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Uma empresa do Grupo Edson Queiroz para todos os brasileiros.
Empresa do Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, com
atuação em diversos segmentos, a Minalba Brasil faz parte do dia a dia dos brasileiros e
tem sempre um produto para cada ocasião: do barzinho ao supermercado, do almoço
ao treino, do café da manhã à festa no trabalho. Ou seja: mais do que estar presente, a
Minalba Brasil faz parte da vida dos seus clientes e consumidores.
Para atender todo o país, a Minalba Brasil conta com sete fábricas em locais
estratégicos, entre elas, a filial em Dias d’Ávila, na Bahia. A fábrica conta com um
rigoroso controle de qualidade, com procedimentos de fiscalização, análises diárias da
água e de todos os produtos envolvidos, incluindo os envases, as tampas, os rótulos e a
logística. Além disso, todo o processo é automatizado, o que garante ainda mais a
segurança e qualidade no produto. Esses são alguns diferenciais da Minalba Brasil, uma
marca que leva saúde e prazer para nutrir o apetite das pessoas de transformarem os
seus mundos.

MARCAS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO PORTFÓLIO.

Missão
Fortalecer marcas e criar produtos prontos para consumo que vão bem com saúde
e prazer.

Visão
Ter um portfólio de marcas para o apetite dos brasileiros que impulsione a
presença nacional da Minalba Brasil.

Valores
Juntos somos mais fortes.
Aprendemos, compartilhamos e crescemos.
Idealizamos e fazemos acontecer.
Agimos com foco no bem comum.
Temos a verdade e a transparência como base da confiança.

Política da Qualidade
Satisfazer nossos clientes, acionistas, funcionários, parceiros e sociedade através da melhoria contínua dos nossos produtos, processos e pessoas,
atendendo aos requisitos corporativos e legais, aumentando a participação da Minalba Brasil no mercado com rentabilidade. Atender às disposições
das partes interessadas e garantir alimentos seguros, bem como a saúde e a segurança dos trabalhadores. Proteger o meio ambiente contra os
desperdícios, reduzir o consumo de recursos naturais e descartar os resíduos em condição responsável.

MENSAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
E DO DIRETOR INDUSTRIAL
Cuidar para ter sempre
A Minalba Brasil, em seus mais de 50 anos de história, tem
pautado seu desenvolvimento na sustentabilidade. Afinal, para
que possamos continuar crescendo, devemos garantir a utilização
dos recursos do planeta com sabedoria. Queremos que nossos
produtos sejam não apenas mais saborosos e saudáveis, mas
também melhores para o meio ambiente.
Com isso em mente, nossa empresa realiza investimentos
constantes em ações sustentáveis e cuidados ambientais. Hoje, a
Minalba Brasil possui áreas majoritariamente protegidas por APP
(Área de Preservação Permanente) e APA (Área de Proteção
Ambiental) e garante o reflorestamento dessas áreas com flora
regional devidamente autorizada pelo órgão ambiental. Além
disso, os resíduos sólidos têm destinação seletiva e certificada; a
água do processo produtivo que lançamos no meio ambiente é
tratada e projetada em condições que atendem à determinação
legal; respeitamos todas as legislações inerentes à atividade
mineral, ambiental e sanitária.

Temos a confiança de que todo o nosso time de colaboradores está
comprometido com o equilíbrio que procuramos atingir em nossas
operações, buscando o gerenciamento de nossos impactos sociais e
ambientais.
Assim, sabemos que a Minalba Brasil pode fazer contribuições relevantes na
condução de seus negócios e, neste relatório, afirmamos nosso compromisso
com as questões de sustentabilidade, bem como a implementação em nossa
filial em Dias d’Ávila, na Bahia, do AWS - International Water Stewardship
Standard, um padrão global para o gerenciamento sustentável da água.

Convidamos nossos stakeholders a conhecerem nossas ações e nosso plano
de gestão sustentável e a trilhar conosco um caminho melhor para o planeta.
Nós temos o compromisso de cuidar. Cuidar do hoje. Cuidar para as novas
gerações. Cuidar para ter sempre.

Antonio Vidal
Diretor Superintendente
Lucas Ferianci
Diretor Industrial

Governança sustentável da água
Enquanto recurso compartilhado, valioso e fundamental à vida,
entendemos que a água é também indispensável à sobrevivência
e prosperidade da sociedade como um todo e dos negócios. Na
Minalba Brasil, reconhecemos que o sucesso de longo prazo da
empresa está diretamente ligado à gestão sustentável da água
nas regiões em que obtemos nossas matérias-primas, onde
nossas fábricas estão localizadas e onde nossos fornecedores e
consumidores vivem.
Com uma pressão cada vez maior sobre os recursos hídricos em
todo o mundo, governos, cidades, organizações e cidadãos devem
trabalhar juntos para garantir a sustentabilidade desse recurso.
Aqui entra a gestão da água, ou Water Stewardship, que pode ser
definida como o uso socialmente justo, ambientalmente
sustentável e economicamente vantajoso da água, obtido por
meio de ações locais e baseadas em captação.
Para que nos tornemos bons gestores da água, devemos
compreender detalhadamente como este recurso vem sendo
utilizado em nossos processos para, em seguida, propormos e
participarmos de ações individuais e/ou coletivas que beneficiem
a sociedade e a natureza.

