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Mensagens
Arthur Liacre

Presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto
Mosaic
Em 2019, iniciamos uma nova fase, com uma
estrutura organizacional renovada, mas com o
mesmo compromisso de sempre: articular pessoas
e instituições para promover transformações nas
comunidades, com desenvolvimento social e
econômico.
A nova gestão, com Conselhos Deliberativo,
Fiscal e Diretoria Executiva, assegura eficiência,
transparência e ética no uso dos recursos que
impactam positivamente a vida de tantas pessoas.
A nova estrutura permite ainda maior envolvimento
dos grupos de líderes, o que garante que os
investimentos realizados pelo Instituto Mosaic
façam sentido para a empresa, sempre pensando
na nossa filosofia de transformar a realidade dos
territórios onde atuamos.
Foi com esse propósito em mente que trabalhamos,
mobilizando parceiros e funcionários de modo
a executar uma série de ações e projetos que
beneficiassem milhares de pessoas.
Portanto, este relatório traz os resultados deste
esforço, tanto de reformulação - visando uma
gestão cada vez mais eficaz e produtiva - quanto de
empenho, para que o nosso trabalho pudesse fazer
a diferença.
Por isso, agradecemos a todos que tornam
possível esta empreitada pela contribuição e pela
participação decisivas em 2019. Que possamos
continuar sendo transformadores.

Instituto Mosaic

Missão e objetivos
Fundado em 2008 e reestruturado em 2019, o Instituto
Mosaic tem como missão apoiar transformações
socioeconômicas nos territórios em que está presente.
Com programas que têm como plataformas de atuação,
projetos que impactem a qualidade da alimentação, água,
educação e desenvolvimento local, desenvolvemos projetos
que possibilitem a construção de bases sólidas para o
desenvolvimento sustentável das comunidades, alinhados
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.
Com isso, buscamos o combate à desigualdade social,
a criação de infraestrutura que promova bem-estar, a
promoção de educação de qualidade, a formação de mão
de obra local e o fortalecimento de valores essenciais, como
ética, colaboração e responsabilidade. Assim, é possível
nutrir uma sociedade brasileira mais digna e justa.
Os resultados que apresentamos neste relatório só são
possíveis a partir da participação dos funcionários da
Mosaic Fertilizantes, que compartilham da mesma filosofia
de desenvolvimento socioeconômico, e do envolvimento de
empresas, lideranças locais e administrações públicas.
Nas próximas páginas, você poderá conferir os resultados
do compromisso, esforço e mobilização de todos nós ao
longo de 2019.
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Plataformas

Transformar a realidade dos territórios onde a Mosaic Fertilizantes atua é a proposta do Instituto.
Para isso, trabalhamos em quatro plataformas. Elas são distintas e, ao mesmo tempo, complementares,
visto que o objetivo de todas é promover desenvolvimento social e econômico nas comunidades.
Com investimento financeiro e mobilização de parceiros, em sintonia com nossos funcionários, pudemos
executar projetos e ações de alta importância nos locais em que a Mosaic está presente em 2019.

Na plataforma Alimentação,
trabalhamos com capacitação
em alimentação saudável e
segurança alimentar e ações para
garantir o acesso de comunidades
vulneráveis à nutrição.
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Na plataforma Água, valorizamos
e incentivamos boas práticas
de gestão de recursos hídricos,
apoiando projetos desenvolvidos por
organizações sociais e instituições de
ensino superior e pesquisa.

Contamos com dois programas.
O Programa AlimentAÇÂO atua em
comunidades e escolas com atividades
educacionais e sociais, como a criação de
hortas. Já o Programa Village contribui para
a prosperidade da agricultura familiar.

Os esforços foram concentrados no programa Edital
da Água, com o lançamento da primeira edição do
edital de concorrência social para apoio a programas
que asseguram disponibilidade de água de qualidade.

O objetivo com a plataforma Educação
é fortalecer o ensino básico, por meio de
capacitação de gestores e técnicos, além
do incentivo à leitura.

A plataforma Desenvolvimento Local
busca capacitar os gestores públicos e
empoderar as comunidades na construção
de uma gestão pública mais eficiente
e transparente, além de incentivar
o empreendedorismo social junto a
comunidades socialmente vulneráveis.

O programa Educa obteve resultados
expressivos atuando em 4 cidades,
onde criou salas de leitura e promoveu
workshops e treinamentos.

