Relatório ESG 2020

“Nossa estratégia Snacking Made Right está
focada em causar um impacto positivo
duradouro e significativo no mundo. Esse é o
nosso guia para cuidar das nossas pessoas,
proteger nossos recursos e proporcionar
momentos de conforto e conexão para nossos
consumidores em todo o mundo”.
Dirk Van de Put Chairman
& CEOMondelēz International
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PORTFÓLIO VARIADO
WELLBEING

FÁCIL ACESSO
MINDFUL SNACKING

SNACKS SUSTENTÁVEIS
POSICIONAMENTO SÓLIDO
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Bem-estar

Controle de porção

Temos o compromisso de relatar nosso progresso de
maneira regular e transparente. Alcançamos ou
superamos quase todas as nossas metas para 2020; na
verdade, alcançamos a maioria antes do cronograma
inicial. Estamos no caminho certo em relação aos nossos
objetivos para 2025.
Seguimos acompanhando a adoção de normas como
as publicadas pelo SASB (Conselho de Normas de
Contabilidade de Sustentabilidade) e pela ForçaTarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao
Clima (TCFD, em inglês). Vamos atender às demandas
dos acionistas à medida que continuamos a alinhar
nossos relatórios de sustentabilidade com os padrões
em evolução. Para obter mais informações sobre as
áreas de alinhamento entre esses padrões e nossa
divulgação atual, visite nosso website onde
publicamos os índices SASB e TCFD e demais dados.

No caminho certo 14%

Floresta de óleo de palma monitorada: 100% até 2025****
Óleo de palma certificado com RSPO : 100% by 2025(desde 2013)
Palma de fornecedores alinhados com o Plano de Ação / Política de Óleo de Palma: 100% by 2025 (desde 2014)

Impacto Ambiental

Diversity,Equity & Inclusion

Governança
Qualidade e Segurança

Relatórios de KPI excluem aquisições

Alcançado
No caminho certo 99%
Excedido -20+%
Excedido -30+%

100% das embalagens projetadas para serem recicláveis e rotuladas com informações sobre
reciclagem até 2025
Direitos Humanos: Cobertura de 100% do sistema de diligência em direitos humanos em nossas
operações e fornecedores prioritários de nível 1 até 2025
Trabalho Infantil: monitoramento e medidas de remediação em 100% das comunidades do Cocoa Life na
África Ocidental até 2025***

Excedido -30+%

Excedido 68k tons
No caminho certo 94%
Alcançado 100%
No caminho certo 28%

Investir em fundos e empreendimentos inovadores de Sustainable Futures

No caminho certo

Dobrar a porcentagem de representação de colegas Pretos na liderança dos EUA ***

No caminho certo

US$1 bilhão em contratos com fornecedores dos grupos de diversidade globalmente até 2024****

No caminho certo

Aumentar a porcentagem de representação de mulheres em cargos de liderança executiva até 2024**

No caminho certo 34%

Alcançar constantemente a certificação do Global Food Safety Initiative para 100% dos fabricantes e
fornecedores
Atingir constantemente a excelência em taxa total de incidente de 0.5
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No caminho certo

Água: Redução de 10% no uso prioritário de água até 2020**

Eliminar 65 mil toneladas de embalagens até 2020**
Inovação em embalagens

No caminho certo 68%
No caminho certo 76%

CO²: Redução de 15% nas emissões CO² nas operações de fabricação até 2020**

Resíduos: Redução de 20% na produção total de resíduos até 2020**

Sustentabilidade

* 2012baseline
**2013 baseline
*** 2018baseline
**** 2020 baseline

No caminho certo 16%

Mindful Snacking: Rotulagem de 100% dos snacks com informações de mindfulness nas embalagens
globalmente até 2025***

Trigo: 100% dos biscoitos da EU usando trigo proveniente do programa Harmony Wheat até 2022*
Ingredientes Sustentáveis

