
A jornada de sustentabilidade 
da McCain continua...
Como uma empresa familiar de uma pequena  
cidade na Costa Leste do Canadá, sempre buscamos 
mais do que apenas vender batatas fritas. Enquanto 
estamos comprometidos com a qualidade da 
comida que estamos servindo para as famílias do 
mundo todo, também nos preocupamos com nossas 
pessoas, nossas comunidades e o planeta que todos 
compartilhamos.

Nós definimos nosso propósito como empresa para  
a produção de alimentos “planet friendly”.  Isso 
significa cultivar alimentos com responsabilidade, 
reduzindo nossa pegada de carbono, apoiando as 
comunidades onde operamos e garantindo um 
futuro sustentável para as próximas gerações. Isso 
está enraizado no DNA de nossa empresa, inspirado 
na crença dos nossos fundadores de que a boa ética 
é um bom negócio. Foi em 2019 que formalizamos a 

nossa promessa de produzir alimentos “amigos do 
planeta”, resultando na liberação do nosso primeiro 
Relatório de Sustentabilidade Global em Junho de 
de 2020 — um boletim para medir nosso progresso 
e manter a McCain responsável por se tornar uma 
empresa mais sustentável, desde a fazenda até 
as nossas fábricas e embalagens que você vê nas 
prateleiras dos supermercados.

Já completamos três anos de nossa jornada de 
sustentabilidade e estamos entusiasmados com o 
progresso que estamos fazendo e as oportunidades 
que estão à frente para aprender e acelerar esse 
processo. Nós continuaremos a 
dar o exemplo, tomando medidas 
e implementando soluções que 
ajudarão a nós e a nossos parceiros  
a ter um futuro sustentável.

AGRICULTURA INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Nossos agricultores estão no centro do nosso negócio. A qualidade da nossa comida começa e 
termina com as batatas que são cultivadas para nós, e nossos parceiros são fundamentalmente 
importantes para ajudar a McCain a atingir nossas metas de sustentabilidade e mudar a agricultura para melhor.

Com tantas mudanças climáticas iminentes - levando à degradação do solo, perda de biodiversidade e eventos 
climáticos diversos — nos sentimos responsáveis em redefinir como cultivamos uma batata. Para isso, no ano 
passado nos comprometemos a implementar práticas agrícolas regenerativas em 100% do nosso trabalho em 
todo o mundo até 2030.

NOSSA JORNADA DE SUSTENTABILIDADE 
ESTÁ BASEADA EM QUATRO PILARES

Nos 12 meses que se seguiram, tomamos 
importantes passos em direção a este objetivo.   

• Um ano completo de sucesso na Fazenda do Futuro 
em New Brunswick, Canadá.

• Desenvolvemos nosso Quadro Regenerativo de 
Agricultura para apoiar os agricultores e medir a 
adoção de práticas regenerativas.

• Desenvolvemos novas parcerias de treinamento 
para apoiar a transição técnica dos nossos 
agricultores para a agricultura regenerativa, bem 
como explorar soluções de financiamento.

• Desenvolvemos estratégias de mitigação climática 
regional, incluindo 20% das culturas usando 
variedades tolerantes ao estresse.

OPERAÇÕES DE RECURSOS EFICIENTES

A mudança climática é uma ameaça real e existencial à nossa segurança alimentar.  
Assim como estamos comprometidos em implementar práticas agrícolas mais amigáveis para  
o planeta, também nos comprometemos em reduzir a pegada de carbono de nossas operações. 
Até o final da década, queremos reduzir as emissões absolutas de CO2 em 50 por cento, uma 
promessa que foi reconhecida como consistente pela iniciativa Science Based Targets (SBTi),  
com o esforço para limitar o aquecimento global a 1,5°C. Temos também o compromisso em usar 
100% de energia renovável em nossas instalações de fabricação, melhorando o uso de água e  
de embalagens sustentáveis.



Em relação a essas metas ambiciosas, temos:  

• Melhorias significativas no escopo 1 e 2 das 
reduções de emissões de CO2, com 9% a menos 
desde 2017.

