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Aos nossos Clientes, Acionistas, Funcionários e Vizinhos:

onforme publicamos o nono relatório anual de sustentabilidade da Ingredion, é hora de 
re�etir sobre o 50º aniversário do Dia da Terra, que será comemorado em todo o mundo. 
Como empresa líder em ingredientes alimentares, a Ingredion está cada vez mais 
concentrando suas energias e esforços em novas maneiras de operar e inovar alinhadas com 
o objetivo do Dia da Terra de proteger o meio ambiente. À medida que expandimos nossos 
negócios globalmente, �co feliz que nossos resultados de sustentabilidade continuam 
impulsionando a melhoria ambiental em nossas comunidades para nossos clientes, funcionários,  

fornecedores e acionistas. Durante 2019, o Conselho de Sustentabilidade global da Ingredion continuou seu 
alcance historicamente colaborativo, consultando clientes, fornecedores, ONGs e especialistas do setor. Como 
resultado, estamos trabalhando para alinhar ainda mais nossos esforços com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Fizemos um progresso signi�cativo em termos de concretização de nossa 
visão nas principais áreas de impacto social e ambiental, mas sabemos que mais trabalho deve ser feito em 
conjunto com as partes interessadas, dentro e fora da Ingredion.

O plano de sustentabilidade Toda Vida (All Life) de�ne nossa ambição audaciosa de promover mudanças signi�cativas em questões sociais e 
ambientais. Hoje, os consumidores procuram alimentos e bebidas feitos com ingredientes reais, que sejam familiares, con�áveis e 
autênticos. Para apoiar essa forte e crescente preferência do consumidor, estamos entusiasmados em compartilhar nosso ousado 
compromisso de obter 100% de nossos grãos de milho, tapioca, batata, leguminosas e estévia de fontes sustentáveis até 2025. 
Esses cultivos prioritários representam aproximadamente 99% de nossas compras globais de cultivos.
Estamos entusiasmados em também revelar as metas de sustentabilidade da Ingredion para 2030, que apoiam nossa visão de oferecer 
crescimento sustentável dentro de nossa estrutura organizacional orientada por objetivos. Ao publicar este relatório, as economias e os 
consumidores em todo o mundo são impactados pela pandemia da COVID-19. A Ingredion sempre foi uma empresa que vive o seu valor 
"Cuidado em Primeiro Lugar", fazendo da saúde e do bem-estar de nossos funcionários a nossa prioridade número um. Estamos navegando 
essa situação sem precedentes com o mesmo foco, enquanto apoiamos nossos clientes, garantindo a segurança e a integridade dos produtos 
que fornecemos e garantindo a continuidade de nossas operações. Acreditamos que as consequências da pandemia continuarão 
demonstrando a necessidade de governos e empresas trabalharem juntos para encontrar maneiras de proteger o frágil equilíbrio entre a 
humanidade e o meio ambiente. A Ingredion está pronta para desempenhar um papel importante na solução.

No ano passado, fomos novamente encorajados ao ver nossos esforços reconhecidos por terceiros. Pelo 11º ano consecutivo, a Ingredion foi 
reconhecida como uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo pela revista Fortune. Também temos orgulho de ser incluídos no Índice 
Bloomberg de Igualdade de Gênero pelo terceiro ano consecutivo. Pelo sétimo ano consecutivo, a Ingredion foi nomeada Uma das Empresas 
Mais Éticas do Mundo pela Ethisphere. Ao longo de 2019, continuamos focados em temas de saúde e educação e temos orgulho de entrarmos 
em nosso oitavo ano de colaboração com a The Global FoodBanking Network (Rede Global de Banco de Alimentos).

Por �m, ao ler nosso relatório de 2019, espero que você veja que a sustentabilidade não é apenas representativa de nossos princípios e 
valores, é uma parte perfeitamente integrada de nossa estratégia de negócios. Nossos times de funcionários dedicados são apaixonados por 
impulsionar o desempenho e, ao mesmo tempo, melhorar nosso ambiente e estão comprometidos em fazer a diferença em nossas 
comunidades e garantir que operemos com segurança. Espero que você esteja tão animado quanto eu a respeito de nossas novas e 
ambiciosas prioridades de fornecimento e nossa ousada estratégia de sustentabilidade para 2030. Para encerrar, quero agradecer a nossos 
funcionários por viverem nossos valores todos os dias e por fazerem uma diferença positiva para nossos clientes, acionistas e comunidades 
em todo o mundo, enquanto trabalhamos juntos para "Tornar a Vida Melhor".
Atenciosamente,
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Lorem ipsum  

Construir uma cultura de produção onde a segurança de nossos 
funcionários e produtos, bem como a saúde a longo prazo de nossos 
funcionários e parceiros da cadeia de suprimentos, seja uma prioridade

 
 

 Objetivos 2030

Segurança 
de Pessoas 
e Produtos

 

Categoria Alinhamento dos ODS da ONU

Promover o respeito pelos direitos humanos em nossas operações 
e demonstrar 100% de transparência em toda a nossa cadeia 
de suprimentos global

Direitos
Humanos

 

Uma cultura de pertencimento completamente estabelecida, 
na qual todo funcionário pode trazer todo o seu eu ao trabalho

Diversidade, 
Igualdade, 
Inclusão (DII) 
+ Pertencimento

 
 

 

Impulsionar a inovação sustentável em todos os lançamentos de novos 
produtos, alinhando-se a pelo menos um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, contribuindo para que 
a sociedade e os clientes cumpram seus objetivos de sustentabilidade

 
 Inovação

Proteger e renovar os recursos do planeta, adotando metas baseadas na 
ciência e outras medidas de conservação como catalisadores para 
impulsionar a inovação contínua

 
 

Impacto
Ambiental

Implementar programas em nossas áreas de fornecimento de cultivos 
para proteger a biodiversidade ou gerar um impacto líquido positivo

 
Proteção da 
Biodiversidade

Fazer a vida melhor para produtores, mitigar os riscos da cadeia de 
suprimentos e ajudar a impulsionar a segurança alimentar, 
obtendo 100% dos cultivos primários de forma sustentável

Agricultura 
Sustentável e
Regenerativa

 

