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Carta aos Stakeholders
Os desafios que o ano passado nos trouxe foram descritos de diversas formas: inéditos, históricos e inesquecíveis. Mas quando pensamos sobre o
que passamos juntos, este ano não foi nada menos do que extraordinário.

A Cargill foi
feita para
ajudar o mundo
a passar por
esse período
excepcional.

Nosso ano fiscal começou em junho do ano passado, em meio a uma
tremenda incerteza global, à medida que a pandemia de COVID-19 continuamente remodelou como mercados são operados, alimentos são
produzidos e como viver e trabalhar no mundo. Paralelamente, as injustiças
raciais – incluindo o assassinato de George Floyd na comunidade da nossa
sede em Minneapolis, pouco antes de início do ano fiscal – deixou claro
que o status quo era inaceitável. E ao longo do ano, os desdobramentos da
realidade climática em tempo real criaram a urgência de desenvolver uma
economia mais sustentável, inclusive na indústria alimentícia e agricultura.
Apesar da complexidade de confrontar esses e outros problemas ao
mesmo tempo, tem sido um ano de esperança. Estamos incrivelmente
orgulhosos de como nossas equipes ajudaram nossos clientes, parceiros e
uns aos outros em meio à circunstâncias desafiadoras e saíram desse ano
sem precedentes ainda mais fortes.

Crescimento sustentável e inteligente

Uma receita de US$ 134.4 bi,

Em todo o nosso portfólio, estamos concentrando nossa energia inovadora
em encontrar maneiras mais sustentáveis de levar aos clientes, consumidores e sociedade os produtos que necessitam. Estamos ajudando mineradoras a entregar minério de ferro neutro em carbono. Estamos explorando
novas tecnologias para tornar o transporte de carbono zero uma realidade.
Estamos desenvolvendo deliciosas alternativas à base de vegetais para a
carne, ao mesmo tempo que tornamos a carne mais segura, mais humana
e melhor para o meio ambiente. Estamos investindo nos mercados de
carbono para reduzir as emissões para nós e nossos clientes, conectando
agricultores e pecuaristas a novas fontes de receita. Como parte disso,
estamos promovendo a adoção de práticas agrícolas regenerativas em
milhões de hectares.
(Continua na página 3)

Avançamos em direção ao nosso compromisso climático de reduzir
nossas emissões operacionais absolutas em 10% até 2025.
Milhões de toneladas métricas de CO 2 e emitidas em todas as operações globais
Linha de base do ano
fiscal 2017
Resultados do anocalendário 2020
Meta para o ano
fiscal 2025

12,27
11,79
11,04

4%

em comparação
à linha de base
de 2017

um aumento de 17%
Avançamos em direção dos nossos compromissos com a água

A nossa estratégia para o futuro da Cargill começa com uma abordagem
ainda mais orientada ao cliente, em tudo o que fazemos. Nesse ano fiscal,
a resiliência de nossas equipes ajudaram nossos clientes a manterem seus
restaurantes abertos, prateleiras cheias e seus animais alimentados. E
isso nos permitiu alcançar resultados excelentes, com receitas totais que
cresceram 17% para US$ 134.4 bi.

Estamos comprometidos em alcançar a
gestão sustentável da água em todas as
bacias hidrográficas prioritárias até 2030.
Demos início a projetos em 19 bacias
hidrográficas prioritárias e atingimos a
nossa meta em quatro delas

Adentramos o novo ano fiscal com um plano definido de crescimento, um
balanço saudável e um forte conjunto de capacidades que nos permitem
fazer ainda mais em favor de nossos clientes, nesse cenário de constantes mudanças.

Para saber mais sobre nossas metas para o clima e a água, por favor, visite as respostas
CDP no nosso Reporting Hub.

Adquirimos uma empresa especializada em ingredientes de beleza que
nos permitirá fornecer soluções mais sustentáveis e derivadas da natureza
para as principais marcas de beleza do mundo. E investimos em startups
inovadoras, incluindo aquelas destinadas a melhorar a saúde e a imunidade
de bebês e crianças.