• Aumento da nossa energia renovável para 15%, 
acima dos 4% de 2020, lançando uma série de 
projetos de energia, incluindo nossa fazenda solar 
que alimenta nossa fábrica em Ballarat, Austrália, e 
contratos de compra de energia eólica de Balcarce, 
fornecendo cerca de 80% de energiarenovável para 

nossas fábricas na Argentina.

• 11% de melhoria na eficiência do uso da água em 
sete fábricas prioritárias.

• 98% de embalagens de papel e 89% de plástico 
para serem reciclados.

• Uma nova meta de desperdício de alimentos: 
redução de 50% nas operações da 
McCain Foods até 2030. 

Desde que assumimos esses compromissos, também 
firmamos em 2021 um conjunto de parcerias com 
a Strong Roots, The Simple Root e GoodLeaf Farms, 
para ajudar a impulsionar uma mudança positiva e 
remodelar a indústria global de alimentos para melhor.

• Investimos US$55 milhões em uma participação 
minoritária na Strong Roots - uma corporação B 
certificada - para ajudar as escolhas alimentares 
plant based e ambientalmente responsáveis a 
atingirem um número maior de indivíduos.

• Investimos na The Simple Root, para desenvolver 
uma alternativa inovadora aos laticínios usando 
vegetais e raízes, criando molhos e queijos 
substitutos que são melhores para as pessoas e têm 
menor pegada de carbono.

• Em 2021, construímos nosso primeiro investimento 
nas fazendas da GoodLeaf desde 2018, apoiando o 
desenvolvimento de uma rede em todo o Canadá de 
ambientes internos climatizados e fazendas verticais.

Além de nossas doações de refeições, a McCain:  

• Lançou com sucesso o McCain “Chips In”, um 
programa de voluntariado em todas as regiões  
do mundo.

• Digitalizou os programas do Campo Vivo e 
Semeando o Futuro, permitindo aos beneficiários 

continuar com os programas apesar do lockdown  
e das restrições da pandemia.

• Envolveu mais de 1.000 agricultores vulneráveis 
e suas famílias através do desenvolvimento 
comunitário de projetos em todo o mundo. Até o 
momento, 6.077 beneficiários foram alcançados 
desde o início, com diversos projetos.

BOA COMIDA  

Os consumidores de hoje são conscientes sobre o que compram; eles estão olhando para 
escolhas alimentares inteligentes e amigas do planeta. É a nossa oportunidade de continuar 
a servir às famílias os alimentos deliciosos que conhecem e amam, enquanto nos esforçamos 
também para torná-los mais saudáveis e ecologicamente corretos. No ano passado, nos 
comprometemos a usar ingredientes que as pessoas possam reconhecer enquanto 
trabalhamos continuamente para melhorar o perfil nutricional de nossas batatas, aperitivos, 
pizzas e sobremesas, ampliando nossas ofertas de alimentos. Também nos comprometemos a reduzir o sódio 
em nossos produtos de batata e aperitivos em 15%, ao mesmo tempo que fornecemos informações nutricionais 
claras e transparentes para ajudar os consumidores a fazerem escolhas conscientes e sustentáveis.

COMUNIDADES PRÓSPERAS 

Somos membros ativos das comunidades rurais onde nossos agricultores e fábricas estão 
baseados e estamos comprometidos com o desenvolvimento, educação e apoio a longo 
prazo não apenas de nossos parceiros agricultores, mas também das comunidades vizinhas 
onde vivem. No ano passado, nos comprometemos a doar 200 milhões de refeições para 
bancos de alimentos e ONGs em todo o mundo até 2025 — uma iniciativa que alimentará 
famílias com necessidades e nos ajudará a alcançar nosso objetivo de desperdício zero. 
Estamos no caminho e, apesar dos desafios colocados pelo COVID, este ano doamos 9,8 
milhões de refeições para famílias carentes por meio de ONGs locais e bancos de alimentos.

Entrando em 2022 e no futuro, ainda há muito o que se esperar e trabalhar. Nós continuamos a agir em 
relação ao nosso compromisso de produzir alimentos amigos do planeta e garantir atitudes sustentáveis 
para as próximas gerações.