Melhorar a segurança alimentar em nossa cadeia de valor, catalisando 
a redução do desperdício de alimentos, minimizando as perdas de 
colheitas no nível da fazenda e melhorando as ofertas de produtos que 
dão suporte aos objetivos de segurança dos alimentos dos ODS da ONU 

Fazer a vida melhor para mais de 1 milhão de pessoas nas comunidades 
onde operamos

Segurança
Alimentar

 

Impacto na 
Comunidade
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada por todos os 
Estados Membros das Nações Unidas em 2015 e fornece um modelo 
compartilhado de paz e prosperidade para as pessoas e para o planeta, agora e 
no futuro. No seu cerne estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que são um apelo urgente à ação de todos os países em parceria global. 
Para mais informações sobre os ODS da ONU, visite 
https://sustainabledevelopment.un.org



 

RELEVÂNCIA PARA A INGREDION

• Melhoria Contínua • Segurança e Saúde no Trabalho

• Qualidade/Segurança do Produto

• Diversidade, Equidade e Inclusão

• Operações Éticas de Negócios

• Gestão de Água

• Agricultura Sustentável

• Mudança Climática

• Inovação Sustentável

• Direitos Humanos–Fornecedores • Energia Renovável

• Treinamento do Funcionário

•  Direitos humanos – 
Operações da Ingredion

 

• Impacto na Comunidade

• Segurança Alimentar

• Populações Indígenas • Relatórios de Sustentabilidade • Proteção da Biodiversidade
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• Vida Cotidiana
Vida do Planeta
Vida Conectada
Fundamental

•
•
•

MATRIZ DE MATERIALIDADE

Matriz de Materialidade da Sustentabilidade da Ingredion 
Enquanto continuamos a incorporar os fatores de sustentabilidade de nossas partes interessadas em 
nossos esforços, estamos cada vez mais observando padrões externos para aprimorar a forma como nos 
comunicamos sobre nosso programa. Continuamos a examinar o Mapa de Materialidade do Conselho de 
Padrões Contábeis de Sustentabilidade (SASB), assim como programas como a Força-Tarefa sobre 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). "Continuamos a procurar oportunidades para 
incorporar recursos relevantes e re�nar ainda mais nossa matriz de materialidade de sustentabilidade", 
indica Brian Nash, Vice-Presidente de Sustentabilidade.
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Empresas Mais Éticas 
do Mundo da 

Ethisphere
(7 anos consecutivos)

 

 

Prêmio RideWise 
2019 Platinum 

Smart Workplace
Nosso centro de Inovação em Bridgewater, 

Nova Jersey, recebeu este prêmio por fornecer esforços 
e opções de deslocamento aos funcionários para reduzir 

o impacto ambiental da empresa.

 
 

Índice Bloomberg 
de Igualdade de Gênero

(3 anos consecutivos)

 

Empresas 
Mais Admiradas 

do Mundo da Fortune
(11 anos consecutivos)

 

Prêmio de Ética 
e Valores da Indústria

A Ingredion México ganhou o Prêmio de Ética e Valores
da Indústria na categoria Empresas Multinacionais 
da CONCAMIN, que continua sendo uma referência 

em responsabilidade social corporativa.

Prêmio “Advanced 
Safety Unit” (Unidade 

de Segurança Avançada)
As instalações da Ingredion em Shandong, na China, 

foram reconhecidas pelo governo do condado de 
Pingyuan com o prêmio "Advanced Safety Unit" 

por desempenho excepcional em segurança.
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Obrigado pelo seu interesse no programa de sustentabilidade da 
Ingredion. Estou extremamente satisfeito com o progresso contínuo que 
�zemos em 2019 e estou empolgado com o rumo da sustentabilidade no  
   futuro. Tenho orgulho de apresentar neste  
   relatório, o novo plano Toda Vida da Ingredion.  
   Esta é a nossa nova estratégia de   
   sustentabilidade para 2030 e descreve a   
   abordagem que tomaremos como organização  
   para viver o propósito da nossa empresa de  
   fazer a vida melhor.
   Alguns destaques que você verá em nosso 
novo programa Toda Vida são um melhor alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, metas ambientais baseadas em 
ciência e contexto, um compromisso com uma maior transparência em toda a 
nossa cadeia de suprimentos e compromissos maiores que se baseiam em 
nossa grande base em agricultura sustentável. Nosso plano Toda Vida foi 
projetado para nos alinhar melhor às expectativas crescentes de nossos 
clientes e consumidores e garantir que a Ingredion continue fazendo sua parte 
para entregar a meta de um mundo mais sustentável até 2030 e além.
Ao ler os novos objetivos e marcos que moldam nossa estratégia Toda Vida 
2030, quero avisá-lo que ainda não de�nimos completamente como 
atingiremos esses objetivos. Estamos �rmemente comprometidos em buscar 
aspirações mais elevadas e continuaremos a re�nar nosso roteiro à medida 
que avançamos. Sabemos que, assim como na conquista dos ODS, nosso 
sucesso dependerá fortemente da colaboração. Procuraremos nossos clientes, 
fornecedores e outras organizações com experiência em sustentabilidade para 
se envolverem conosco nessa jornada. Estou extremamente empolgado com 
as possibilidades que essas colaborações trarão.

Atenciosamente,

Larry Fernandes, 
Vice-Presidente Sênior, 
Diretor Comercial e Diretor de 
Sustentabilidade 
22 de abril de 2020

No dia a dia, nas indústrias e no planeta, 
você encontrará a Ingredion.
Nossas escolhas afetam o bem-estar de 
nossos funcionários e nossa comunidade 
estendida de fornecedores e distribuidores, 
além de fabricantes de alimentos e os 
consumidores que compram seus produtos.
O que fazemos afeta vidas em todos os 
lugares, por isso é apropriado que 
concentremos nossas iniciativas de 
sustentabilidade em práticas que tenham 
um impacto positivo em nosso planeta 
como um todo.
Isso é inovação para Toda Vida.
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Toda Vida

Vida 
do Planeta

Estamos comprometidos 
em proteger e renovar 
os recursos do planeta.

• Impacto Ambiental
• Proteção da 
Biodiversidade

Vida 
Conectada
Nós nos esforçamos para 

melhorar a vida de nossos produtores 
e de nossas comunidades.