AWS e AWS Standard
A AWS – Alliance for Water Stewardship é uma colaboração
global da qual participam empresas, ONGs e o setor público, com
o objetivo de contribuir para a sustentabilidade dos recursos
hídricos por meio da adoção e promoção de uma estrutura
universal para o uso sustentável da água.

O padrão AWS oferece uma estrutura confiável e globalmente
aplicável para que os principais usuários de água entendam seu
próprio uso e impactos, fomentando assim um trabalho
colaborativo e transparente para a gestão sustentável da água
dentro do contexto mais amplo de captação. A implementação e
certificação no Padrão AWS, a partir do cumprimento de suas
etapas e orientações, visa alcançar boas práticas de
gerenciamento de água que melhoram o desempenho e
contribuem para metas de sustentabilidade mais amplas. Isso
beneficia as comunidades locais, social e economicamente, ao
mesmo tempo que garante a sustentabilidade ambiental das
bacias hidrográficas e aquíferos, além de possibilitar uma
compreensão mais forte dos desafios locais da água e uma
proposição de ações coletivas mais significativas para enfrentálos.

Governança interna da água
Na Minalba Brasil, a água mineral captada dos poços é utilizada para produção de
água e bebidas, além de atender às demandas de consumo local, como
saneamento e higiene, com a garantia de que sua qualidade e quantidade são
monitoradas e asseguradas conforme estabelecido em requisitos estatuários e
regulamentares.
A água residual gerada é tratada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do
próprio site, antes de ser lançada ao corpo hídrico local, dentro dos padrões
estabelecidos em legislação.
Abaixo, apresentamos a equipe responsável pelas leis e regulamentos relacionados
à gestão da água no site.

Gerente Industrial

Gerente de Qualidade

Coordenadora do SGI

Engenheiro de Minas

Desafios compartilhados
A empresa preza pelos cuidados com a água e concentra esforços para melhorar
continuamente a eficiência no uso desse recurso em suas fábricas, trabalhando em
alinhamento com seus parceiros para proteger os recursos hídricos compartilhados
na bacia hidrográfica próxima à qual as fábricas estão localizadas.

Em 2020, identificamos e priorizamos os desafios, preocupações e ameaças
relacionados à água, compartilhados pela Minalba Brasil e por uma ou mais partes
interessadas dentro da bacia hidrográfica. São eles:

Quantidade

Qualidade

Educação

Plano de Gestão Sustentável
O Plano de Gestão Sustentável de Água aborda os riscos e oportunidades
identificados e seus resultados AWS.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DE AWS – BALANÇO HÍDRICO
Redução do consumo, finalizando o ano de 2020
com consumo de água mensal de 2,1 L/L.
Meta: 2,1 L/L
Participação na reunião do Comitê da Bacia, para
desenvolver e avaliar soluções para os desafios
que enfrentamos em relação à administração da
água.
Meta: participação anual

Contribuição à CETREL na coleta de dados para
monitoramento do recurso hídrico subterrâneo.
Meta: mensal ou quando solicitado

Resultado AWS

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DE AWS – QUALIDADE
Realização de análises de monitoramento das
águas de captação.
Meta: valores dentro das faixas históricas e em
conformidade com os padrões aplicáveis
Gestão dos efluentes liberados.
Meta: cumprir todos os limites de autorização

Resultado AWS

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DE AWS – GOVERNANÇA
Divulgação de materiais educacionais e de
conscientização, abordando temas como o ciclo da
água, consumo de água na rotina doméstica e
laboral e economia dos recursos naturais.
Meta: divulgação mensal
Implementação de Time de Melhoria com o objetivo
de levantar oportunidades de redução de consumo
no site.
Meta: projeto anual

Resultado AWS

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DE AWS – WASH
Divulgação de informativos sobre a importância
da higiene pessoal na saúde do colaborador.
Meta: divulgação anual

Comunicação sobre a importância da lavagem
das mãos e entrega de álcool em gel para os
colaboradores, de forma a reforçar a higiene
pessoal.
Meta: conforme demanda

Resultado AWS

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE
AWS – ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
Monitoramento das áreas importantes para água de captação.
Meta: preservar e melhorar as áreas

Gestão dos efluentes liberados.
Meta: cumprir todos os limites de autorização

Resultado AWS

A unidade fabril da empresa Minalba Brasil localizada no município de Dias d’Ávila, na
Bahia, compromete-se a implementar o Plano de Gestão Sustentável de Água do site,
alinhado com o Padrão da Alliance for Water Stewardship (AWS): buscando a manutenção
da boa governança da água; alcançando um equilíbrio hídrico sustentável; mantendo um
bom estado de qualidade da água; protegendo ou restaurando importantes áreas
relacionadas com a água; e fornecendo água potável, saneamento e higiene (WASH) para
todos.
Por meio deste documento, assume o compromisso de alocar recursos necessários e
apoiar os planos de sustentabilidade da Bacia Hidrográfica na qual a filial está localizada,
trabalhando de forma colaborativa e transparente com as partes interessadas.

Antonio Vidal
Diretor Superintendente
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