Avançamos 52% rumo à implementação
dos requisitos do programa de gestão de
água em todas as instalações prioritárias
até 2025
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Olhando adiante

Funcionários por região

Uma área em que ficamos muito aquém das nossas expectativas este ano
foi na segurança. Perdemos seis pessoas em acidentes fatais durante o
ano, o que é inaceitável. Manter todos seguros enquanto trabalham na
Cargill é o nosso compromisso mais sério, e não descansaremos até que
atinjamos nosso objetivo de Zero Dano. A nossa cultura de se expressar
para abordar os perigos que vemos, associada a controles mais seguros
e maior foco na mitigação dos riscos das nossas tarefas mais perigosas,
vão nos ajudar a chegar lá.

14%

Europa,
Oriente Médio
e África

30%

América do
Norte

35%
21%

ÁsiaPacífico

América
Latina

Por fim, demos as boas-vindas ao Dr. Omar Ishrak, ex-CEO E Diretor
Executivo da Medtronic, ao conselho de diretores da Cargill. Seu histórico
na criação de equipes diversas e na abertura de novos mercados de
crescimento – em especial na Ásia – serão inestimáveis para os nossos
objetivos estratégicos.

Colocando as pessoas em primeiro lugar

Nutrindo o mundo

Alcançamos a paridade
salarial de gêneros

US$110.5 milhões

em média, dentre os funcionários das bandas
globalmente*

Além de nossas operações comerciais, ampliamos nosso impacto por meio
de parcerias e contribuições corporativas. Em tempos excepcionais como
este, sabemos que isso é mais importante do que nunca.

Não teríamos conseguido nada disso sem as pessoas talentosas que
compõem a nossa equipe global. A história da Cargill é a história delas
também. Parte da nossa estratégia empresarial inclui metas e planos
claros para como a Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nos ajudarão
a construir um ambiente de trabalho que impulsione a inovação e reflita
as necessidades de nossos clientes. E é por isso que priorizamos
alcançar a equidade salarial de gêneros durante este ano fiscal. Junte-se
à OneTen Coalition para contratar 1 milhão de americanos negros dentro
dos próximos 10 anos, e tecer a DEI em tudo que fazemos: da forma
que redigimos as descrições das posições de trabalho, à diversidade de
fornecedores e investimentos nas nossas comunidades. Ao colocar as
pessoas em primeiro lugar, criamos um ambiente que permite que nossos
colegas coloquem os clientes em primeiro lugar.

Recentemente, anunciamos diversas alterações na Equipe Executiva da
Cargill. Estamos animados para contar com novas perspectivas e aprofundar os conhecimentos tanto dos novos funcionários, como daqueles
que estão assumindo novas funções. Gostaríamos de agradecer David
Dines e Frank van Lierde, que anunciaram suas aposentadorias da equipe
depois de três décadas ajudando a conduzir a empresa.

Para todos os membros da equipe Cargill, nossos clientes e outros parceiros: agradecemos a oportunidade de trabalhar com vocês durante
esse momento excepcional. Estamos orgulhosos do que alcançamos
juntos durante o ano que passou e estamos animados para fazer mais.
Mantenham-se seguros, saudáveis e fortes.

em contribuições de caridade em 56 países

Alcançar desenvolvimento sustentável para as pessoas do mundo exige
colaboração em função de valores compartilhados. Nós apoiamos integralmente o Pacto Global da ONU e suas iniciativas e princípios em prol de
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anti-corrupção. Mais detalhes
sobre nossos compromissos, o progresso feito em cadeias de suprimento
de alta prioridade e tópicos relevantes dentro dos nossos negócios podem
ser encontrados em nosso site.

*Depois de considerar os devidos fatores que podem influenciar a remuneração de um indivíduo, tais como país, família de cargos, banda e posição, homens e mulheres em cargos de banda que
desempenham o mesmo trabalho ou trabalhos significativamente semelhantes são, em média, remunerados igualmente. A análise mais recentes incluiu todos os funcionários de banda, exceto
funções de trade e vendas comissionadas ou planos dirigidos de incentivo.

David MacLennan

Brian Sikes

Presidente do Conselho e
Diretor Executivo

Diretor de Operações e
Diretor de Risco

9 de agosto de 2021
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Adaptação para manter a cadeia de
suprimentos em movimento

Entregamos
soluções
extraordinárias
para nossos
clientes em todo
o mundo.