• Agricultura Sustentável 
e Regenerativa

• Segurança Alimentar
• Impacto na Comunidade

Vida 
Cotidiana
Priorizamos o bem-estar 
de nossos funcionários, 
clientes e fornecedores.

 
• Segurança de 

Pessoas e Produtos
• Direitos Humanos

• DEI + Pertencimento
• Inovação



 

Priorizamos o bem-estar 
de nossos funcionários, 
clientes e fornecedores.

Vida Cotidiana
• Segurança de Pessoas 
   e Produtos

• Direitos Humanos

• DEI + Pertencimento

• Inovação
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Segurança de Pessoas e Produtos

Construir uma cultura de produção onde a segurança 
de nossos funcionários e produtos, bem como a saúde 
a longo prazo de nossos funcionários e parceiros da 
cadeia de suprimentos, seja uma prioridade.

 
 

 

Objetivo do Programa para 2020: 
Atingir uma Taxa Total de Incidentes Registráveis 
de 0,20 até o �nal de 2020.

.

Meta: 0,20 Real em 2019: 0,27   

Desempenho de Segurança
-

 * Novas aquisições são incorporadas às estatísticas de segurança após o primeiro ano civil completo com 
a empresa. Os resultados de 2018 para os funcionários não incluem aquisições da Sun Flour e Huanong.

Grá�co de Desempenho TTIR *  Grá�co de Desempenho TTIR *
Funcionários        Contratados

Ano  TTIR Ano  TTIR

 

MARCOS

OBJETIVO 2030

  
 

 

 

 

 

% 
 das 83 localizações da Ingredion 

livres de LTC (Casos de Tempo Perdido)
em 2019

  

A Segurança é de extrema importância para a Ingredion. 
Isso inclui a segurança de nossos funcionários, 
contratados e comunidades, bem como a segurança de 
nossos ingredientes e dos produtos que eles formam. Já 
temos uma grande cultura de segurança, mas nos 
esforçamos para melhorar enquanto continuamos nossa 
jornada em direção a zero acidente. Para esse �m, 
estabelecemos o seguinte objetivo e marcos para 2030:

• Atingir a Taxa Total de Incidentes Registráveis de 0,18 para 
funcionários e contratados até o �nal de 2025;
• Estabelecer programas para melhorar a saúde e o bem-estar 
em todas as principais áreas de operação até o �nal de 2025;
• Aumentar a média de horas de treinamento por funcionário 
em 50% até o �nal de 2027;
• Alcançar uma TTIR de 0,15 para funcionário e contratados 
até o �nal de 2030; e
• Aprimorar ainda mais nossos processos para alcançar zero 
incidentes signi�cativos relacionados à segurança dos 
alimentos que chegam aos consumidores até o �nal de 2030.

A Ingredion estava a caminho de alcançar um desempenho de segurança 
melhorado de ano em ano em 2019; no entanto, três acidentes que 
ocorreram no �nal do ano em nossas operações no México �zeram com que 
registrássemos uma Taxa Total de Incidentes Registráveis um pouco maior 
do que em 2018. Também lamentamos compartilhar que, como resultado 
desse incidente, a Ingredion registrou sua primeira fatalidade de funcionário 
em mais de cinco anos. Identi�camos as causas principais desses acidentes, 
trabalhamos para implementar ações corretivas e compartilhamos o 
aprendizado associado a toda a organização, em um esforço para evitar uma 
recorrência futura.
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Concurso Anual 
de Pôster de Segurança

 

 ”
“

David Carr,
Diretor Sênior de Saúde e Segurança e Proteção

  

Dia de Meio Ambiente, Saúde e Segurança de Cingapura

Valdirene Bastos-Licht, Presidente, Ásia-Pací�co (esquerda),   e Bob Compier, Vice-Presidente, 
Operações da Ásia-Pací�co (centro), se juntam a alguns dos participantes vencedores 
do concurso de design de sacolas reutilizáveis.

EM FOCO

Oportunidades de Segurança
 

% 
das instalações 

tiveram zero acidente 
em 2019

 
 

 
 
 

A análise de dados de incidentes e indicadores principais, que são 
padronizados em nossos negócios, é realizada como parte de nosso 
processo de revisão de gestão de rotina. Desde 2013, tivemos uma 
melhoria signi�cativa nos acidentes envolvendo mãos, reduzindo-os em 
60%. Em 2019, mantivemos e complementamos nosso progresso com 
uma campanha especí�ca “Linha de Fogo”. Os relatórios de “quase 
acidentes” e de observação, bem como os resultados de nossos processos 
de auditoria interna, indicaram que ainda existem riscos de veículos em 
movimento nas nossas instalações. Avaliações especí�cas em cada 
instalação estão sendo realizadas em 2020 para atualizar nossa campanha 
de 2013 sobre esse assunto.
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Os funcionários do escritório central da Ingredion na Ásia-Pací�co em 
Cingapura participaram de uma série de eventos educacionais e divertidos 
durante suas atividades do Dia de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e 
Proteção (EHS&S) em 13 de setembro. O dia começou com um foco na 
importância de manter altos níveis de segurança na Ásia-Pací�co e depois 
progrediu para discutir tópicos ambientais. Mais tarde, os funcionários 
foram desa�ados a mostrar sua criatividade em um concurso de design 
de sacolas reutilizáveis, que foi uma maneira divertida de destacar meios 
adicionais para reduzir o desperdício em nossas vidas.

A Ingredion realizou novamente nosso 
concurso anual de design de pôsteres 
de segurança, que é uma maneira 
divertida de envolver nossos 
funcionários na re�exão sobre 
segurança, enquanto cria um lembrete 
visual da importância da segurança em 
nossas operações que pode ser usado 
em nossas instalações em todo o 
mundo. A submissão vencedora foi 
recebida de um funcionário em nossas 
instalações em Barranquilla, Colômbia, 
e foi escolhida pela equipe de liderança 
executiva dentre as 65 submissões 
enviadas das unidades da Ingredion 
em todo o mundo.

Nossos funcionários �cam realmente 
empolgados com o concurso de pôsteres de 
segurança todo ano. Eles realizam atividades 
como competições locais para ver quais 
submissões serão enviadas, porém, mais 
importante, aumentam o diálogo sobre 
segurança que tentamos promover em nossas 
operações diárias.

