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A pandemia da COVID-19 apresentou à nossa empresa 
numerosos desafios inesperados. Graças à resiliência 
e trabalho árduo da nossa equipe de mais de 1500 
pessoas, conseguimos adaptar e continuar a fornecer 
batatas da mais alta qualidade. No entanto, a demanda 
por nossos produtos flutuou significativamente, o que 
levou a paralisações e outras ineficiências nas nossas 
instalações de produção. Os efeitos podem ser vistos 
nos resultados apresentados neste relatório, uma 
vez que não fizemos tantos progressos em direção 
aos nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade 
como tínhamos previsto. Contudo, estamos mais 
determinados do que nunca a alcançar estes objetivos 
e estamos trabalhando arduamente para tornar cada 
parte da nossa operação mais sustentável.

Como estivemos 
em 2020 e 2021?



A nossa missão 
Compreenderemos plenamente o negócio dos nossos clientes 
e parceiros para os ajudar a distinguir os seus produtos e 
serviços, de modo a impulsionar o seu negócio.

A nossa cultura 
Somos uma empresa familiar independente, ferozmente 
orgulhosa do nosso patrimônio agrícola, dos nossos produtos e 
serviços. Somos inovadores, ágeis e receptivos, o que nos ajuda 
a tomar decisões rápidas e a entregar um uma performance 
superior. Somos ambiciosos com o futuro, dedicados aos 
nossos clientes e comprometidos em tornar o mundo um lugar 
melhor para todos.

Crescendo juntos... 
de batatas a pessoas 
realizadas

700
produtores

>1,500,000
 toneladas de batatas

+1,500
empregados

40
escritórios de vendas

5
instalações de produção

+100
países exportadores

Nossa visão



A nossa estratégia de sustentabilidade
A batata é uma cultura altamente nutritiva que 
desempenha um papel vital no fornecimento 
de alimentos a uma população mundial em 
crescimento. Como protagonista na indústria, 
a Farm Frites tem a responsabilidade de tornar 
o cultivo e a produção de batatas sustentáveis. 
Através de trabalho árduo e soluções inovadoras, 
devemos assegurar que tanto as gerações atuais 
como as futuras possam desfrutar dos produtos 
de batata, uma vez que criamos juntos um futuro 
melhor, mais justo e mais verde.

A nossa missão de sustentabilidade 
A Farm Frites é um reconhecido promotor da 
sustentabilidade na cadeia da batata. Alimentamos 
o mundo com as nossas batata de alta qualidade 
e saborosas, trabalhando em estreita colaboração 
com os nossos agricultores, fornecedores, clientes, 
consumidores e outras partes interessadas.

As nossas áreas de enfoque 
A Farm Frites está comprometida em contribuir 
para o esforço mundial de combate às alterações 
climáticas. Estabelecemos objetivos concretos em 
sete áreas focais (alterações climáticas e energia, 
agricultura sustentável, embalagem, gestão da 
água, produto, pessoas e comunidade).

Como podemos tornar o 
mundo um lugar melhor 
para todos? 



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ENERGIA

O nosso clima 
está mudando
Ao melhorar a nossa eficiência energética
e ao utilizar mais energia renovável,
a Farm Frites reduzirá as emissões de 
carbono e contribuirá para o esforço global 
de combate às alterações climáticas.

Estamos constantemente a investigar 
soluções técnicas para reduzir ainda 
mais a nossa utilização de combustíveis 
fósseis. Para alcançar a neutralidade de 
carbono, teremos de optimizar ainda 
mais os nossos processos de produção 
e gerar calor utilizando fontes de 
energia sustentáveis.

40
moinhos
de vento

Anualmente utilizamos

60,350
MWh de energia renovável, o que 

equivale à produção anual de energia 
de 40 moinhos de vento.



AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Cultivo sustentável 
da batata para um 
planeta mais verde
Para garantir que podemos fornecer alimentos 
para uma população mundial em crescimento, 
a Farm Frites está tornando o cultivo da batata 
mais sustentável.