À medida que COVID-19 prejudicou cadeias de suprimento no mundo todo, fabricantes de alimentos e proprietários de
restaurantes se preocuparam se teriam ingredientes suficientes para servir seus clientes. As equipes da Cargill trabalharam
incansavelmente para entregar para nossos os clientes. Fomos reconhecidos pelo McDonald’s por garantir que seus itens
mais importantes, a carne bovina nos EUA e os nuggets de frango na Ásia, permanecessem no cardápio. A ARCOP, cooperativa da cadeia de suprimentos da Arby’s, nos homenageou com o prêmio Red Hat por manter seus restaurantes abastecidos com rosbife, peru e óleo de fritura. E a Taco Bell nos reconheceu com três prêmios por
manter seus restaurantes abastecidos com carne moída temperada e bife.
Em todo o mundo, ajudamos nossos clientes a obter o que precisavam - farelo de soja
suficiente para Wens, o maior produtor de frango e suínos da China; trigo e óleos vegetais
suficientes para a Alicorp, a maior fabricante de alimentos do Peru; e cacau e chocolate
suficientes para ajudar os produtores europeus de produtos de panificação a atender à
crescente demanda do varejo.

64

milhões de ovos

Como a demanda global por ingredientes de serviços
alimentícios caiu durante a pandemia, a Cargill ajudou
a redirecionar suprimentos para os locais onde eram
mais necessários: o comércio varejista. Trabalhamos
com clientes de foodservice dos EUA para reembalar e
vender mais de 64 milhões de ovos com casca por meio
de varejistas.

Frios para pegar e levar
As carnes frias fatiadas são uma escolha popular
na hora do almoço dos consumidores dos EUA.
Conforme a demanda aumentou este ano, também
aumentaram os desafios trabalhistas dos varejistas. A
Cargill pesquisou os consumidores sobre suas opções
favoritas e forneceu aos varejistas carnes pré-fatiadas
e prontas para compra Pegue e Leve para satisfazer as
necessidades dos clientes.
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Uma pegada
ecológica

Proteínas inovadoras baseadas
em plantas

60%

A Cargill reúne experiência em todos os nossos negócios, desde a formulação até os
ingredientes e a fabricação, para atender melhor os clientes no mercado de proteínas
alternativas em rápido crescimento. Desenvolvemos alternativas à base de plantas para
frango, carne bovina, suína e frutos do mar, agora distribuídas no varejo, foodservice e
comércio eletrônico. Somos o maior fornecedor de marca própria dos Estados Unidos
e temos uma presença significativa na China.

menor

Milhares de insights

Ampliando a sustentabilidade
do salmão
À medida que a demanda por frutos do mar cresce em todo o mundo,
os criadores de salmão querem proteger os oceanos que fornecem
seu sustento. Em resposta a essa preocupação, a Cargill lançou a iniciativa SeaFurther™ Sustainability, que os ajudará a produzir peixes
saudáveis e nutritivos com rações mais sustentáveis. Nosso objetivo
é ajudar os produtores de salmão a reduzir a pegada ambiental de
seus peixes em 30% até 2030.
SeaFurther vai ajudar a indústria de frutos do mar a economizar dois bilhões de quilogramas de CO2, ou o equivalente a remover 400.000 carros das ruas em um ano.

Hot Take é a nova plataforma digital da Cargill que fornece produtos
embalados para consumidores
e foodservices com avaliações
rápidas sobre seus produtos para
ajudá-los a acelerar seu desenvolvimento. A experiência é fácil
e divertida, mais parecida com
um questionário curto do que
uma pesquisa formal. Milhares
de consumidores classificaram
seus ingredientes favoritos e se
expressaram sobre produtos
nos quais gostariam de receber
descontos e recompensas por
sua participação.

4X

Esse foi o número que fazenda
de suínos de Shengwang,
na China cresceu usando
nossa ração, nossos aditivos
Diamond V para saúde intestinal e nossos sistemas de
gestão de dados.

Eversweet ® o mais novo adoçante
de estévia da Cargill e DSM é
feito a partir de um processo
de fermentação inovador que
utiliza bem menos água e terras do que a estévia produzida
por bioconversão.