Número médio de horas de 
treinamento em Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança (EHS) por 
funcionário em 2019

20,5



 

 Objetivo do Programa para 2020: 

.

Meta:  %  Real em 2019: 97% 

Objetivo do Programa para 2020: 

Meta:  %  Real em 2019: 82% 

Segurança do Produto Melhorando a Qualidade e a 
Segurança de Alimentos em 2019

 

 ”
“A segurança de alimentos

e produtos continua a ser
de importância crítica para a Ingredion, 
nossos clientes e o consumidor �nal. 
Para esse �m, nos esforçamos para melhorar 
continuamente nossos programas e processos
para oferecer desempenho líder do setor.

Norm Lacourse,
Vice-Presidente, Qualidade e Regulatório,

Corporativo e América do Norte

 

Nova Política de Testes em Animais

 

 

100% das instalações de fabricação certi�cadas pela 
GFSI até o �nal de 2016.

100% dos laboratórios microbiológicos com a certi�cação 
ISO 17025 para testes de patógenos até o �nal de 2017.

Em 2019, progredimos nossos esforços para melhorar continuamente a 
segurança de produtos e alimentos. Mantivemos nosso foco nas 
instalações serem certi�cadas pela Global Food Safety Initiative (GFSI). No 
ano passado, relatamos que 100% de nossas instalações foram certi�cadas 
pela GFSI. Em 2019, 97% receberam a certi�cação GFSI, enquanto um local 
que fazia parte de uma aquisição aguarda a certi�cação. Nossa intenção é 
concluir esse trabalho em 2020.
Continuamos a progredir rumo à certi�cação de nossos laboratórios 
microbiológicos internos, de acordo com as normas ISO 17025 para testes 
de patógenos. Certos laboratórios em nossa região da América do Sul 
continuam avançando em direção à certi�cação em 2020.

Em 2019, a Ingredion criou uma nova Política de Bem-Estar e Testes em 
Animais, descrevendo nossa abordagem em relação à quantidade limitada 
de testes em animais que realizamos em produtos selecionados. Nossa 
política nos compromete com a proibição de �nanciamento, condução e 
comissionamento de todos os testes em animais, a menos que seja 
explicitamente exigido por lei ou regulamento aplicável ao nosso negócio.
A Ingredion trabalhou com a PETA — Pessoas para o Tratamento Ético dos 
Animais — no desenvolvimento dessa política e temos orgulho de alinhar 
nossas operações com as expectativas de nossos clientes e de outras 
partes interessadas. Uma cópia de nossa Política de Bem-Estar e Testes em 
Animais pode ser encontrada em nosso site.

Em 2019, continuamos aprimorando os processos de qualidade e segurança dos 
alimentos que são críticos para nossas operações, para que possamos continuar a 
atender e exceder as expectativas de nossos clientes e consumidores. Este ano, 
integramos com sucesso a Western Polymer, nossa mais nova aquisição, nos 
sistemas de Qualidade e Segurança de Alimentos da Ingredion. Também temos o 
prazer de informar que lançamos uma nova ferramenta de Análise de Causa Raiz 
em conjunto com nossa equipe global de Melhoria Contínua.
Também usamos 2019 para nos preparar para o novo padrão de Certi�cação de 
Sistema de Segurança de Alimentos (FSSC) 22000 v5. A versão 5 marca a 
primeira revisão da FSSC 22000 em quase 14 anos. Ela foi projetada para fornecer 
um melhor alinhamento com os regulamentos de segurança alimentar do país, 
como a Lei de Modernização da Segurança Alimentar dos EUA, bem como os 
Regulamentos de Alimentos Seguros para os Canadenses. As instalações da 
Ingredion estão programadas para iniciar auditorias para o novo padrão a partir 
de janeiro de 2020.
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Direitos Humanos

Objetivo do Programa para 2020: 
 100% das instalações de fabricação passem 
por auditorias SMETA até o �nal de 2016.

Meta:  %

Meta: %

 Real em 2019: 

Real em 2019:

 %

 Objetivo do Programa para 2020: 
100% dos principais fornecedores estão registrados 
na Sedex e passam por auditorias SMETA até o �nal de 2017.

   

Desempenho do Programa de Direitos Humanos

Descoberta comum da SMETA Resposta

Funcionários que 
trabalham mais de 60 
horas em uma 
semana de trabalho

 
 

A prática da Ingredion é seguir os requisitos da legislação
trabalhista local em termos de horas semanais de trabalho;
no entanto, continuamos a procurar oportunidades
para minimizar as ocorrências. Muitas instâncias de
trabalho superiores a 60 horas se devem a circunstâncias
excepcionais de trabalho, como absenteísmo,
férias e aumento da demanda na produção. 
Em algumas instalações, exploramos o aumento do
treinamento cruzado de cargos.

 
 

Funcionários que 
trabalham mais de 7 
dias seguidos sem 
um dia de folga

 
 

A prática da Ingredion é seguir os requisitos da legislação
trabalhista local em termos de dias de folga; no entanto,
continuamos a procurar oportunidades para minimizar
as ocorrências.

Exercícios de evacuação
em caso de incêndio não
são realizados em todos
os turnos da operação

 

O Sistema de Gestão de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança (EHS) da Ingredion inclui um requisito
para realizar exercícios de evacuação em todos os turnos,
e essa descoberta é avaliada como parte de nossas
auditorias internas de EHS de rotina.

Principais Conclusões da Auditoria SMETA

Promover o respeito pelos direitos humanos em nossas 
operações e demonstrar 100% de transparência em toda 
a nossa cadeia de suprimentos global.

