PANORAMA DE SUSTENTABILIDADE

INOVAÇÃO E AÇÃO
SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA,
CIRCULARIDADE REAL E PESSOAS
Há 140 anos, temos ajudado nossos
clientes a conquistarem seus objetivos...

Crescemos para três atividades principais:
BALL EMBALAGENS PARA BEBIDAS
BALL EMBALAGENS PARA AEROSSOL
BALL AEROSPACE
“Aprimoramos o perfil de sustentabilidade de
nossos produtos e nossas operações, inclusive
com a aprovação de nossa meta ambiciosa,
com base na ciência, de redução das emissões
de gases do efeito estufa, contratos de energias
renováveis na América do Norte e Europa,
maior garantia de compra responsável de
suprimentos por meio de nossa certificação
ASI na EMEA e a introdução de nosso premiado
copo de alumínio, o Ball Aluminum Cup™.”
John Hayes, CEO da Ball Corporation

SOBRE A BALL CORPORATION

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA BALL 2019

Unidades fabris e operações que atendem
clientes na América do Norte e Central,
América do Sul, Ásia, Europa e Oriente
Médio e África.

4.516

Sediada em Broomfield, Colorado, EUA.
Listada na Bolsa de Valores de Nova York, BLL.

18.300
FUNCIONÁRIOS
US$ 1.479.000

EMBALAGENS
PARA BEBIDAS
GLOBAL
101,5 bilhões
de latas
produzidas
EMBALAGENS
PARA AEROSSOL
1,2 bilhões de
latas produzidas

BALL
AEROSPACE

Embalagens para Bebidas:
Latas para bebidas,
tampas para bebidas,
garrafas e copos de alumínio
Embalagens para aerossol:
Latas para aerossol e discos
de alumínio
Ball Aerospace:
Ciência espacial e de
espaçonaves, instrumentos
e sensores, antenas, tecnologias
e componentes, análise/utilização
de dados, serviços e testes
de engenharia

1.450

US$
384 milhões

11.267

US$ 11,5 BILHÕES
EM VENDAS LÍQUIDAS

13

8
US$ 9.861.000

79
LOCALIDADES
AO REDOR
DO MUNDO

58

POSSIBILITANDO UMA VERDADEIRA
ECONOMIA CIRCULAR

INOVAÇÃO COM NOVOS PRODUTOS
Em 2019, lançamos o copo de
alumínio da Ball (Ball Aluminum
Cup™) em importantes espaços
de eventos esportivos nos EUA,
preparando o terreno para
o lançamento do copo no varejo
em 2021.

Infinitamente reciclável, sem perda
de qualidade, a embalagem de
alumínio para bebidas sustenta
uma verdadeira economia circular.
Estamos trabalhando para atingir a meta de
100% de reciclagem com o aumento dos índices
de reciclagem e o desenvolvimento de produtos
infinitamente recicláveis.

PENSAMENTO
ANTIGO

• Redução de peso
• Foco na pegada
de carbono
• Avaliação linear
do ciclo de vida

O QUE
ALGUNS
QUEREM

• Reciclabilidade
• Teor reciclado
• Coleta

O QUE NÓS
QUEREMOS

• Realmente reciclado
• Redesenhar
• Avaliação circular
do ciclo de vida
• Novos modelos
de negócios

Também introduzimos a garrafa
de alumínio Infinity, uma embalagem
nova, leve e reutilizável para
cuidados pessoais, alimentos
e bebidas.

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA
Nosso estudo revisado por pares de 2020
destacou o bom desempenho das latas
de alumínio em comparação com todos
os outros tipos de embalagens para bebidas,
principalmente em regiões onde o índice
de reciclagem é alto.
Veja os resultados completos aqui:
www.ball.com/realcircularity

CIRCULARIDADE DA LATA
PARA BEBIDAS
O alto valor do
alumínio o torna
um material muito
conveniente de
ser reciclado