US$21
milhões por
novas ideias
A Casa do Chocolate de US$ 21mi
ajudará seus clientes, incluindo os
principais fabricantes de chocolate
do mundo e gourmet chocolatiers
a imaginar novas ideias para
deliciar seus consumidores. O
centro de experiência de chocolate
é o estado da arte e a construção
foi iniciada este ano. Quando abrir
em 2022, consumidores poderão
cocriar novos produtos com os
especialistas em chocolate da
Cargill, ver conceitos ganhado
vida na nossa planta piloto e
aprimorar seus conhecimentos
sobre chocolate com um
treinamento aprofundado.
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Protegendo florestas e vegetação nativa

Para gerar ideias
que mudam
o mundo,
desenvolvemos
parcerias
extraordinárias.

Conservar as florestas e, ao mesmo tempo em que apoiamos os meios de subsistência dos
agricultores é fundamental para nossa capacidade de alimentar uma crescente população global
de forma sustentável. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na América do Sul, lar de
alguns dos biomas mais importantes do mundo. Para ajudar a acabar com o desmatamento em
nossas cadeias de abastecimento de soja, nos comprometemos com US$ 30 milhões para criar
o. Contratamos a Chemonics International para administrar o fundo e estabelecer parcerias na
formação de um portfólio integrado de projetos.
Agora, os projetos estão decolando com parceiros em toda a região. Por exemplo, o centro
de inovação AgTech Garage selecionou seis startups para financiamento, orientação e suporte
técnico. Esses inovadores estão explorando tudo, desde o monitoramento remoto da saúde das
árvores até a quantificação do carbono na cadeia de abastecimento da soja e o uso de inteligência
artificial para prevenir incêndios florestais, conforme ilustrado abaixo. (Foto cortesia de umgrauemeio)

Revolucionando
o transporte
marítimo
O mundo precisa do transporte
marítimo para transportar alimentos e bens vitais, mas isso
cria emissões significativas de
CO2. A Cargill está liderando a
descarbonização da indústria
marítima em muitas frentes,
incluindo a exploração da propulsão eólica. Com a ajuda do
financiamento do EU Horizon
2020, estamos trabalhando com
parceiros para trazer tecnologia
inovadora e eficiente em termos de energia, inspirada em
iates de classe mundial para os
navios graneleiros.

-30% CO2
Estamos fazendo
parceria em soluções
escaláveis que
ajudarão a proteger
milhões de hectares de
florestas na América
do Sul.

Ideias como velas
gigantes de asa sólida
poderiam reduzir
consideravelmente as
emissões de CO2 do
transporte marítimo a
granel.
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Prevenindo doenças

US$
10.5
milhões

Os fundos da Cargill e de nossos
clientes apoiaram uma parceria
de uma década com a CARE para
transformar a vida dos produtores
de cacau da África Ocidental e suas
famílias. Nas áreas onde nossos
programas operam, as mulheres
estão mais envolvidas na tomada
de decisões, a nutrição está em
alta e os planos de ação liderados
pela comunidade estão reforçando
a infraestrutura.

4,1
milhões

Participação global em
nossos treinamentos
de agricultores para
práticas agrícolas
sustentáveis desde
2017, com uma meta de
10 milhões até 2030

As doenças infecciosas em ascensão e a
resistência antimicrobiana estão entre as maiores
ameaças à saúde humana global, mas manter
os animais de fazenda saudáveis pode reduzir o
risco. Para isso, a Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional selecionou
um consórcio liderado pela Cargill para fortalecer
a pecuária na África e na Ásia. Por meio do projeto
de cinco anos chamado TRANSFORM Transformational Strategies for Farm Output
Risk Mitigation (Estratégias Transformacionais
para Mitigação de Risco de Produção Agrícola) nossos pesquisadores de saúde animal e outros
especialistas aprimorarão a vigilância de dados,
o uso de antimicrobianos e as práticas locais
para ajudar os animais de fazenda a viver mais
saudáveis e aumentar a segurança da saúde
global.