 

MARCOS

OBJETIVO 2030

  
 

 

 

 

A proteção dos direitos humanos em nossas operações e em 
nossa cadeia de suprimentos é de extrema importância para 
a Ingredion. Reconhecemos o direito de nossos funcionários 
e aqueles com quem fazemos negócios a serem tratados 
com dignidade e respeito, e de acordo com as leis 
aplicáveis. Não toleraremos a exploração de crianças ou o 
uso de trabalho forçado ou trá�co de pessoas e estamos 
comprometidos em aumentar a transparência em toda a 
nossa cadeia de suprimentos. Para esse �m, estabelecemos 
o seguinte objetivo e marcos:

• Implementar a orientação de responsabilidade social da 
ISO 26000 até o �nal de 2023;
 
• Avaliar as práticas de proteção dos direitos humanos em 
100% de nossa cadeia de suprimentos agrícolas para cultivos 
prioritários de nível 1 até o �nal de 2024;
 
• Auditar 100% dos fornecedores que atendem aos critérios 
de alto risco para direitos humanos até o �nal de 2027; e
 
• Validar a proteção dos direitos humanos nas operações e 
na cadeia de suprimentos da Ingredion até o �nal de 2030. 

A Ingredion continua a utilizar a Sedex (Troca Ética de Dados entre 
Fornecedores) como nosso principal meio de compartilhar dados da 
cadeia de suprimentos com nossos clientes e fornecedores. Esse sistema 
nos permitiu aumentar a transparência, não apenas de nossas próprias 
operações, mas também conectando nossos fornecedores aos clientes, 
quando solicitado. Continuamos a usar a SMETA (Auditoria de Comércio 
Ético de Membro da Sedex) como o principal método por meio do qual 
avaliamos nossas operações, bem como as de nossos fornecedores, com 
relação a direitos humanos. Em 2019, vimos um aumento no número de 
clientes que procuram conectividade intermédio da Sedex e avaliação 
pela SMETA. A Ingredion agora está conectada a mais de 120 clientes na 
Sedex, e temos clientes adicionais com os quais compartilhamos os 
resultados de nossas auditorias fora da Sedex.

A Ingredion continua a usar a Auditoria de Comércio Ético de Membro da 
Sedex (SMETA) como um meio de avaliar nossas operações e comunicar 
os resultados aos nossos clientes. Auditamos nossas instalações de 
fabricação pelo menos uma vez a cada três anos e continuamos 
buscando oportunidades para abordar as recomendações dessas 
auditorias. Em 2019, as descobertas mais comuns em nossas auditorias 
foram listadas na tabela a seguir:

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
INGREDION INCORPORATED 

MENSAGEM DE NOSSO CEO
OBJETIVOS 2030

MATRIZ DE MATERIALIDADE 
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
ESTRATÉGIA TODA VIDA 2030

VIDA COTIDIANA 
VIDA DO PLANETA
VIDA CONECTADA

GOVERNANÇA 
VISÃO GERAL DA EMPRESA



 ”
 

Trabalhadores Migrantes na Tailândia

 

A Ingredion Peru foi Reconhecida por Boas Práticas 
Trabalhistas

Populações Indígenas

Declaração de Minerais de Con�ito

 

“  
 

Brian Nash, Vice-Presidente 
de Sustentabilidade da Ingredion

 

% 
dos fornecedores foram 

representados no treinamento inicial 
para o cumprimento do Código de 

Conduta da Tailandia.
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• Em 2019, foi levantada uma preocupação com as atividades dos 
trabalhadores migrantes em nome de um prestador de serviços em nossa 
instalação de Rayong, Tailândia. Como resultado, realizamos uma 
investigação sobre as práticas de trabalho relacionadas a esse prestador de 
serviços e descobrimos o seguinte:
• Dezesseis trabalhadores migrantes são fornecidos às nossas instalações em 
Rayong por meio de um prestador de serviços. Todos esses trabalhadores 
têm permissões de trabalho ou “pink cards” para trabalhar na Tailândia;
• Esses trabalhadores recebem mais do que o salário mínimo exigido por lei 
e, se trabalharem mais de oito horas, as horas extras são pagas de acordo 
com a lei aplicável;
• Esses trabalhadores recebem feriados, férias anuais, dias de descanso e 
licença médica em níveis que atendem ou excedem a lei aplicável; e
• Os trabalhadores têm o cartão de segurança social apropriado, pink card ou 
passaporte necessários para receber atendimento médico e, além disso, 
podem receber atendimento de primeiros socorros durante o horário de 
trabalho nas instalações de Rayong.

Embora as operações da Ingredion não cruzem regularmente com as 
populações indígenas, estamos cientes da crescente ameaça aos povos 
indígenas em todo o mundo. Além disso, há um interesse crescente de nossos 
clientes em garantir que suas cadeias de suprimentos não tenham um impacto 
negativo sobre os povos indígenas. A Ingredion apoia a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi adotada em 2007, e 
estamos comprometidos em não impactar os direitos de populações indígenas 
de uso da terra sem seu consentimento livre, prévio e informado e sem 
oferecer compensação adequada. Como empresa, criamos um Sistema de 
Gestão de Responsabilidade Social que estabelece um protocolo sobre como 
gerenciaremos qualquer interação com povos indígenas.

Para impulsionar a melhoria contínua, a equipe de gestão da Tailândia criou um 
Código de Conduta para Fornecedores da Tailândia, que foi implementado em 
novembro por meio de treinamento para nossos fornecedores. Setenta por 
cento dos fornecedores participaram do treinamento inicial na primeira semana. 
O objetivo desse esforço é deixar certos fornecedores informados sobre as 
expectativas de direitos humanos da Ingredion e abrir um diálogo para apoiar 
nossos fornecedores a atender a essas expectativas.

Periodicamente, recebemos consultas dos interessados sobre o uso de minerais 
de con�ito. Os quatro minerais de con�ito mais comumente extraídos são o 
estanho, tungstênio, titânio e ouro — chamados de 3TG por suas iniciais em 
inglês. O Modelo de Relatório de Minerais de Con�ito (CMRT) incentiva as 
empresas a divulgar onde qualquer 3TG é usado em seus produtos ou processos 
de produção. A Ingredion produz ingredientes a partir de materiais naturais, 
como milho, tapioca e outras culturas, e não usa minerais 3TG como 
matéria-prima ou em nossos processos de produção.