O alumínio
reciclado utiliza
95% menos
energia do que
o metal virgem

RECICLAGEM
SEPARAÇÃO

LATA PARA BEBIDAS

75% do
alumínio
já produzido
ainda está
em uso hoje

RECICLAGEM
DO ALUMÍNIO
FRAGMENTAÇÃO

Uma lata pode ser
coletada, reciclada
e devolvida às
prateleiras em
apenas 60 dias

FUNDIÇÃO

FABRICAÇÃO DA LATA

LAMINAÇÃO

A lata de alumínio
é a embalagem
para bebidas
mais reciclada
do mundo: 69%

LIDERANÇA DO SETOR
COM CERTIFICAÇÃO
DE SUSTENTABILIDADE
Em 2020, nos tornamos a primeira
fabricante de latas a receber a
certificação ASI de gestão responsável
de alumínio. Ela certifica todas as
23 fábricas da EMEA, garantindo que
observamos altos padrões ambientais
e éticos na compra, produção e gestão
responsável do alumínio.

“Como o material mais sustentável
para embalagens para bebidas,
oalumínio é a solução do mundo
real para os desafios que nossos
clientes estão enfrentando.”
Kathleen Pitre,
Diretora Comercial e de Sustentabilidade

CONFIANÇA
NOS REVESTIMENTOS
Junto aos nossos fornecedores,
desenvolvemos uma nova geração de
revestimentos sem adição proposital
de BPA e estamos fazendo pareceria
com nossos clientes para converter
uma parcela significativa do nosso
negócio a essas novas fórmulas.

Estamos agora buscando
a certificação sanitária de
materiais Cradle to Cradle™
para os revestimentos que
usamos e para outros materiais,
como selantes e vernizes.

MUDANÇA CLIMÁTICA: APROVAÇÃO
DAS METAS BASEADAS NA CIÊNCIA
Em 2020, nos tornamos a primeira fabricante
de latas a ter um plano de redução de gases
do efeito estufa (GEE) aprovado pela SBTi
(iniciativa de Metas Baseadas na Ciência).

REDUÇÃO DAS EMISSÕES

55%

de redução das emissões
de GEE até 2030
Em 2019, definimos uma nova
meta ambiciosa de 55% de
redução absoluta nas emissões
de gases do efeito estufa (GEE)
em nossas operações até 2030.

16%

de redução nas emissões
de GEE em toda nossa cadeia
de valor até 2030

16.000 t

15.000 t

Em 2018 e 2019, evitamos
a emissão de mais de 16.000
toneladas métricas de gases do
efeito estufa com a otimização
do peso de nossas latas.

Apenas em 2018 e 2019, melhorias
de eficiência energética em nossas
unidades fabris evitaram a emissão
de mais de 15.000 toneladas
métricas de gases do efeito estufa.

de GEE evitados com
a otimização da lata

de GEE evitadas com
eficiência nas fábricas

TROCA PARA
ENERGIAS RENOVÁVEIS

100%
EUA: Em 2019, assinamos contratos
para que, a partir de 2021, 100% de
nossas operações na América do Norte
sejam atendidas por novos projetos
de energia renovável.

63%
Europa: Até 2021, 63% de nossa demanda de
energia elétrica de Embalagens para Bebidas
será atendida por novos projetos de energia
eólica na Espanha e na Suécia.

GESTÃO DA ÁGUA
A água é essencial para todas
as áreas de nossa cadeia de valor
e estamos trabalhando em todas
as nossas fábricas no mundo para
reduzir o consumo de água por
meio de projetos inovadores de
economia e tratamento de água.

MONITORAMENTO DA ÁGUA
A PARTIR DO ESPAÇO
A Ball Aerospace fez parceria
com a NASA e o serviço
geológico dos EUA (USGS) para
o desenvolvimento de tecnologias
de imagem terrestre para
fornecer informações críticas
sobre recursos hídricos globais.

12%

de redução da água utilizada
na fabricação de latas
Entre 2015 e 2019, reduzimos
em 12% o volume de água usada
em nossa fabricação de latas
para bebidas.