No caminho certo
Planejamento desenvolvido

20% da receita líquida global de snacks provenientes de opções com controle de porção até 2025*

Cocoa Life: 100% do volume de cacau utilizado nas nossas marcas de chocolate através do programa Cocoa
Life até 2025*

Sustentabilidade Social

Responsabilidade Social

Crescer os snacks de bem-estar 2X mais que snacks tradicionais ***

No caminho certo 100%
Precisa melhorar
Redução de 10% da taxa em 2020
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* ( baseline)
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Operação no Brasil com 100% de energia limpa, advinda da cana de açúcar no Parque
Industrial de Curitiba (PR) e 50% no Parque Industrial de Vitória de Santo Antão (PE )

Implementação de projeto de eficiência que já deixou de emitir 2500
toneladas de CO² na atmosfera no ano de 2020

Reuso de água em ambas as fábricas para utilização em banheiros, processos de irrigação e
torres de ar-condicionado, aterro zero e instalação de postes fotovoltaicos EM Curitiba.
Na fábrica de Vitória de Santo Antão, desde o início da operação, em 2011, já reduzimos
+44% no consumo de água em m³/ton. Além disso, 100% da água utilizada nas descargas
dos banheiros e na irrigação dos jardins é de reuso originada do sistema próprio de
tratamento de efluentes.
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO BRASIL EM 2020:
• Equidade salarial;
• 40% da população MDLZ é mulher, 45% dos cargos de liderança são
ocupados por elas
• Criação de um comitê de diversidade;
• Roda de conversa com colaboradores e liderança;
• Licença maternidade e paternidade estendida, incluindo casais
homoafetivos;
• Banco de talentos exclusivo para Mulheres, Etnico-Racial, PCDs e
LGBTQIA+;
• Parceira com EmpregueAfro, iigual, Empodera e Mulheres no Comando
para implementação das políticas internas de diversidade;
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Compromissos Cocoa Life no Brasil:
• Investimento de mais de R$ 10 milhões até 2022
• Transformar 1000 hectares de áreas de pastagem em agrofloresta de cacau
• Reestruturar 750 hectares de fazendas de cacau com novo manejo agroecológico do solo
• Restaurar 500 hectares de mata ciliar
• Ampliar em 50% o número de produtores, famílias e trabalhadores indiretos beneficiados
pelo programa no Brasil
• 700 produtores de cacau registrados no programa
• “Central de assistência técnica remota” instituída para atendimento durante a pandemia
• Mais de R$ 1 MM de crédito pelo programa PRONAF florestas para produtores
• Doação de R$ 300k em EPIs e sanitizantes
• 100% do chocolate produzido no Brasil advindo de fontes do programa até 2024.
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•

de alimentos

• Mais de
(EPIs)

•
•

de Covid-19

para
produtores de cacau em todo o país
• Mais de meio milhão de ovos de Páscoa
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Atualmente presente em 11 escolas do Pará (Tucumã) e
20 de Pernambuco (Recife e Pombos), atendendo mais
de 12 mil alunos em 3 pilares: saúde e educação
nutricional, esporte e comunidade.

Ação Saudável em números:
•
de 2010 até 2021
•
públicas beneficiadas
•
no sedentarismo;
•

Aumento de
de vida saudáveis;

•
•

melhoraram o IMC;
de crianças obesas;
28% das crianças passaram a
;
;
entre crianças, suas famílias, profissionais
da educação e comunidades beneficiadas
(escolares, domiciliares e
comunitárias)
e gestores escolares
capacitados

•

•
•
•
•
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e estilo

Desse total, 6 mil toneladas de embalagens pósconsumo foram recuperadas por meio de
investimentos da companhia nas iniciativas. A
pegada ecológica da empresa em 2020* pode ser
resumida em:

*Fonte do cálculo da Pegada Ecológica: “Do Lixo à Cidadania” (IPESA, 2013)
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