Em 5 de junho, a instalação da Ingredion em Lima, Peru, foi certi�cada por 
suas boas práticas trabalhistas pela Associação de Bons Empregadores 
(ABE), uma instituição que faz parte
da Câmara de Comércio Americana
do Peru (AMCHAM). A cada dois 
anos, a AMCHAM reconhece boas 
práticas corporativas em empresas
de diferentes setores. A Ingredion
foi certi�cada em um evento 
especial que reuniu representantes
de mais de 100 grandes empresas
dos setores de seguros, �nanças,
alimentos, agronegócio, mineração
e outras indústrias.

Trabalhamos diligentemente para avaliar nossas 
operações em relação aos principais direitos 
humanos, segurança e outros critérios, para 
oferecer um bom emprego que respeite nossos 
funcionários. É realmente grati�cante quando 
vemos esses esforços reconhecidos 
externamente.



 

 ”
“Continuamos focados em 

desenvolver, nutrir e 
defender os melhores 
talentos femininos do 
mundo — mulheres 
inovadoras que estão 
transformando a indústria 
de soluções de alimentos 
e ingredientes hoje e no futuro. Acreditamos que, 
ao cuidar das mulheres nas comunidades globais 
em que vivemos e trabalhamos, continuaremos 
alimentando a inovação em 
nossa empresa e em nosso setor.

Elizabeth Ade�oye,
Vice-Presidente Sênior,

Diretora de Recursos Humanos

 

Como mostra nossa inclusão no Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero, 
a Ingredion continuou seu foco na criação de um local de trabalho em que 
todos tenham um sentimento de pertencimento. 
Conquistas notáveis de 2019 incluem:

2019 Melhoria na Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)

   
 

  
 

 
   

   

  

  
 

Diversidade, Equidade, 
Inclusão (DEI) + Pertencimento

 

Ter uma cultura de pertencimento completamente 
estabelecida, na qual todo funcionário pode trazer todo 
o seu eu ao trabalho.

 

 

 

MARCOS

OBJETIVO 2030
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Temos o compromisso de criar uma cultura de inclusão e 
pertencimento, onde a diversidade é celebrada e alavancada 
para cultivar a inovação e agregar valor ao nosso negócio. 
Nos esforçamos continuamente para fortalecer a diversidade 
de nossas equipes, porque isso não apenas nos ajuda a criar 
uma experiência positiva para os funcionários, mas também 
alcança resultados comerciais melhores e mais fortes. 
Acreditamos que o desenvolvimento de um negócio 
diversi�cado e inclusivo fortalece a sociedade e a nós 
mesmos, energiza nosso crescimento por meio do 
engajamento do cliente e nos ajuda a atrair e reter talentos. 
Para esse �m, estabelecemos o seguinte objetivo e marcos:

• Atingir 100% no Índice de Igualdade Corporativa da Human 
Rights Campaign Foundation como empregador preferencial para 
os funcionários LGBTQ + até o �nal de 2022;

• Alcançar os benchmarks do setor em termos de indicadores de 
inclusão e pertencimento em nossa pesquisa de envolvimento dos 
funcionários até o �nal de 2022;

• Minimizar o viés e maximizar a equidade em nossas práticas de 
contratação e promoção até o �nal de 2022; e

• Melhorar a representatividade de mulheres na gerência com 
uma meta de equilíbrio de gênero até o �nal de 2025.

• Lançamos uma declaração de propósito central abrangente, criando uma 
conexão mais profunda com nossos funcionários, consumidores e 
comunidades e para realmente fazer a vida melhor para todos;

• Introduzimos novas políticas voltadas para a família em todo o mundo, 
incluindo licença parental, além de opções de locais de trabalho �exíveis 
que reconhecem as necessidades de nossos funcionários enquanto 
gerenciam a integração da vida pro�ssional;

• Concluímos um estudo de equidade salarial;

• Atualizamos e modernizamos os valores de nossa empresa para de�nir 
mudanças nas mentalidades e comportamentos necessários para vencer 
em um mercado competitivo e fortalecer a experiência dos funcionários;

• Concluímos uma avaliação da maturidade de DEI para rede�nir nossa 
estratégia, de�nir ações-alvo para acelerar o impacto e adicionar um foco 
à sustentabilidade e às parcerias da comunidade;

• Revitalizamos nosso Conselho Global de DEI e a infraestrutura da equipe 
para alcançar melhor nossas aspirações; e

• Aumentamos os Grupos de Recursos de Negócios em 250% de 2018 a 
2019 para aprimorar ainda mais a representatividade e a inclusão de todos 
os nossos funcionários.



 

% 
de aumento nos 

Grupos de Recursos de Negócios 
de 2018 para 2019

 
 

Grupos de Recursos de Negócios (BRG) na Ingredion

 

 
 
 
  

 

Progresso da Liderança Através dos BRGs

Os membros dos BRG WIN e ABLE da Ingredion conduzem a Conferência de Liderança da 
empresa em 2019

 

Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero
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Na Ingredion, aproveitamos as diversas experiências e habilidades de nossos 
Grupos de Recursos de Negócios (BRGs) para ajudar a informar nossa 
estratégia de negócios. Nossos BRGs são parte integrante da criação de uma 
cultura de inclusão e pertencimento e um local de trabalho que apoia e 
aproveita a diversidade de histórico, pensamentos e perspectivas para 
impulsionar o sucesso em nosso mundo em constante mudança.

Implementamos BRGs em nossas operações globais. Esses BRGs 
desempenham um papel essencial na conexão entre funcionários de todas as 
regiões dando-lhes oportunidade de aprimorar a conscientização cultural e 
permitindo a colaboração. Os grupos de recursos fornecem desenvolvimento 
de liderança aos funcionários, bem como oportunidades de networking com 
líderes em todos os níveis da organização. Atualmente, temos cinco BRGs 
globais: A Ingredion teve o prazer de anunciar que é uma das 325 empresas em 50 

setores incluídas no Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero (GEI). A Ingredion 
foi, agora, nomeada para o GEI por três anos consecutivos (2018-2020).

O GEI destaca empresas que assumiram fortes compromissos com a igualdade 
de gênero por meio de estatísticas corporativas internas autorrelatadas, políticas 
de funcionários, suporte e envolvimento da comunidade externa e ofertas de 
produtos e serviços com consciência de gênero.

Acreditamos que diversidade, equidade e inclusão são fundamentais para 
construir uma liderança forte necessária para expandir nossa empresa no futuro. 
Continuamos a garantir que nossos líderes de BRG tenham oportunidades de 
aprimorar as habilidades de liderança de uma maneira que inclua todos os 
nossos funcionários.