Essa plataforma
conta com os programas:
Programa Gestão Pública desenvolvimento econômico e melhoria da
capacidade de gestão dos municípios
Programa Empreendedorismo Social desenvolvimento, empoderamento e
melhoria na gestão de organizações sociais
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Ação das
Plataformas
pelo Brasil
Veja no mapa os locais onde são realizados
os projetos sociais da Mosaic Fertilizantes, de
acordo com as Plataformas.
Uma presença constante junto às comunidades
que fazemos parte, ajudando a transformar a
realidade social.

Capela/SE
Rosário do Catete/SE
Barreiras/BA

Candeias/BA
Catalão/GO
Uberaba/MG
Paranaguá/PR

Catalão/GO
Patrocínio/MG
Uberaba/MG
Paranaguá/PR
Rio Grande/RS
Capela/SE
Rosário do Catete/SE
Cajati/SP

Paranaguá/PR
Cajati/SP

Tapira/MG
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Promover acesso
à alimentação
saudável e ajudar
na consolidação
da segurança
alimentar

Trabalhamos em dois eixos:

EDUCATIVO:
Capacitação de merendeiras e voluntárias
da comunidade em temas como alimentação
saudável e segurança alimentar.

SOCIAL:
Criação de hortas nas escolas e estímulo à
doação do excedente de produção para as
famílias de baixa renda.

Cidades:
Capela (SE) e Rosário do Catete (SE)

32
ESCOLAS
ENVOLVIDAS

15
HORTAS
ESCOLARES
CRIADAS

35
21
93%
%
64
%

WORKSHOPS
REALIZADOS
COM AS EQUIPES
TÉCNICAS

das escolas estão doando
excedente das hortas
de aumento de consumo
de vegetais e frutas na
merenda escolar
de mudança nos
hábitos alimentares e na
manipulação de alimentos
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60

merendeiras
capacitadas

24.492

pessoas beneficiadas

Foram implantadas hortas em três escolas nossas. Certamente, o
impacto tem sido positivo. Realizamos projetos com envolvimento
dos professores, utilizando os alimentos na merenda. Em uma das
comunidades, conseguimos compartilhar o que é produzido com
os pais de alunos que nos ajudam na manutenção da horta”.
Marcos Gomes Cruz, secretário de
Educação de Rosário do Catete

Nós participamos de um curso fornecido pela Mosaic, onde
nos ensinaram coisas que eu pratico aqui, como biscoitinhos e
lanchinhos. Eu faço bolo da casca da goiaba, as crianças
foram criando paladar”.

8

Carla Regina Oliveira dos Santos,
merendeira na creche Rei Davi, em Capela

Dia Mundial da Alimentação
(16 de outubro)

190

toneladas de
alimento

Arrecadação de alimentos feita por voluntários de toda empresa
com apoio do Instituto Mosaic que realizou a dobra dos alimentos
arrecadados.
Doação de cestas básicas para familias em situação de risco nas
cidades de Ouvidor (GO) e Tapira (MG), que serão as cidades
inseridas no programa em 2020.
O Instituto Mosaic comprou o dobro do que foi doado às ações no
comércio local, movimentando a economia das cidades. Em Catalão,
Ouvidor e Tapira, houve ainda a aquisição de produtos oriundos da
agricultura familiar para composição das cestas entregues para as
famílias vulneráveis.

30

90

18mil

de
instituições
atendidas

aumento no
% de
faturamento dos
mercados locais

de

pessoas
beneficiadas

56

aumento no impacto
% de
positivo na renda dos
pequenos agricultores

PROGRAMA

Voluntários
Mosaic Fertilizantes
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Parceria

O objetivo do programa é contribuir para a prosperidade
da agricultura familiar, ampliando a qualidade de vida no
campo, atuando em 3 eixos:

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
RURAL

EDUCAÇÃO

ACESSO À
ÁGUA

Planejamento iniciado:
• Barreiras (BA) é a cidade escolhida
• 31 comunidades visitadas, sendo 7
aderentes aos critérios do programa
• 20 famílias a serem beneficiadas
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Valorizar e incentivar
práticas de gestão
de recursos hídricos
Lançamos a primeira edição do edital de concorrência
social para apoiar programas que asseguram
disponibilidade de água de qualidade

Temas: aumento na quantidade e qualidade
de água, preservação e recuperação de
nascentes, educação ambiental para incentivo
ao uso racional e conservação da água
9 projetos selecionados em
8 municípios de 6 estados

Projetos vencedores:
• Capacitação da Comunidade para
Implantação de Fossas Sépticas/Associação
Cerrado Vivo Para Conservação da
Biodiversidade (Patrocínio/MG)

• Diagnóstico de Áreas Prioritárias para
Recomposição Florestal/UNIUBE
(Uberaba/MG)

• Aquicultura Multitrófica/UNESP (Cajati/SP)

