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Mensagem
aos stakeholders
Com 155 anos de experiência nos negócios, as crises não são
desconhecidas para nós. Temos passado por desastres naturais,
depressões e conflitos. Agora olhamos para o futuro com um portfólio resiliente de negócios, fortes relações ao redor do mundo com
os agricultores e as maiores empresas de alimentos, um balanço
financeiro saudável e rendimentos estáveis que resultaram em US$
114,6 bilhões no total para o ano.
David MacLennan
Presidente e
Diretor Executivo

David Dines
Diretor Financeiro

Esse foi um ano que colocou à prova todas as suposições: sobre
como os mercados e as cadeias de suprimento funcionam em uma
época de interdependência global; sobre o que significa realmente
cumprir os compromissos com os clientes, consumidores e comunidades; e sobre como as empresas podem e devem funcionar em
tempos de crise.
Em um ambiente tão desafiador, nos prendemos ao nosso objetivo
e aos nossos valores. Fundamentalmente, a Cargill existe para
nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Nós
conectamos aqueles que cultivam alimentos com aqueles que os
consomem. Ao fazer isso, tomamos decisões baseadas em nossos
valores fundamentais de colocar as pessoas em primeiro lugar,
fazer a coisa certa e chegar mais longe. Esse ano nos deu várias
oportunidades de viver os três.

E ainda temos uma equipe dedicada de 155.000 funcionários que
nos ajudam a progredir. Eles se mantiveram persistentes mesmo
quando sua rotina de trabalho e sua vida privada foram significativamente afetadas pela pandemia de COVID-19. Para ajudá-los a
enfrentar dificuldades inesperadas, a Cargill lançou um fundo de
assistência em caso de desastres no valor de 15 milhões de dólares.
Entretanto, devido aos enormes esforços de nossos funcionários,
os agricultores e os fazendeiros que enfrentaram circunstâncias
econômicas difíceis tinham um mercado para vender seus produtos. Os comerciantes reabasteceram rapidamente as prateleiras. E
as famílias dispunham de uma variedade de alimentos nutritivos e
acessíveis em suas mesas.
Como um dos muitos exemplos, nosso negócio de nutrição animal
na China adotou uma nova abordagem para apoiar os clientes agricultores em meio à pandemia de COVID-19 e à presença contínua
da peste suína africana. Um único webinar que a equipe organizou
em maio foi assistido por 296.000 criadores de porcos à procura
de soluções relacionadas à biossegurança e de alternativas aos

tradicionais antibióticos promotores de crescimento. Seguindo em
frente, um engenho como este ajudará à Cargill a encontrar novas
maneiras de cumprir nosso objetivo.
As interferências na alimentação, agricultura e comércio no ano
passado deixaram claro que a solução de nossos desafios comuns
exigirá trabalhar em amplas coalizões globais. Continuamos a
apoiar fortemente o Pacto Global da ONU e suas iniciativas e
princípios para os direitos humanos, o trabalho, o meio ambiente e a
anticorrupção. Mais informações sobre nossas ações nessas áreas
estão incluídas nas páginas a seguir.
Certamente, há muito mais trabalho a ser feito. Coletivamente,
devemos construir um sistema alimentar sustentável que possa ao
mesmo tempo nutrir o mundo e proteger o planeta. Devemos apoiar
as comunidades agrícolas ao redor do mundo para que a agricultura
seja uma opção viável para a próxima geração. E devemos assegurar que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito e
que recebam oportunidades iguais de crescimento e prosperidade.
Para a Cargill, isso significa enfrentar o racismo sistêmico, usar
nossa voz para insistir que sejam feitas mudanças políticas que
acabem com as disparidades raciais e que protejam a todos em
nossas comunidades, e tomar medidas para mitigar o preconceito
dentro de nossa própria empresa e garantir que reflitamos as comunidades que servimos.
Apesar de todos esses desafios, o que o ano passado nos ensinou
é que somos capazes de muito mais do que pensávamos anteriormente. Somos gratos aos nossos funcionários, clientes e outros
parceiros que nos mostraram isso. Ao lado de todos eles, faremos
da Cargill uma empresa que lidera nas áreas que mais importam.

4 de agosto de 2020

Em um ano como nenhum outro, estamos profundamente
concentrados em nosso trabalho essencial de nutrir o mundo de
forma segura, responsável e sustentável.
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Segurança

Continuamos a focar na segurança em todas as suas formas: física,
psicológica e social. Este ano, organizamos eventos em toda a
empresa, relativos à segurança física e à inclusão em outubro e
fevereiro, respectivamente. Em outubro, as equipes em todas as
empresas e regiões fizeram uma pausa no trabalho e utilizaram
nosso programa Ver. Dizer. Parar. para identificar condições potencialmente inseguras no local de trabalho. Em fevereiro, os líderes
organizaram conversas sinceras com suas equipes sobre a inclusão
e o que podemos fazer para que todos na Cargill se sintam bem-vindos, valorizados e ouvidos.