A missão e os objetivos de nossos BRGs estão alinhados com a estratégia 
Fit4Growth da Ingredion. Uma responsabilidade essencial no trabalho que eles 
fazem é fornecer informações sobre as tendências do mercado global para 
impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos focados no cliente. 
Cada BRG está comprometido em estabelecer relacionamentos e gerar um 
impacto social positivo em nossas comunidades locais. À medida que 
procuramos adicionar ou expandir os BRGs existentes nas localizações da 
Ingredion em todo o mundo, esperamos que nossa conexão com pessoas, 
clientes e comunidades continue a crescer.

• A.BL.E — Alliance of Black Employees (Aliança dos Funcionários Negros) da 
Ingredion;
• WIN — Women on Ingredion Network (Rede das Mulheres na Ingredion);
• PRIDE na Ingredion - uma rede para funcionários LGBTQ+ e aliados;
• bINSPIRE — Ingredion’s Network for Supporting Intercultural Relations and 
Exchange (Rede da Ingredion para Apoiar Relações e Intercâmbios 
Interculturais); e
• NExT — Network of Early Talent (Rede de Talentos Precoces) da Ingredion.



 

Objetivo do Programa para 2020: 
100% das novas plataformas de inovação avaliadas em 
termos de considerações de sustentabilidade até o 
�nal de 2018.
Meta :

 
%

 
Real em 2019: 

 
%

Impulsionando a Inovação Sustentável

Inovação
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Ingredion Ganha o Prêmio de Inovação Tecnológica 
Ringier

 

 

 Funcionários da Ingredion China aceitam o Prêmio de Inovação Tecnológica Ringier 2019 pelo Polímero 
Multifuncional FARMAL® MS 6135
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No fundo, somos uma empresa de inovação. O desejo de 
inovar com ousadia está em nosso DNA e permeia a maneira 
como operamos como empresa. Como uma empresa de 
ingredientes à base de plantas, sabemos que estamos prontos 
para ajudar nossos clientes com a crescente demanda para 
criar produtos sustentáveis que proporcionem aos 
consumidores uma experiência excepcional. Sabemos que 
trabalhar em conjunto com nossos clientes e parceiros da 
cadeia de suprimentos é a melhor maneira de alcançar um 
futuro sustentável. Para esse �m, estabelecemos o seguinte 
objetivo e marcos:

Quando a Ingredion lançou nosso plano Empresa Preferencial para um 
Amanhã Sustentável em 2015, queríamos incorporar a sustentabilidade em 
nosso processo de desenvolvimento de novos produtos. Para isso, criamos 
uma Scorecard de Sustentabilidade, que mede o desempenho da 
sustentabilidade de um novo produto em várias categorias. Essas categorias 
estavam bem alinhadas com os interesses de sustentabilidade de nossos 
clientes na época. A ferramenta tem sido muito e�caz na introdução de vários 
aspectos da sustentabilidade nas discussões sobre o nosso processo de 
inovação.

No futuro, queremos aprimorar esse processo alinhando nosso 
desenvolvimento de novos produtos com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. Acreditamos que isso se alinhará melhor às 
necessidades de nossos clientes e, �nalmente, às necessidades da sociedade.

Em 20 de junho, a Ingredion China recebeu o Prêmio de Inovação Tecnológica 
Ringier 2019 por seu produto de beleza e cuidados domésticos, o polímero 
multifuncional FARMAL® MS 6135. O produto recebeu o prêmio na categoria 
Sensory Enhancer (Realçador Sensorial). O polímero multifuncional FARMAL MS 
6135 é um amido não OGM e sem alumínio que oferece excelente absorção de 
óleo em produtos cosméticos sem remoção (leave-on). Reduz a oleosidade e 
deixa uma sensação macia, seca, aveludada e com acabamento mate com menos 
branqueamento devido à sua melhor absorção de óleo, especialmente em 
formulações de proteção solar.

Os clientes continuam buscando reformulações de produtos usando ingredientes 
naturais que proporcionam o mesmo ou um melhor desempenho do produto. 
“Nosso objetivo é fornecer inovação que ofereça desempenho superior, além de 
apoiar as metas de sustentabilidade de nossos clientes”, disse Manish Shah, 
Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Global.

Impulsionar a inovação sustentável em todos os lançamentos 
de novos produtos, através do alinhamento a pelo menos um 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 
contribuindo para que a sociedade e os clientes cumpram seus 
objetivos de sustentabilidade.

• Desenvolver e implantar um mecanismo para permitir a 
triagem e�ciente do produto em relação aos nossos critérios 
de avaliação até o �nal de 2021;
• Nos envolver em três projetos de economia circular em 
nossa cadeia de suprimentos até o �nal de 2025;
• Ter 40% de todos os novos produtos alinhados com os ODS 
da ONU até o �nal de 2025; e
• Ter 75% de todos os novos produtos alinhados com os ODS 
da ONU até o �nal de 2027.



 

Lançamento do Novo Isolado de Proteína de Ervilha 
Orgânica

Parceria da Ingredion com uma Incubadora de 
Empresas de Alimentos

 

 

 

Inovação Focada na Cocriação
 

 

 ”
“Um número crescente 

de clientes procura 
inovar com mais velocidade.
Eles querem continuar a fornecer produtos novos ou
aprimorados que atendam à demanda do consumidor, 
o que geralmente inclui uma preferência pelo 
desenvolvimento de ofertas de 
produtos sustentáveis.

Greg Aloi, Vice-Presidente de Cocriação
com Clientes e Inovação Aberta

 

% 
dos consumidores globais estão 

selecionando alimentos e bebidas à base de plantas 
 para promover a saúde a longo prazo
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Em janeiro de 2018, a Ingredion anunciou uma parceria com a The Hatchery 
Chicago, uma incubadora de empresas sem �ns lucrativos. A parceria faz 
parte da iniciativa Negócios Emergentes da Ingredion, lançada para ajudar 
as empresas de alimentos e bebidas a transformar ideias de inovação em 
produtos escaláveis que seguem as tendências.
Essa parceria conecta as startups locais de alimentos e bebidas, ajudando a 
capacitar os empreendedores com as soluções de ingredientes centradas no 
cliente da Ingredion, experiência profunda em desenvolvimento de produtos 
de alimentos e bebidas, insights de mercado e plataforma de comércio 
eletrônico.
Ao longo de 2019, a Ingredion trabalhou com o The Hatchery Chicago para 
oferecer aulas, webinários e programas de orientação. Um exemplo foi uma 
aula presencial projetada para compartilhar ideias com empreendedores 
sobre clean label (etiqueta limpa) e tendências de sustentabilidade.

