
do mundo em volume de produção. É usado, em média, 
1,41 litro de água para produzir um litro de bebida, 25% 
mais eficiente que a média nacional e de países como 
Canadá, Espanha e Alemanha.  

 



Atualmente a fábrica abastece o principal mercado 
consumidor da América Latina, composto por cidades das 
regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, Baixada 
Santista, além da própria cidade de Jundiaí e adjacências, que no 
total somam atualmente cerca de 25 milhões de consumidores. 



Isoladamente, nenhuma ação é determinante para os resultados. 

Juntas, colocaram a fábrica em patamares elevadíssimos de 

eficiência no consumo de água e a tornaram uma referência dentro 

do sistema Coca-Cola, no Brasil e no mundo. 

GESTÃO DE  
USO DE ÁGUA 



INICIATIVAS 



O principal objetivo do projeto iniciado em 2013 era diminuir 

fortemente o consumo e também os impactos do descarte da 

água utilizada na sanitização.  

Algumas premissas foram definidas para o projeto: 

NOVO SISTEMA DE TRATADA PARA 
ABASTECIMENTO DE LINHAS 

A) REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA DO PROCESSO DE 

SANITIZAÇÃO EM 90%;  



O principal objetivo do projeto iniciado em 2013 era diminuir 

fortemente o consumo e também os impactos do descarte da 

água utilizada na sanitização.  

Algumas premissas foram definidas para o projeto: 

NOVO SISTEMA DE TRATADA PARA 
ABASTECIMENTO DE LINHAS 

B) GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA QUE É USADA 

PARA A PRODUÇÃO DE BEBIDAS;  



O principal objetivo do projeto iniciado em 2013 era diminuir 

fortemente o consumo e também os impactos do descarte da 

água utilizada na sanitização.  

Algumas premissas foram definidas para o projeto: 

NOVO SISTEMA DE TRATADA PARA 
ABASTECIMENTO DE LINHAS 

C) DIMINUIÇÃO DA SOBRECARGA GERADA NA ETE (Estação 

de Tratamento de Efluentes) POR CONTA DO DESCARTE FRE-

QUENTE DE SANITIZAÇÕES.  



NOVO SISTEMA DE TRATADA PARA 
ABASTECIMENTO DE LINHAS 

Entre os impactos e benefícios mais práticos e palpáveis desta 

iniciativa está a redução de 90% da água utilizada nas 

sanitizações, são de 13 mil m3 de água por ano.  

Como o fornecedor que abastece a empresa é o mesmo 

responsável pelo abastecimento da população, toda água 

economizada continua à disposição da cidade de Jundiaí. 



AÇÕES 
IMPLEMENTADAS 



• Construção de duas novas tubulações para distribuição de água tratada para as linhas de produção; 

• Novas tubulações em Aço inox 316L; 

• Soldas orbitais; 

• Ambas tubulações com sistema de recirculação/retorno; 

• Central CIP dedicada; 

• Inclusão de um filtro polidor adicional “Hi-flow”; 

• Instalação de duas lâmpadas UV (uma para cada sistema) de 14” importadas de Israel; 

• Aumento da capacidade de distribuição de água de 550 para 850 m3/h; 

• Derivações para os pontos de consumo através de válvulas mixproof; 

• Pontos de coletas com torneiras assépticas; 

• Sistemas projetados para atuar com velocidade mínima de 1.5m/s; 

• Sistemas dotados de medidores de turbidez e pHmetro online, com sistema de alarmes. 

 

PROJETO NOVO SISTEMA 
DE ÁGUA TRATADA 
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FLUXOGRAMA NOVO  
PROCESSO (ETA) 



OUTRAS 
INICIATIVAS 



A revisão da matriz de CIPs das linhas de envase permitiu a eliminação de 

etapas e duração do processo de higienização e a redução do consumo de 

água utilizada. 

Atualmente são realizadas etapas mais longas apenas em volta de manutenção 

preventiva da linha de envase, sempre em alinhamento aos requisitos CCIL. 

OTIMIZACÃO DA MATRIZ DE CIPS 

ESSE PROCESSO PERMITE A ECONOMIA DE 5.500 M3 AO ANO, 

458,33 M3 AO MÊS. 



A estratégia de recuperar a água dos rinsers e reutilizá-la para a 

produção resulta em menor demanda de captação de água junto ao 

DAE de Jundiaí (fornecedor público local), reduzindo também o 

impacto sobre a ETE.  

RECUPERACÃO 
DE ÁGUAS DOS RINSERS 

COM ESTE PROCESSO, A ECONOMIA DIÁRIA CHEGA A QUASE 30 M3 POR 

HORA OU 720 M3 AO DIA, SENDO 262.800 M3 AO ANO. 



Com mais de 1.500 profissionais trabalhando diariamente na unidade de Jundiaí, o 

consumo de água das torneiras nos banheiros e com descarga de sanitários 

virou alvo recente na busca de eficiência.  
 

Foram realizadas a implantação de descargas com mecanismo de duplo 

acionamento e a troca de torneiras por modelo automatizado com sensor. 
  

A modernização dos banheiros realizada a partir de 2012 gerou uma 

economia de água de 60 m3 ao dia ou 21.900 m3 ao ano. 

MODERNIZACÃO DOS BANHEIROS 



A água de contra-lavagem destes filtros era toda enviada à ETE, 

sobrecarregando a estação. Considerando a boa qualidade desta água, 

foi implantado um processo de recuperação para envio do insumo 

à caixa de abastecimento, fazendo com que a planta deixasse de 

captar 650m3/dia da concessionária local (DAE Jundiaí). 

RECUPERAÇÃO DA ÁGUA 
DE CONTRA-LAVAGEM DE 
AREIA E CARVÃO 



3000 OLHOS 
Os colaboradores são fundamentais para a busca de oportunidades de eliminação 

de desperdícios e o aumento de eficiência do uso de água. São eles que estão na 

linha de frente das operações e são responsáveis pela grande maioria das identificações 

de oportunidades de melhorias que impactam nestes resultados.  

Nesse sentido, sensibilizar e envolver cada um dos mais de 1.500 funcionários é 

condição ímpar para o sucesso da cultura de gestão de uso da água. Diversas 

ações são desenvolvidas para promover o tema e gerar engajamento, desde 

treinamento até campanhas que desafiam os colaborares a gerarem resultados 

positivos de economia de água também nas suas casas.  

Um colaborador consciente, que racionaliza em casa, pode racionalizar na empresa 

também, além de multiplicar seus conhecimentos e boas práticas ao seu círculo 

social. 3.000 olhos mapeando oportunidades, fiscalizando processos e agindo 

em prol da economia são um trunfo e tanto.  

E OS RESULTADOS COMPROVAM ISSO. 



COM ESTE PROJETO, A FÁBRICA DE 
JUNDIAÍ FOI A VENCEDORA DO  

TROFÉU PLANETA 2015,NA 
CATEGORIA ÁGUA.  
 
CRIADO EM 2007, O PRÊMIO TEM COMO 
OBJETIVO INCENTIVAR, RECONHECER E 
DIVULGAR PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE 
DESENVOLVIDAS PELOS FABRICANTES DO 
SISTEMA COCA-COLA BRASIL. 



OBRIGADO 
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A fórmula nada secreta  
de gestão da água 