Nos unindo aos
produtores para
fazer mais
Regenerando 10 milhões de acres
As práticas agrícolas regenerativas trazem todo tipo de benefício – desde a melhoria da
qualidade da água e da saúde do solo até a redução e sequestro de carbono para ajudar os
agricultores a ganhar mais. É por isso que a Cargill e nossos parceiros estão trabalhando com
os produtores para que eles possam adotar essas práticas em 10 milhões de acres de terras
agrícolas de plantio em linha na América do Norte até 2030.
Produtores como Lance e Heidi Lillibridge viram o impacto em seus 2.000 acres em Iowa, EUA.
Eles começaram a lavrar, a plantar culturas de cobertura e a rastrear os nutrientes do solo.
Agora, o solo deles é mais saudável, eles utilizam menos fertilizantes e a erosão é muito menor.

Construindo uma cadeia de
suprimentos orgânica
A empresa Bell & Evans recorreu à Cargill quando precisou de mais ingredientes orgânicos para rações de seus produtos premium para aves na
América do Norte. Transformar um negócio em orgânico na escala que
a Bell & Evans precisava não seria fácil: 50.000 acres, ou mais de 20 mil
hectares de terra, passando por uma transição em alguns anos, o maior
programa desse tipo no mundo.
Nosso relacionamento com os produtores está nos permitindo fazer isso.
Pedimos para que cada um registrasse um número limitado de acres para
facilitar a transição para práticas orgânicas. E nós os colocamos em parceria com especialistas do Rodale Institute para fornecer assistência técnica.

-1,7 milhões de
toneladas de CO2e
Nossa iniciativa de sustentabilidade BeefUp está trabalhando
com fazendeiros e pecuaristas
para reduzir as emissões de nossa
cadeia de fornecimento de carne
bovina na América do Norte em
30% até 2030*. Os projetos lançados até o momento reduzirão ou
sequestrarão cerca de 1,7 milhão
de toneladas métricas de CO2e,
alcançando 1.600 produtores e
alguns de nossos maiores clientes.
* medido por libra a partir de uma linha
de base de 2017
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Mantendo as pessoas seguras

Estamos mais
fortes do que
nunca por
causa das
nossas pessoas
extraordinárias.

Nossa resposta durante a pandemia foi guiada por nossos valores - colocar as pessoas em
primeiro lugar e fazer a coisa certa. Trabalhamos para manter nossas equipes seguras, adquirindo equipamentos de proteção individual e suprimentos de higienização, estabelecendo
protocolos de teste nas localidadese implementando trabalho remoto sempre que possível.
Hoje, milhares de funcionários da linha de frente foram vacinados contra COVID-19 por meio
de clínicas locais e parcerias com agências de saúde locais. Ainda assim, não estamos
imunes aos impactos do vírus, física e emocionalmente. É por isso que, durante a crise global,
promovemos nossos recursos de saúde mental e nos concentramos em remover o estigma
em torno da saúde mental. Nossos funcionários demonstraram incrível resiliência, enfrentando
não apenas a pandemia, mas também clima severo e desastres naturais. Em junho do ano
passado, estabelecemos um Fundo de Ajuda a Funcionários em Desastres e até agora distribuímos mais de US$ 12 milhões em 24 países para ajudar nossos colegas necessitados.

2005

4.58

Nossa taxa de frequência
de lesões registráveis:
2005-2021*
2021

1.17

.10

taxa de ferimentos graves e
fatais em 2021, a mais baixa
de todos os tempos*

20+ milhões

de máscaras faciais fornecidas para funcionários

Apoiando nossas
comunidades

US$11.7
milhões

de financiamento este ano
especialmente destinados
para o alívio de COVID-19 em
nossas comunidades
Nosso foco tem sido o combate
à fome, apoiando as necessidades de saúde e segurança
e enfrentando os desafios da
indústria. Nossa resposta se deu
conforme os países enfrentaram
novos surtos. Por exemplo, doamos mais de US$ 1,5 milhão para
apoiar hospitais, profissionais de
saúde da linha de frente e pessoas
vulneráveis na Índia. À medida que
as vacinas se tornaram disponíveis
em todo o mundo, estabelecemos
parcerias com organizações como
ACT Together Fund Accelerator da
Fundação das Nações Unidas e
CARE, apoiando campanhas educacionais e distribuição equitativa.

