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Sigla em inglês para
Environmental (meio ambiente),
Social (social) e Governance
(governança), o ESG é o caminho pelo
qual as empresas devem seguir na
busca de um modelo de negócio mais
sustentável, incorporando práticas que
buscam gerenciar seus impactos
sociais e ambientais e
integrando-os a sua
governança corporativa.

O que
é ESG

Relatório Sustentabilidade

Em 2021, lançamos a primeira versão do Relatório de Sustentabilidade, apresentando com
transparência a maneira como a Philip Morris Brasil (PMB) está contribuindo para a transformação
global da nossa empresa. O Relatório é uma ferramenta que mede o nosso desempenho nos
temas de ESG, mas, principalmente, é uma forma de entender melhor nosso impacto em uma
sociedade complexa e dinâmica.
"Para a PMI, sustentabilidade significa, acima de tudo, um meio de alcançar um futuro sem
fumaça, tendo a real dimensão dos impactos decorrentes da nossa operação e entendendo onde
podemos trazer uma contribuição transformadora. O Relatório de Sustentabilidade nos ajuda a
entender os nossos principais desafios e monitorar os nossos progressos", explica Guatimozin
Santos, Gerente de Relações Institucionais da PMB e responsável pela produção da primeira
edição do Relatório.

Atualmente, a Philip Morris Brasil (PMB) é
signatária do Compromisso Empresarial
Brasileiro para a Segurança Hídrica.
A empresa foi a primeira unidade produtiva da
América Latina a receber a certificação Alliance
for Water Stewardship (AWS), em 2018. Em
Dezembro de 2021, a nossa unidade de Santa
Cruz do Sul, tornou-se a primeira operação da
Philip Morris International a atingir o nível
Platinum, o mais alto para este padrão.
Mas, afinal, o que é o AWS International Water
Stewardship Standard? Trata-se de um padrão
global que permite aos usuários compreenderem
melhor o impacto do uso da água, fazendo com
que trabalhem de forma colaborativa e
transparente, em direção ao gerenciamento e
uso sustentáveis desse recurso. À medida que
avançamos em direção à nossa visão de um
futuro sem fumaça, aumenta também nossa
responsabilidade quanto à redução do impacto
ambiental. Quer saber mais sobre esse tema?
Clique aqui.

Ainda não conseguiu
ler esse conteúdo?
Aqui está o link para
uma versão resumida
do primeiro Relatório
de Sustentabilidade da
PMB. Se interessou
pelo assunto e quer ver
o material completo?
É só clicar aqui.

O Responsible LEAF é uma parceria entre a Philip
Morris Brasil e a Produzindo Certo, empresa especializada
em assessorar os agricultores em seus esforços para
fortalecer uma agricultura responsável. O programa tem
por objetivo ajudar os agricultores a tornar suas
propriedades mais produtivas, eficientes e sustentáveis. E
como funciona? Os agricultores recebem um diagnóstico
socioambiental de suas propriedades junto com um plano
de ação, indicando novas práticas a serem adotadas e
caminhos a seguir para o desenvolvimento de suas
propriedades. Quer saber mais? Leia aqui.

Parceria BNDES – Projeto Floresta Viva
A Philip Morris Brasil (PMB) passou a integrar a lista de
grandes empresas parceiras do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no
Projeto Floresta Viva, lançado em novembro de 2021. A
união do BNDES com a iniciativa privada, no Floresta
Viva, busca impulsionar o setor de restauração ecológica
na transição para uma economia neutra em carbono. A
expectativa é reflorestar entre 16 mil e 33 mil hectares
com espécies nativas e biodiversidade, podendo capturar
cerca de 9 milhões de toneladas de CO2 equivalente ao
longo da vida dos projetos. Quer saber mais sobre esse
tema? Clique Aqui.

Leave no Trace - Marlboro
Em junho de 2021 lançamos uma edição
limitada de Marlboro. A ideia era lembrar
nossos consumidores de que o Planeta
também é uma edição limitada. Nesta
campanha, adicionamos um QR code que
direcionava o consumidor a um website com
informações sobre os impactos das bitucas
de cigarros descartadas incorretamente.
Quase seis mil pessoas escanearam o
código e aprenderam um pouco mais sobre
como descartar corretamente as bitucas de
cigarros. E em 2022 tem mais ação sobre
esse tema das bitucas.

#semspoiler

Investimentos na comunidade
Você sabia que a Philip Morris tem uma política especifica para
contribuir com projetos relacionados a temas e comunidades onde
temos um maior impacto? Essa política permite a mobilização de
recursos que apoiam causas capazes de impactar a vida das pessoas
que estão de forma direta ou indireta relacionadas ao nosso negócio.
É assim que, em 2021, demos continuidade às ações de apoio ao
enfrentamento da COVID-19, aos projetos que buscam promover o
bem-estar socioeconômico das comunidades produtoras de "tabaco e
a redução do impacto ambiental no entorno e em nossas nossas
operações. Da mesma forma, promovemos apoios específicos para
órgãos governamentais e organizações do terceiro setor, com resultado
positivo para a sociedade.
Gostou do tema? Qualquer área pode contribuir para a sociedade: é só
seguir os passos da política 12C. Para ajudar, montamos esse super
treinamento que está disponível no FUSE.

Materialidade
Saber priorizar nem sempre é fácil. E não priorizar corretamente pode prejudicar ou gerar
resultados negativos para qualquer estratégia. Vem aí o Relatório de Materialidade Brasil, um
estudo que busca entender os principais desafios em sustentabilidade da nossa operação no Brasil.

Antilittering
Em breve, novidades sobre a iniciativa da Philip Morris Brasil,
para promover o descarte adequado das bitucas de cigarro.
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