Um enfoque implacável na proteção das pessoas
A segurança é o maior compromisso da Cargill: com nossos funcionários, com aqueles que consomem nossos produtos, e com as
comunidades onde vivemos e trabalhamos. Nossa atenção constante à segurança nos permitiu eliminar os riscos de forma consistente de nossos negócios, reduzindo nossa taxa de lesões em 88%
durante os últimos 30 anos. A medida que surgiu a crise de COVID19, adaptamos nosso plano de resposta à pandemia e nos apoiamos em nossa abordagem operacional integrada para implementar
rapidamente preparações sólidas em todo o mundo.
Nossa equipe na China nos ajudou a aprender e nos adaptar no
início do surto. Estabelecemos uma equipe corporativa de ação em
caso de crises, e também temos uma para cada região, suspendemos as viagens e fechamos os escritórios cedo para nos mantermos à frente da curva, e implementamos medidas extensivas para
proteger os funcionários da planta, que são essenciais para nossa
capacidade de produzir alimentos para pessoas em todo o mundo.
Encorajamos os funcionários a relatar quaisquer preocupações
através de nossa Linha Aberta de Ética Global, administrada de
forma independente. Apesar de nossos esforços, em alguns casos
o vírus afetou nossos funcionários e nossas operações. Ao longo da
crise seguimos um princípio primário: só operamos uma instalação
se pudermos fazê-lo de forma segura.

Os funcionários relataram um

aumento
de 38%

das condições de trabalho
potencialmente inseguras,
demonstrando uma cultura em
que as pessoas se sentem à
vontade para falar

Eles também registraram

4 vezes
mais

observações para nos
ajudar a prevenir incidentes
ambientais

Os incidentes
relacionados à
segurança alimentar, à
qualidade ou a questões
regulatórias caíram

26%

Sabemos que mais ação é necessária. As dolorosas injustiças
raciais em Minneapolis e além, o impacto da COVID-19 sobre nossa
força de trabalho e nossos vizinhos, e as três mortes em nossas
operações globais durante o ano fiscal, deixam isso claro. Não descansaremos até atingirmos nossos objetivos, inclusive a chegada
segura de toda a nossa equipe em casa todos os dias.

Completamos

96%

dos planos de ação integrais
da COVID-19 implementados
em nossa rede global de
1.400 localidades

2005

4,58

Nossa taxa de frequência de
lesões registráveis: 2005-2020
Lesões por 200.000 horas
trabalhadas

2020

1,05
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Responsabilidade

Para resolver a questão do gênero na agricultura e aumentar a
prosperidade das mulheres agricultoras, estabelecemos uma parceria de três anos no valor de US$ 10 milhões em nove países com
a CARE, apoiando a iniciativa da CARE She Feeds the World. Os
projetos proporcionarão às mulheres agricultoras e suas famílias
recursos educacionais e apoio financeiro para fortalecer seu uso de
práticas agrícolas sustentáveis, ao mesmo tempo em que melhoram
sua segurança alimentar e nutricional.

Resiliência tanto para hoje como para amanhã
Seja fornecendo assistência durante a pandemia atual ou ajudando
os agricultores a prosperar a longo prazo, estamos contribuindo
com nossa experiência e recursos para ajudar nossas comunidades a prosperar. Dedicamos US$ 35 milhões aos esforços de
assistência e recuperação da COVID-19, e nossas empresas estão
fazendo doações em diversas frentes. Por exemplo, nosso negócio
de ingredientes alimentícios na Europa produziu e doou 160.000
litros de álcool desinfetante para os governos holandês e belga. E
para ajudar a aumentar a capacidade de testes COVID-19 no Chile
e Equador, nosso negócio de nutrição e saúde animal doou duas
máquinas de reação em cadeia da polimerase (PCR) em cada país.

“A Cargill não é apenas um parceiro de negócios,
mas também um amigo valioso do Equador. Em meio
aos tempos difíceis que o Equador atravessa nesse
momento, a Cargill foi um dos primeiros a apoiar os
esforços do meu país para lidar com a pandemia de
COVID-19. É algo que sempre lembraremos”.
Ivonne A. Baki, embaixadora do Equador nos Estados Unidos

$115

milhões
Total de contribuições de
caridade em 56 países

Em todo o mundo, também fornecemos comida aos trabalhadores
de primeira linha e a outros necessitados. E como as famílias trabalhadoras perderam os salários e foram se formando filas nos
bancos de alimentos, tomamos medidas e doamos mais de 3 milhões de libras de alimentos. A proteína é uma necessidade particularmente aguda, e ainda assim é difícil para os bancos de alimentos
receberem doações de proteína a granel devido às considerações
de segurança alimentar e de espaço. É por isso que, como parte de
nossa parceria de 3 milhões de dólares e três anos com a Feeding
America, estabelecemos uma sala limpa que atende aos requisitos
do USDA no Banco de Alimentos de Houston , para que funcionários
e voluntários possam manusear e reembalar de forma segura os
produtos de carne para as famílias e ajudar a resolver a questão da
falta de proteína.