*Taxa de frequência de lesões reportáveis
= (Lesões reportáveis totais x 200.000)/
Horas trabalhadas
Taxa de Lesões Graves e Fatalidades (SIF)
= (Lesões Reportáveis SIF x 200.000)/
Horas Trabalhadas
Lesões reportáveis SIF incluem qualquer
lesão reportável que foi, ou tinha o
potencial de ser, uma fatalidade ou lesão
que altera a vida permanente
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Avançando na equidade racial
na agricultura

100 escolas
A escola primária de Van Thanh
inaugurada este ano foi a centésima
escola construída pela Cargill na zona
rural do Vietnã em 25 anos. Anualmente,
oferecemos acesso a uma educação de
qualidade para 15.000 crianças no país.

Existem 3,4 milhões de agricultores na América, e apenas 2% deles são negros. Para acelerar o progresso na igualdade racial, a Cargill lançou a Black Farmer Equity Initiative em parceria com duas organizações dos EUA: o Conselho
Nacional de Produtores Negros e 100 Ranchers. Juntos, trabalharemos com clientes, organizações sem fins lucrativos
e outros parceiros para ajudar a aumentar a participação e a lucratividade dos agricultores negros.
Imagem: Christi Bland e seu pai, James Bland Jr., administram juntos a sua fazenda de arroz e soja de quarta geração no Mississippi, EUA. (Foto cortesia de Brent
Warren e DTN/Progressive Farmer)

Alcançando
100 milhões
de pessoas

+550
Futuros
Líderes
Inspirando Inovadores
Para estimular os inovadores entre nós, lançamos
um acelerador interno de negócios, o Cargill EDGE
- Entrepreneurial Digital Growth Engine (Mecanismo
de Crescimento Digital Empresarial). O EDGE fornece
metodologias, governança e financiamento para ajudar
nossas equipes a dar vida aos negócios digitais. As
startups incluem a Digital Saathi (mostrada aqui), uma
plataforma para melhorar os meios de subsistência dos
produtores conectando agricultores na Índia com recursos
e mercados.

Lançado em fevereiro de 2021, o aplicativo móvel
Digital Saathi já está ajudando milhares de
agricultores a estabelecer conexões valiosas.

Agora em seu nono ano, o programa
Global Scholars da Cargill envolveu
mais de 550 alunos dos EUA, Brasil,
China, Índia, Indonésia e Rússia. Nessa
trajetória, mais de 375 funcionários
da Cargill serviram como mentores.
Este ano, acadêmicos e mentores se
conectaram virtualmente.

A Cargill e a Heifer International
expandiram nossa parceria com a
Hatching Hope para o Quênia, com o
objetivo inicial de melhorar a nutrição e
a renda de 10 milhões de pessoas por
meio da produção avícola sustentável.
A Hatching Hope pretende alcançar 100
milhões de pessoas em todo o mundo
até 2030.

Na nossa recente pesquisa
de engajamento,

91%

dos funcionários disseram
que têm orgulho de
trabalhar na Cargill.

31,8 %
Produtores
agrícolas na Índia

Mercados e
fornecedores agrícolas

das funções de
liderança global na
Cargill são ocupadas
por mulheres, em
comparação a 25,2%
em 2015
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Somos

155

Trabalhando em

70

mil funcionários países

Sobre a
Cargill
Nosso propósito é
nutrir o mundo de forma
segura, responsável e
sustentável.

Entrega para
clientes em mais de

125

países

Com mais de

155

anos de
experiência

Nosso objetivo é ser o parceiro
mais confiável para clientes do
setor de alimentos, agricultura,
financeiro e industrial
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Nosso negócio
Todos os dias, conectamos produtores a mercados, clientes a ingredientes, e pessoas e
animais aos alimentos de que precisam para prosperar.

