Metas de Sustentabilidade
da Mosaic 2025
Nossa jornada de sustentabilidade continua, e as metas para 2025 representam o caminho que estamos
seguindo nos próximos anos. Essas metas guiarão nossos esforços à medida que nos responsabilizamos
por mensurar esse progresso. Temos orgulho de ser uma empresa responsável e líder global deste setor.

Nossas áreas foco em sustentabilidade
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Nossos objetivos de sustentabilidade
Definir e acompanhar métricas que atendam necessidades
específicas da região e do negócio para equilíbrio de
diversidade e gênero.

Avançar na redução de risco como forma de promover o
desempenho de saúde e segurança.

Renovar o Compromisso de Inclusão da Mosaic e engajar os
funcionários nestes princípios até 2021.

Implementar programas de bem-estar aos funcionários que
melhorem a segurança e a saúde, envolvam os trabalhadores em
oportunidades de desenvolvimento e promovam inclusão.

Criar sistemas em toda a empresa para captar horas de voluntariado
e reportar os resultados anualmente.

Engajar fornecedores e prestadores de serviços que representem
80% dos gastos totais da Mosaic em compras e expedições da
cadeia de suprimentos na América do Norte, para avaliar seu
compromisso e desempenho em importantes áreas como meio
ambiente, diversidade e direitos humanos.

Ampliar a representação indígena para 15% até 2025 no Canadá em
três importantes áreas: investimento na comunidade, representação
nas novas contratações de funcionários e compras.

Eliminar grandes incidentes ambientais.

Implantar uma estrutura de governança holística abrangendo
toda a empresa para a gestão permanente de áreas de
resíduos; alcançar avaliações de governança de todas as
áreas de gestão de resíduos para comparação com normas
globais até 2021.

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% por
tonelada de produto até 2025.

Reduzir o uso de água doce em 20% por tonelada de produto
até 2025.

Capacitar produtores rurais nas principais áreas de
produção da América do Norte para reduzir o impacto de
produtos de nutrição de safras no meio ambiente, facilitando
a implementação do programa 4R Nutrient Stewardship em
25 milhões de acres até 2025.

Promover os produtos de performance da Mosaic como parte
de uma estratégia para aumentar a produtividade agrícola e
contribuir para os principais resultados na agricultura:
Intensificar a produtividade dos produtores rurais; melhoria da
segurança alimentar e prosperidade do agricultor. Alcançar
uma fatia de 30% de produtos de performance nas vendas
totais de fosfatados e potássio em toneladas até 2025.