Os esforços beneficiarão diretamente mulheres como Damaris
Betanco (foto abaixo), que cultiva uma variedade de frutas e vegetais nutritivos para seus filhos e netos em sua casa no oeste da
Nicarágua. Graças ao apoio técnico fornecido pela Cargill e pela
CARE, ela aumentou sua produção o suficiente para vender um
excedente a seus vizinhos. Ela também recebeu um treinamento em
resistência à mudança climática, insumos agrícolas e segurança
alimentar, que ela transmitiu a outros em sua comunidade.

Os agricultores também precisam de ajuda para nutrir o mundo
em meio à pandemia e além dela. Na Costa do Marfim e em Gana,
estamos fornecendo informações sobre a COVID-19 para as cooperativas de produção de cacau e guiamos os agricultores através de
um aplicativo móvel que desenvolvemos com a FarmForce. Também
estamos distribuindo sabão, toalhas de mãos e kits de higiene para
milhares de produtores de cacau. E na Turquia, 1.500 produtores
de milho e girassol receberam kits de saúde para proteção contra
a COVID-19 e um treinamento para ajudá-los a aumentar sua produção, conservar seus solos e aumentar sua renda.

A participação em nossos treinamentos agrícolas sobre práticas
sustentáveis chegou a 860,000 este ano

3,2
2017

2020

milhões

10

milhões

30% 12%
dos cargos globais de
liderança na Cargill são
ocupados por mulheres

dos cargos de liderança dos
EUA na Cargill são ocupados
por minorias americanas

Objetivo 2030
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Sustentabilidade
Ação climática mais ousada e mais transparência
Nosso compromisso de proteger o planeta não vacilou, e continuamos a tomar medidas. A agricultura se trata de como vamos capacitar os agricultores para mitigar a mudança climática, regenerar
os solos e melhorar o uso da água. Anunciamos um novo objetivo
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de nossas cadeias globais de suprimentos (Escopo 3) em 30% até 2030, medido
por tonelada de produto. E para proteger e melhorar os recursos
hídricos, estabelecemos novos objetivos de água baseados no
contexto das bacias hidrográficas prioritárias para agir onde for
mais necessário.
Nossa iniciativa BeefUp Sustainability™ na América do Norte está
trabalhando com fazendeiros, clientes, ONGs e inovadores para
cumprir com o objetivo do Escopo 3 para nosso negócio de carne
bovina. Os projetos estão focados na gestão de pastagem, produção de ração, inovação e redução dos resíduos alimentares. Para
começar, patrocinamos o Desafio do Adubo do Yield Lab Institute,
que ajuda as novas empresas a desenvolver ideias inteligentes que
permitam aos fazendeiros transformar o desperdício em rendimentos enquanto reduzem o impacto ambiental. Além disso, formamos
um painel consultivo externo que revisará nossa estratégia e recursos para a BeefUp Sustainability.

Nossos novos
objetivos de água
para 2030 para
bacias hidrográficas
prioritárias:

• Recuperar 600 bilhões de litros
de água

• Reduzir 5 milhões de quilos
de poluentes da água

• Melhorar o acesso à água
potável segura

• Implementar programas de
administração da água em 81
instalações prioritárias

Fizemos um progresso em torno do nosso compromisso climático de
reduzir nossas emissões absolutas operacionais em 10% até 2025.
Milhões de toneladas métricas de CO 2 e emitidas em todas as
operações globais
2017
2018
2019
2020

12,38
12,43
12,49
12,09

O total do ano passado foi atualizado em menos
de 1% para refletir as mudanças no portfólio

