We Are BAT
Darlecio (Canguçu, Brasil)
Eu não sei o que seria da minha vida sem a lavoura
Khulilie (Joannesburgo, South Africa)
Eu tenho muita esperança. Eu nunca vejo o copo meio vazio. Eu sinto como se o céu fosse o limite do
que podemos atingir.
Abdul Mannan (Kushita, Bangladesh)
Meu bisavô foi o primeiro a permanecer nesse local. / Faz muito tempo. / Meu avô, meu pai e agora eu
e minha geração / vivendo aqui neste local
Khai (Londres, Inglaterra)
Para mim, é importante ter propósito. Uma vez que eu cruzo a entrada do prédio, a Companhia não é
mais apenas uma construção- e sim as pessoas dentro dela.
Jenni (Southhampton, Inglaterra)
Desde pequena, eu sempre quis ser cientista. A ciência que eu queria fazer talvez tenha mudado ao
longo dos anos, mas eu sempre soube que queria ser cientista.
Darlecio
Moro nessa localidade desde que nasci. / Meu avô já era produtor de fumo para a Souza Cruz. Do meu
avô, já passou para o meu pai.
Khai
As pessoas querem saber quem nós somos como organização. As histórias que ouvi no último ano
mostram que cada pessoa tem o poder de mudar as comunidades em que trabalhamos.
Abdul Mannan
A estação de tratamento de água Probaho foi entregue para nós pela British American Tobacco. /
Depois dessa transferência, nós nos tornamos os donos da estação/ e os responsáveis pela
manutenção dela.
Khulilie
O que eu mais amo sobre trabalhar na BAT é como interagimos com os outros. Aqui, trabalhamos como
time.
Pete (Southampton, Inglaterra)
O que mais me faz orgulhoso é fazer parte de um time que foi responsável por lançar o primeiro cigarro
eletrônico da BAT. Eu espero que meu trabalho aqui faça diferença no mundo.
Darlecio
Eu produzo Fumo… / soja… / Eu tenho vacas de leite. E plantamos milho. / E outras culturas mais em
benefício de nossa família.

Abdul Mannan
Desde que a estação Probaho foi instalada na minha propriedade / a água que bebemos é pura. / Sem
ferro e sem arsênio.
Jenni
Se eu olhar para o future agora, eu acho que seria ótimo encontrar algo que atenda às necessidades de
todos e que não traga riscos à saúde.
Khulilie
Precisamos demonstrar que somos uma Companhia responsável, e que nos asseguramos de não
vender nossos produtos para menores de idade.
Khulilie
Porque no fim do dia, é a British American Tobacco que está sendo destacada, e isso é algo que
precisamos manter.
Khai
Quando me ofereceram o emprego, claro que tive que pensar como me sentiria por trabalhar para uma
multinacional controversa.
Jenni
Eu acho que é muito importante que as pessoas que queiram consumir nossos produtos sejam capazes
de escolher de forma informada. E o melhor jeito de garantir isso é fornecendo dados e informações
que significam algo para elas.
Abdul Mannan
Na escola, aprendemos que “água é vida”. / Mas agora, eu entendo que deveríamos aprender que
“água pura é vida”
Khai
A BAT tem o potencial de causar mudanças. Mas, os consumidores terão que enxergar além da nossa
personalidade corporativa e ver a real intenção das pessoas por trás da Companhia- para então apoiar
verdadeiramente a ideia e defender essa mudança.
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www.bat.com
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