Insights

Insights

Insights

Transform

Transform

Insights

Insights

Fornecemos insights
aos nossos parceiros

Para produtores
Fornecemos rações, outros
insumos e conhecimentos
Transform
especializados
aos agricultores e
compramos safras e
gado deles

Transform

Transformamos
matérias-primas em
produtos acabados

Farmers

Farmers

Transform

Insights

Move

Move

Para clientes
Análise
de dados

Experiência Gerenciamento Soluções
de mercado
de riscos
financeiras

Entregamos produtos
Move clientes
acabados para
nos setores de
Move
foodservice,
varejo,
bens de consumo
Farmers
embalados eFarmers
indústrias
Move

Transform
Farmers

Nutrição
animal

Ingredientes
alimentícios

Proteína
animal

Move

Alimentos
de marca
própria

Bioindustriais

Customers

Customers

Customers

Customers

Customers

Farmers

sthgisnI

mrofsnarT

evoM

sremraF

sremotsuC

Movimentamos
produtos ao redor
do mundo

Rodovias

Ferrovias

Rios

Oceanos

Customers

Como trabalhamos
Nossa abordagem operacional
integrada permite que nossos
negócios forneçam produtos e
serviços líderes do setor além de
aproveitar toda a experiência da
Cargill. Fornecemos essa experiência localmente, de forma rápida e
confiável, por meio de recursos e
operações de classe mundial em
todos os lugares onde fazemos
negócios. Nossas funções globais

municiam nossos negócios para
fazer isso de maneira eficaz e
eficiente, oferecendo governança
de processos e profunda experiência em questões que afetam a nós,
nossos clientes e outros parceiros.
A Equipe Executiva da Cargill
é responsável pela direção
estratégica da empresa, pelo
desenvolvimento de talentos e pelo
desempenho financeiro em geral.

Nossos princípios éticos
Liderados pelo Conselho e CEO
Dave MacLennan, os membros
da Equipe Executiva representam
todas as unidades de negócio da
Cargill bem como as principais
funções globais. Eles usam um
conjunto diversificado de experiências internas e externas à empresa
para liderar e alcançar resultados.

Fazer negócios com ética é fundamental para nossos relacionamentos e estratégia de longo prazo.
Nossos sete princípios éticos constituem o eixo do nosso Código
de Conduta. Exigimos que todos
os funcionários e contratados os
sigam, e esperamos o mesmo dos
nossos fornecedores.

1. Cumprimos a lei.
2. Conduzimos nosso negócio
com integridade.
3. Mantemos registros precisos e honestos.
4. Honramos as obrigações de
nosso negócio.

5. Tratamos as pessoas com
dignidade e respeito.
6. Protegemos as informações,
os ativos e os interesses
da Cargill.
7. Estamos comprometidos com uma cidadania
global responsável.
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Nossa abordagem para a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa
Nosso objetivo é nutrir o mundo de forma segura,
responsável e sustentável. É quem somos. É o motivo
da nossa existência. No momento em que o mundo
enfrenta desafios extraordinários — das mudanças
climáticas à insegurança alimentar — pôr em prática
nosso propósito torna-se mais importante do
que nunca.
Nossa estratégia global de sustentabilidade define
prioridades claras com base nas questões mais
essenciais aos nossos negócios. Identificamos os
aspectos climáticos, de terras, hídricos e humanos por
meio da avaliação dos impactos ambientais, sociais e
econômicos de diversos nossos negócios e cadeias de

suprimentos. À medida que avançamos nessas áreas,
vamos engajando, capacitando e desenvolvendo práticas sustentáveis nas fazendas e campos, pois acreditamos que a agricultura é a forma como entregamos.

A agricultura é a forma como
ajudamos as pessoas e o
planeta a prosperarem.
Conforme o mundo se une para avançar os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, acreditamos
que várias das soluções para os desafios que enfrentamos podem ser encontradas no mesmo local onde
nosso sistema alimentar começa: na agricultura. A

Clima

agricultura pode ser uma força para o bem. Desejamos
capacitar agricultores e trabalhadores, apoiar as
comunidades locais, promover condições de trabalho
justas e seguras e ajudar a garantir que os alimentos
sejam nutritivos e abundantes a todos. Estamos também impulsionando o progresso de prioridades que
protejam o planeta e garantam que operemos nossos
negócios de forma sustentável. Graças ao nosso
trabalho com parceiros-chave, iniciativas colaborativas
com clientes e por meio de constante inovação nos
produtos e serviços que oferecemos, estamos comprometidos em criar mudanças significativas que alavanquem nossa escala de operações e alcance.

Solo e
Água

Pessoas

Ao capacitarmos comunidades agrícolas, protegendo
a terra e regenerando o solo, vamos alimentar essa
crescente população — com segurança, responsabilidade e sustentabilidade.

www.cargill.com
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