Objetivo 2025

Para ajudar os produtores de cultivos em linha a implementar práticas com benefícios ambientais positivos, nos unimos à Associação
de Soja de Iowa e à Quantified Ventures para criar o Fundo de
Resultados de Solo e Água. Os agricultores recebem de 30 a 50
dólares por acre por adotarem práticas como o plantio de culturas
de cobertura, a redução da lavoura e a otimização do manejo de
nutrientes. Estas técnicas demonstraram melhorar a qualidade da
água, do solo e do ar. Neste primeiro ano, registramos 9.400 acres.
O nosso objetivo é ampliar este número para 100.000 acres no
próximo ano, e também procurar maneiras de introduzir esse tipo de
programa a outros lugares do mundo.
Em outros lugares, estamos fazendo um progresso constante para
usar ingredientes mais sustentáveis e reduzir as emissões. Nosso
negócio de transporte marítimo reduziu as emissões brutas de CO 2
em cerca de 800.000 toneladas métricas nos últimos dois anos ao
operar uma frota mais eficiente e modernizar os dispositivos de
economia de energia a bordo dos navios. E na aquicultura, toda a
soja utilizada em nossas rações de salmão em 2019 foi certificada
como sustentável ou orgânica.
A transparência ao longo da cadeia de suprimento é necessária
para continuar melhorando os resultados de sustentabilidade, e por
isso estamos investindo em soluções de rastreabilidade. Em nosso
setor de cacau, 50% dos grãos sustentáveis em nossa cadeia de
suprimento direto agora podem ser rastreados até a fazenda. No
caso do óleo de palma, conseguimos 93% de rastreabilidade para
as fábricas e 48% para as plantações. E no Brasil, mapeamos 100%
da nossa cadeia de suprimento de soja com pontos georreferenciados seis meses antes do previsto. Continuamos a desenvolver ferramentas de rastreabilidade mais precisas para ajudar a impulsionar a
transformação no setor de soja na América do Sul.

Há 10
especialistas

em nosso novo Painel Consultivo
de Uso da Terra e Sustentabilidade
Florestal, de organizações
acadêmicas, ambientais, sociais e
de agricultores
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Sobre a Cargill
Nosso objetivo é nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável.

155,000

Trabalhando em

Com

155

70

funcionários

tomers

Conselhos da
Cargill Cares

350

Como trabalhamos

Nossos Princípios Éticos

Todos os dias, conectamos os agricultores com os mercados, os clientes com os ingredientes,
e as pessoas e os animais com os alimentos que necessitam para prosperar.

Nossa abordagem operacional integrada permite
que nossas empresas forneçam à indústria produtos e serviços em seus setores específicos ao
mesmo tempo que aproveitam toda a experiência
da Cargill. Entregamos essa experiência em nível
regional, de forma rápida e confiável por meio de
capacidades e operações de classe mundial em
todos os lugares onde fazemos negócios. Nossas
funções globais preparam nossas empresas para
fazer isso de forma eficaz e eficiente ao fornecer
governança de processos e profunda experiência
no assunto sobre questões que afetam a nós,
nossos clientes e outros parceiros.

Fazer negócios de forma ética é a chave para
nossa estratégia e relações. Nossos sete
Princípios Éticos constituem o núcleo do nosso
Código de Conduta. Exigimos a todos os funcionários e contratados que cumpram com eles,
e esperamos que nossos fornecedores façam
o mesmo.

A Equipe Executiva da Cargill é responsável pela
direção estratégica da empresa, pelo desenvolvimento de talentos e pelo desempenho financeiro
geral. Liderada pelo Presidente e CEO David
MacLennan, os membros da Equipe Executiva
representam todas as empresas da Cargill, bem
como as principais funções globais. Eles utilizam
um conjunto diversificado de experiências, tanto
de dentro, como de fora da empresa, para liderar
e alcançar resultados.

5. Tratamos as pessoas com dignidade
e respeito.

Fornecemos informações a
nossos parceiros

análise de dados

experiência no
mercado

gerenciamento
de riscos

soluções
financeiras

Transformamos matérias-primas
em produtos acabados
nutrição e
saúde animal

ingredientes
alimentícios

proteína
animal

alimentos
de marca

Movimentamos produtos pelo
mundo

Insights

bioindustriais

Insights

Insights

estradas

ferrovias

rios
Transform

Insights

Transform

Insights

e

mers

países

Nosso objetivo é ser o
parceiro mais confiável
para os clientes dos
setores alimentício,
agrícola, financeiro e
industrial.

Nosso negócio

ghts

sform

Apoiando as
comunidades com

125

anos de
experiência

países

Entregando para clientes
em mais de

Transform

Move
Transform

Transform
Insights

Para agricultores
Fornecemos rações, outros
insumos e experiência aos
agricultores, e compramos
produtos agrícolas e gado deles
Move

Farmers

Customers

Move

Para clientes

Move

Entregamos produtos acabados
aos clientes nos setores de food
service, varejo, bens de consumo
embalados e industrial
Farmers

Move
Transform

Farmers

Farmers

Customers

Farmers
Move

oceanos

1. Cumprimos a lei.
2. Conduzimos nosso negócio com integridade.
3. Mantemos registros precisos e fidedignos.
4. Honramos nossas obrigações comerciais.

6. Protegemos as informações, os ativos e os
interesses da Cargill.
7. Assumimos o compromisso de ser cidadãos
globais responsáveis.

Customers

Customers

Customers
sthgisnI

mrofsnarT

Customers

evoM

sremraF

sremotsuC

Farmers
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