COMPROMISSO COM DIVERSIDADE E INCLUSÃO
A diversidade é fundamental para nosso
sucesso de longo prazo. Guiados por nossa
liderança, investimos para o futuro:

•

Atingimos 50% de diversidade
(mulheres e/ou negros) no board
da Ball

•

Viabilizamos a participação de
mais de 1.600 funcionários nos
Grupos de Recursos da Ball para
promover interesses diversos,
oportunidades de carreira e
engajamento com a comunidade

•

Implementamos em todo
o mundo o treinamento
Preconceito Inconsciente e uma
iniciativa de talento feminino,
que resultou na promoção de
20% dos participantes

•

Desenvolvemos parcerias
estratégicas com grupos
profissionais externos,
como a Sociedade de Mulheres
Engenheiras e a Sociedade
Nacional de Engenheiros Negros

•

Fomos reconhecidos
por organizações externas,
inclusive com os prêmios
Forbes de Melhor Empregador
em Diversidade em 2019
e 2020 e o Prêmio Empresarial
Martin Luther King Jr
2020 para trabalho com
comunidades locais

AÇÃO EM PROL
DAS COMUNIDADES
Na ocorrência de crises, a Ball
consegue ativar recursos relevantes
e nossa rede de parceiros para dar
suporte a comunidades vulneráveis.
Somos parceiros da Molson Coors
na doação de água para a Red Cross
para atender comunidades afetadas
por desastres. Estamos no caminho
certo para chegar a 2 milhões de
latas de água distribuídas até 2021.

1.2
milhões
de latas de água doadas
(final de 2019)

DADOS FINANCEIROS

FINANCEIROS

O investimento contínuo em sustentabilidade
coincidiu com o forte crescimento do negócio
e a criação de valor para nossos acionistas.

DADOS FINANCEIROS

2019

MUDANÇA COM
RELAÇÃO A 2015

Vendas líquidas em milhões de US$

11.474

43%

Lucro operacional comparável em milhões de US$

1.331

66%

Fluxo de caixa livre

950

87%

217

20%

2,53

45%

Dividendos de caixa por ação US$

0,55

112%

Total de doações corporativas em milhões de US$

7,5

–

1

EVA

14

123

em milhões de US$

em milhões de US$

Lucro por ação diluído (base comparável)

15

US$

5

6

1

Medidas não previstas pelo GAAP (Princípios
Contábeis Geralmente Aceitos) dos EUA
não devem ser consideradas isoladamente
e não devem ser consideradas como
superiores ou substitutas de medidas
financeiras calculadas segundo o GAAP
dos EUA. Mais considerações sobre medidas
financeiras não previstas pelo GAAP estão
disponíveis no Item 7 do Relatório Anual
no Formulário 10-K.

2

Fluxo de caixa livre não é um termo definido
segundo o GAAP dos EUA e não deve ser
inferido que toda a quantia de fluxo de
caixa livre está disponível para despesas
discricionárias. A companhia define fluxo
de caixa livre como fluxo de caixa a partir
de atividades operacionais menos despesas
de capital.

3

Os valores de 2017, 2016 e 2015 foram
ajustados retroativamente para refletir
a adoção de nova orientação contábil
para a preparação da declaração de
fluxos de caixa, que entrou em vigor
em 1º de janeiro de 2018. O caixa a partir
de atividades operacionais teve aumento
de US$ 30 milhões em 2015 como resultado
da adoção da nova orientação contábil.

4

Lucro operacional líquido após imposto
menos um custo de capital de 9% após
imposto sobre a média do capital
empregado investido.

5

Os valores de 2016 e 2015 foram ajustados
retroativamente para o desdobramento
de ações de dois para um que entrou
em vigor em 16 de maio de 2017.

6

Os anos de 2015, 2016 e 2017 são para doações
somente da América do Norte. Os anos de
2018 e 2019 refletem as doações globais, que
não foram acompanhadas anteriormente.

DADOS AMBIENTAIS

AMBIENTAIS
7

Fatores de normalização específicos para
grupos de produtos são usados para calcular
um índice de volume consolidado para a
Ball. O índice registra mudanças totais na
produção durante um período e mudanças
no mix de produção entre segmentos de
negócios. Ele é definido em 100 para o ano
de referência de 2015.

