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Gestão 
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Sustentabilidade 



Unir as pessoas por 
um mundo melhor.

NOSSO SONHO



Conheça os nossos 4 pilares de atuação

para um Mundo Melhor
ÁGUA RESÍDUO

ZERO

CONSUMO
INTELIGENTE

DESENVOL_
VIMENTO

SUSTENTABILIDADE



ÁGUA

ÁGUA RESÍDUO
ZERO

CONSUMO
INTELIGENTE

DESENVOL_
VIMENTO

CONSERVAÇÃO e 

recuperação de 

bacias hidrográficas

REDUÇÃO do consumo de água

nas nossas cervejarias

ACESSO à água

potável para

brasileiros em

regiões de escassez



Maior patrocinadora da COALIZÃO CIDADES 

PELA ÁGUA, iniciativa  da TNC para ampliar a 

disponibilidade de água para + 60 milhões de 

brasileiros em 12 regiões metropolitanas

ÁGUA
PROJETO BACIAS

Recuperar e preservar

importantes bacias 

hidrográficas do País

Onde: Jaguariúna  (SP), Jundiaí (SP), 

Rio de Janeiro (RJ), Sete Lagoas 

(MG),  Gama (DF)

Parceiros:  

The Nature Conservancy

(TNC) e WWF-Brasil  

CONSERVAÇÃO



SIGNATÁRIA DO CEO WATER MANDATE

Rede global da ONU que busca soluções para o problema 
da escassez de água e da falta de saneamento no mundo

ACESSO A ÁGUA POTÁVEL

Nossa água mineral AMA 

reverte 100% do lucro para 

projetos de acesso à água 

potável no semiárido

ACESSO

ÁGUA



A água é nossa principal 

matéria-prima e por isso, está 

no centro das nossas ações 

de sustentabilidade

Reduzimos em mais de 

40% nosso consumo  de água 

desde 2003

Somos a empresa de bebidas 

mais eficiente em água 
no mundo

REDUÇÃO

Além de reduzir nosso consumo, 

disponibilizamos  efluentes tratados 

para serem reaproveitados por 

empresas  de outros setores 

REAPROVEITAMENTO

CADEIA DE VALOR

Compartilhamos gratuitamente nosso sistema de 

gestão de água com outras empresas: saveh.com.br

ÁGUA

https://saveh.com.br/


Aumentar a eficiência no uso da água por meio da implantação customizada de um sistema de 

gestão hídrica inspirado no case de sucesso da Ambev.

Mobilizar PMEs para adotar boas práticas de gestão interna da água;

Cadeia de valor da Ambev engajada na redução do consumo de água;

Monitorar resultados e reconhecer melhores empresas.
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