• Sistema de Captação de Água das Chuvas/
Desafio Jovem Betel (Paranaguá/PR)

• Tratamento de Sub-bacias do Rio Uberaba
com Moringa Oleifera/UFTM (Uberaba/MG)

• Jogo Mobile para Educação Ambiental/
FURG (Rio Grande/RS)

• Programa Plantando Águas - Jardins Filtrantes,
Reciclagem e Compostagem/Iniciativa Verde (Cajati/SP)
• Água é Vida - Recuperação de Nascentes na
Comunidade de Macaúba/UFG (Catalão/GO)
• Capacitação em Conservação da Sub-bacia
Hidrográfica do Rio Japaratuba/Fundação Mamíferos
Aquáticos (Capela e Rosário do Catete/SE)
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Formalização dos apoios
as ONGs e Instituições
Educacionais e os primeiros
resultados já foram relatados
R$

348mil

Investimento

Os projetos apresentados mostram uma maturidade das
organizações e iniciativas locais em prol da melhoria das condições
associadas aos recursos hídricos. Os vencedores demonstraram
características e abordagens inovadoras. A água é elemento vital
para a sociedade e sua qualidade está diretamente associada à
saúde da população e do ambiente. O aprimoramento da qualidade
dela, por diversos meios, é objeto de incessante trabalho da ciência,
e a aplicação de técnicas e métodos para esta melhoria traz
benefícios em escala. O apoio do Instituto Mosaic é uma espécie
de semente, que possibilita o início de um ciclo virtuoso”.
Wilson Cabral de Sousa Júnior, professor do
Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental do ITA e avaliador do Edital Água
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O projeto da Fundação Mamíferos Aquáticos tem como
principal objetivo trabalhar a conscientização ambiental
sobre a bacia hidrográfica do Rio Japaratuba. Fizemos
palestras e workshops para alunos e professores em seis
escolas e em uma comunidade quilombola, em cinco
municípios. Foram em torno de 400 pessoas impactadas.
Já houve uma mudança significativa no que diz respeito
ao conhecimento sobre a bacia. Começaram a ver de
outra maneira aquela fonte hídrica que abastece a região”.
Rodolfo Alves, coordenador de núcleo da
Fundação Mamíferos Aquáticos

Dois prêmios no Pacto
Global da Organização
das Nações Unidas (ONU):
O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e
operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio
Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento
dos desafios da sociedade. É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do
mundo, com mais de 13 mil membros em quase 80 redes locais, que abrangem 160
países. O Instituto Mosaic, foi reconhecido pela iniciativa do Edital da Água. A premiação
contempla boas iniciativas para cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
6 (ODS 6) - Água e Saneamento. O projeto foi premiado em duas categorias:

• Ação Coletiva
• Proteção e Restauração de Ecossistemas

Uma nova edição será realizada em 2020
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Colaborar para
a melhoria da
educação básica
Buscamos fortalecer os anos
iniciais de ensino por meio de:
Reorganização dos
espaços escolares
Qualificação de educadores
e incentivo à leitura

1

24

436

NOVA SALA
DE LEITURA

WORKSHOPS

HORAS DE
TREINAMENTO

Em 4 cidades:
• Paranaguá (PR) 4 encontros e 80h de treinamento
• Catalão (GO) 7 encontros e 136h de treinamento
• Uberaba (MG) 12 encontros e 164h de treinamento
• Candeias (BA) 2 encontros e 56h de treinamento
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Nova sala de
leitura entregue
em novembro
de 2019 em
Candeias (BA)

Ambiente criado para
proporcionar uma
experiência de leitura
confortável e prazerosa,
de maneira a envolver e
encantar os alunos
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Nas 4 cidades atendidas:
Para os alunos:

4.

800

ESTUDANTES
BENEFICIADOS

350 200 2.

200

EDUCADORES
TREINADOS

ESCOLAS
ENVOLVIDAS

FAMÍLIAS
IMPACTADAS

94
84%

aumento no
% de
interesse na leitura
e na escrita
de aumento na
compreensão
de textos

Foi realizada uma parceria para um projeto de
leitura que contribuiu muito para incentivar e criar o
hábito da leitura em nossos alunos. Essas atividades
foram, inclusive, incorporadas ao calendário da rede
municipal”.

Os meninos, que iam pouco à biblioteca e só para fazer
trabalho escolar, estão visitando mais a sala de leitura.
Isso impactou completamente na aprendizagem e no
comportamento dos alunos. O desempenho em sala de
aula melhorou muito”.