Estamos tomando medidas para 
tornar o cultivo da batata mais 
sustentável e para minimizar o nosso 
impacto ambiental nos ecossistemas 
e na biodiversidade.

100%
das nossas batatas são 
totalmente rastreáveis

96%
das nossas batatas 

estão sob um regime de 
segurança certificado



Uma forma
mais inteligente
de embalar

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL

Tendo em conta leis, regulamentos e 
requisitos dos nossos clientes, os nossos 
especialistas em embalagem estão 
concentrados em cinco áreas: optimizar 
a quantidade de material utilizado, 
utilizar material reciclado, tornar todo o 
nosso material de embalagem reciclável, 
aumentar a eficiência do transporte e 
utilizar materiais renováveis. Intensidade de plástico | 2018 > 2021

A Farm Frites está desenvolvendo embalagens 
totalmente recicláveis que utilizam o 
mínimo de material possível, mantendo ao 
mesmo tempo todas as funcionalidades de 
embalagem e a qualidade do produto.

157.327

51,3
toneladas de plástico 

economizado

garrafas PET

Isso equivale a



PRODUTO DA GESTÃO DA ÁGUA 

À medida que o planeta se torna mais quente, 
a água está se tornando um recurso cada vez 
mais limitado. Ao minimizar o nosso consumo 
de água, reduzimos a pressão sobre os 
recursos de água doce. 

Cada gota 
conta

Nas nossas fábricas, o consumo de água 
doce é reduzida a medida que nossos 
processos produtivos se tornam mais 
eficientes.  Mas o maior progresso é 
feito através do aumento da quantidade 
de água que reutilizamos.

79.773m3
m3 de água de 2018 

a 2021. Isto é o 
equivalente ao consumo 
anual de 418 residências 

de tamanho médio.

Economizamos

418
lares

Intensidade da água |  2018 > 2021



A Farm Frites está comprometida em fabricar 
produtos de alta qualidade e alimentos seguros 
de uma forma responsável.

Os nossos produtos 
são o resultado
de conhecimento, 
habilidade e paixão

PRODUTO

Os nossos produtos são o resultado da paixão, 
conhecimento e competência de toda a equipa da 
Farm Frites. Temos a responsabilidade de garantir 
a segurança alimentar e a qualidade dos nossos 
produtos, uma vez que estes constituem uma fonte 
de nutrição para as pessoas em todo o mundo.

65/65
auditorias aprovadas e 

resultados aperfeiçoados



RESÍDUOS ALIMENTARES

Estamos constantemente 
otimizando os nossos 
processos de produção 
para minimizar os fluxos 
de resíduos
Pedaços da batata que são demasiado pequenos para 
serem transformados em batatas fritas são utilizados em 
outras variedades de produtos feitos da batata. O amido 
é recolhido e forma um recurso para produtos que não 
sejam de batata. Qualquer parte da colheita que não 
possa ser transformada num produto à base de batata 
é reaproveitada. Por exemplo, ser utilizado como ração 
animal ou para gerar energia.

Mais de 99% das 
nossas batatas 
são utilizadas ou 
reutilizadas.

 99%



PESSOAS E COMUNIDADE

Só com as competências, 
comprometimento, paixão e expertise do 
nosso povo, podemos garantir batatas de 
alta qualidade e deliciosos para milhões 
de pessoas em todo o mundo.

Fazer parte de 
algo maior

Acreditamos num local 
de trabalho onde todos se 
sintam seguros, confortáveis 
e com ampla oportunidade 
para crescer.
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Para mais detalhes sobre os nossos 
resultados, informação sobre as nossas 
melhores práticas sustentáveis e entrevistas 
com peritos Farm Frites, por favor leia o nosso 
relatório completo, disponível em:
farmfrites.com/sustainabilityreport2021

“Desafiamo-nos todos 
os dias a minimizar o 
impacto ambiental da 
nossa operação.”
GIJS MUILENBURG
Diretor Executivo Financeiro da Holding

Aviso Legal
Os dados absolutos contidos neste 
folheto foram calculados com base nas 
melhorias de desempenho que a Farm 
Frites tem feito desde o ano de base 
de 2018.