MUDANÇA COM RELAÇÃO A 2015
DADOS AMBIENTAIS

2019

ABSOLUTOS

NORMALIZADOS

Consumo de energia elétrica em mil MWh

4.403

8%

-5%

Energia direta em mil MWh

2.134

8%

-4%

8

Energia indireta em mil MWh

2.269

7%

-6%

Gás natural, propano, diesel, querosene
de aviação.

9

Eletricidade, água quente, vapor.

Energias renováveis em mil MWh

11

–

–

10

Energia renovável enquadra-se em
energia indireta.

Emissões de GEE do Escopo 1 toneladas métricas
de CO2e

434.670

8%

-3%

11

Emissões de GEE do Escopo 2 toneladas métricas
de CO2e

808.272

-7%

-20%

Emissões diretas de GEE a partir de fontes
de propriedade da Ball ou controladas
pela Ball, principalmente de combustíveis
fósseis, como gás natural e diesel,
queimados nas instalações da companhia.

12

Emissões de GEE do Escopo 3 toneladas métricas
de CO2e

8.636.045

–

–

Consumo de água m³

9.450.203

0%

12%

Geração de resíduos em mil toneladas métricas

72

19%

4%

Emissões indiretas de GEE a partir de
eletricidade, aquecimento, refrigeração
e vapor gerados fora das instalações da
Ball e comprados pela Ball. As emissões
do Escopo 2 reportadas aqui são baseadas
no mercado. Nossas emissões do Escopo 2
baseadas nas localidades podem ser
encontradas na internet.

13

Reciclados/reutilizados em mil toneladas métricas

44

30%

14%

Enviados a aterros sanitários em mil
toneladas métricas

7

-41%

-49%

Outros tratamentos de resíduos toneladas métricas

21

38%

22%

Emissões indiretas de GEE de fontes
que não são de propriedade da Ball ou
diretamente controladas pela Ball, mas
que estão relacionadas a nossas atividades
(por ex.: mercadorias e serviços adquiridos,
viagens de negócios). Os detalhes sobre os
critérios da Ball para reportar o Escopo 3
podem ser encontrados na internet.

14

Emissões de compostos orgânicos voláteis
toneladas métricas

10.012

12%

-1%

A sucata da produção de metal não foi
incluída; toda ela é enviada de volta aos
nossos fornecedores e fundida novamente.

8

9

10

11

12

13

14

7

DADOS SOCIAIS

SOCIAL

DADOS SOCIAIS

2019

Funcionários (final do ano)

MUDANÇA COM
RELAÇÃO A 2015

18.300

21%

Mulheres % do efetivo total

17%

0%

>50 % do efetivo total

25%

-24%

Rotatividade de funcionários % do efetivo total

12%

7%

Índice total de acidentes registrados (TRIR)
por 200.000 horas trabalhadas

0,90

-27%

15 16 17

Nº

18

Índice de severidade dias de trabalho perdidos
por 200.000 horas trabalhadas

9,68

30%

Mortes relacionadas ao trabalho Nº

0

0%

15

Os números foram arredondados.
O aumento em 2016 foi resultado da
aquisição da Rexam PLC.

16

Trabalhamos para criar um ambiente que
revele as qualidades, valores e potencial
de cada funcionário e tire proveito da
diversidade de pontos de vista, experiências,
competências, culturas e aspirações.
Com nossos esforços globais de diversidade
e inclusão amadurecendo ainda mais,
esperamos reportar outras métricas
de D&I além de sexo e idade no futuro.

17

A diferença entre funcionários homens
e mulheres em 2019 registra a porcentagem
daqueles que escolheram não se identificar
como sexo feminino ou masculino.

18

Estão incluídos os desligamentos solicitados
pelo funcionário, além de desligamentos
por dispensa, aposentadoria e falecimento.
A rotatividade de 2018 e 2019 não inclui
o desinvestimento do negócio da Metalpack
da Ball e as operações de embalagens para
bebidas da China.

Para ler o Relatório de Sustentabilidade completo,
acesse ball.com/sustainability
Para consultas comerciais,
faça login em source.ball.com