Leonardo Pereira Santa Cecília, secretário de
Educação de Catalão

Adriana de Carvalho Pessato, diretora da Escola
Municipal Professora Olga de Oliveira, Uberaba
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Programa
Empreendedorismo
social
Objetivos:
• Incubação e Aceleração de organizações sociais para
fortalecer a capacidade empreendedora e fomentar o
impacto positivo
• Fazer os negócios se autosustentarem para gerarem
serviços sociais e ambientais para os membros das
organizações e comunidade.

Onde: Cajati (SP) e Paranaguá (PR)
• Escolha das organizações sociais beneficiadas com o
Programa para obterem o plano de incubação e aceleração
• Início em junho de 2019 com Diagnóstico situacional para
planejamento das ações
• Cursos de empreendedorismo para elaboração de Plano de
Negócio e de Aceleração

Beneficiadas:

• Associação Mulheres Mãos de Ouro (AMMO) em
Cajati, 8 associadas atendidas e 116 horas de
capacitação, a maioria sem fonte de renda

Este projeto na cooperativa é muito bom, porque
incentiva as pessoas. Depois das reuniões, as pessoas
se abriram mais, conversaram e fizeram planos. Assim,
todos entenderam o que é trabalhar em grupo. Nos
ajudou bastante, aprendemos muita coisa que não
sabíamos e podemos trabalhar melhor”.

• Fomento ao Associatismo da Associação Boas Novas
em Paranaguá

Eleodora Costa dos Santos,
cooperada da COORECA

• Cooperativa de Reciclagem de Cajati (COORECA)
24 cooperados atendidos e 124 horas de capacitação
com renda média de R$ 400,00
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Programa
Gestão Pública

Onde: Tapira (MG)
• Avaliação preliminar da qualidade do sistema
educacional municipal
• Reunião com secretários e técnicos dos
departamentos de Educação e Planejamento para
compartilhamento dos resultados e detalhamento
dos próximos passos

Houve a contratação de uma ONG para fazer uma
análise do desenvolvimento local. Eles estão fazendo
esse diagnóstico para poder elaborar um prognóstico
que será apresentado à Prefeitura. Isso será importante
para nortear o plano de desenvolvimento econômico
da Cidade, ratificando o existente ou propondo novas
diretrizes”.
Juan Galhardo Pereira, secretário de
Desenvolvimento Econômico de Tapira
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PROGRAMA

Voluntários
Mosaic Fertilizantes

450
13
130
1.471
113

+ 25 mil
24

VOLUNTÁRIOS

Em todas as cidades onde a
Mosaic Fertilizantes opera

GRUPOS DE
TRABALHO
Responsáveis pela
organização das ações

AÇÕES E
ATIVIDADES
Como Dia Mundial da
Alimentação, Dia das Crianças
e doação de sangue

HORAS
Dedicadas aos trabalhos
voluntários

INSTITUIÇÕES
PESSOAS
BENEFICIADAS
Entre agosto e novembro

Ações de voluntariado
satisfazem a alma, elevam o
espírito e transformam vidas

Satisfação em desenvolver
iniciativas que fazem a diferença
Nós tivemos um curso de
alimentação e recebemos
doações de alimentos e material
escolar para as 60 crianças que
atendemos. Esta ajuda é super
importante. Dá dignidade para as
nossas crianças”

Fizeram uma grande contribuição para nós, com cestas
básicas e projeto de alimentação saudável. É muito
importante porque quanto mais conhecimento você
tem, mais progride. Foi uma ajuda e tanto na vida das
pessoas”.
Ney Edvaldo Franco, presidente da Associação de
Moradores dos bairros Pontal Norte e Jardim Planalto

Márcia Machado da Silva,
presidente da Obras Sociais
Paulo e Estevão, Catalão

Nós recebemos 100 cestas básicas
para distribuir e uma palestra sobre
alimentação saudável. Despertou
tanto o interesse das pessoas que
participaram que fizemos outras
reuniões a respeito do mesmo
assunto. Foi de grande proveito”.
Márcia Regina Rodrigues da Cunha,
diretora-executiva da Associação
Casa de Biel, Catalão

O voluntariado é uma atividade que traz bem-estar
para quem pratica e que deveria ser fazer parte da
vida de todos. Nos sentimos úteis e passamos a
valorizar mais tudo aquilo que possuímos quando
temos contato direto com populações menos
favorecidas. As ações são importantes pois ajudam
as comunidades próximas às operações da
Mosaic a ter um futuro um pouco melhor”.
Patricia Lara de Oliveira Jarnalo, Analista de Gestão de
Desempenho no COE de Mineração, voluntária
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Investimentos

+de

R$

3 milhões

Inventimento total
nas plataformas

Nossos parceiros
técnicos
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