A Ingredion continua aprimorando nossos recursos em torno da Cocriação com o 
Cliente, usando o design thinking no desenvolvimento rápido de protótipos e 
passando da ideação para a colocação de produtos nas prateleiras. Enquanto a 
pesquisa e o desenvolvimento de produtos tradicionais podem levar mais de um 
ano para chegar à fase de produção do produto, o modelo de Cocriação da 
Ingredion procura reduzir esse prazo podendo chegar até a 90 dias.
Um exemplo do nosso foco pode ser visto na equipe da Ingredion no México, 
que participou da 12a Cúpula de Tecnologia de Alimentos na Cidade do México no 
�nal de setembro. A exposição dela na cúpula foi projetada para envolver os 
visitantes da indústria de alimentos em uma atmosfera de Cocriação. Com o 
tema “Experiencias a la Carte”, a exposição concentrou-se em atender às 
necessidades dos consumidores que buscam opções mais saudáveis sem deixar 
de lado o prazer da textura ou a indulgência em alimentos doces. A Ingredion 
convidou representantes da indústria para Cocriação deliciosos produtos de 
consumo com a mensagem de que a equipe de especialistas da Ingredion os 
apoiaria durante todo o processo de conceituação e desenvolvimento de fórmula 
com respostas atempadas aos desa�os, ajudando-os a transformar ideias em 
realidades tangíveis.

Em 2019, a Ingredion anunciou o lançamento de uma nova adição orgânica 
certi�cada à sua linha de proteínas à base de plantas, o isolado de proteína de 
ervilha orgânica VITESSENCE® Pulse 1803. O isolado fornece as principais 
funcionalidades da formulação, ajudando nossos clientes a criar produtos em 
demanda e com alta concentração de proteína que suportam as reivindicações 
desejadas pelo consumidor. Com estudos mostrando 63% dos consumidores 
globais selecionando alimentos e bebidas à base de plantas para promover a 
saúde a longo prazo, a Ingredion está se posicionando com produtos que ajudam 
a atender à crescente demanda de ingredientes de proteínas vegetais.

Em novembro de 2019, a Ingredion teve o prazer de abrir sua primeira planta de 
produção de alulose em San Juan del Rio, México, onde fabricaremos o adoçante 
ASTREA® Alulose. Esse trabalho está sendo realizado em colaboração com a 
Matsutani, que está licenciando certas propriedades intelectuais relacionadas à 
alulose para a Ingredion. A ASTREA Allulose permitirá que os fabricantes de 
alimentos e bebidas reduzam as calorias da sacarose e de outros adoçantes 
calóricos em uma ampla gama de produtos. A alulose é um acréscimo de 
produto importante para a nossa plataforma de crescimento de Redução de 
Açúcar, apoiando as tendências dos consumidores em torno da redução de 
açúcar como parte de um estilo de vida mais saudável.

Fonte:  HealthFocus International 2019

Ingredion Abre Fábrica de Alulose



 

Vida do Planeta
• Impacto Ambiental

• Protegendo a 
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Estamos comprometidos 
em proteger e renovar 
os recursos do planeta.
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Desempenho Ambiental

 
  

  

IMPACTO AMBIENTAL

Proteger e renovar os recursos do planeta, adotando metas 
baseadas na ciência e outras medidas de conservação 
como catalisadores para impulsionar a inovação contínua.

 

MARCOS

OBJETIVO 2030

  
 

 

 

 

  

 

Objetivo do Programa para 2020: 
Reduzir a intensidade de emissão de carbono em 10% 
até o �nal de 2020 (contra a linha de base de 2010). 

Meta :

Meta :

%  Real em 2019: 

Real em 2019: 

 

Objetivo do Programa para 2020: 
Reduzir a intensidade do uso de água em 10% até o 
�nal de 2020 (contra a linha de base de 2010). 

%   

Destaques do CDP

 

Mudança Climática

A
Água

B
Cadeia de Suprimentos

A

Acreditamos que todos têm o direito de acesso a água limpa, 
ar fresco e o mundo natural ao seu redor. E sabemos que o 
sucesso de nossos negócios está intimamente ligado à 
proteção e ao uso sustentável desse mundo natural. Portanto, 
nos esforçamos para proteger o meio ambiente e estamos 
comprometidos em melhorar continuamente nosso desem-
penho. Temos o compromisso de usar abordagens baseadas 
na ciência e de trabalhar com nossas partes interessadas para 
causar um impacto positivo. Para esse �m, estabelecemos o 
seguinte objetivo e marcos:

• Atingir a neutralidade plástica em nossas operações até o �nal de 
2025;
• Atingir uma redução de 25% nas emissões absolutas de GEE até o 
�nal de 2030;
• Obter 50% de nossa eletricidade comprada de fontes renováveis 
até o �nal de 2030;
• Reduzir nossa intensidade de uso de água em 30% em todas as 
regiões  de estresse hídrico extremamente alto onde fabricamos 
produtos até o �nal de 2030;
• Atingir 100% de prevenção de resíduos em aterros até o �nal de 
2030; e
• Reduzir a Demanda Química de Oxigênio (DQO) ou a Demanda 
Biológica de Oxigênio (DBO) em 10% nas descargas de águas 
residuais até o �nal de 2030.

A Ingredion continua focada na redução de nossa pegada ambiental por meio de 
iniciativas de educação, conscientização e melhoria contínua. Em 2019, 
superamos nossas metas ambientais de redução tanto para a intensidade do uso 
de água quanto a de emissão de carbono. Essas reduções ocorreram mesmo 
enquanto continuamos a aumentar a produção de nossos produtos 
especializados. As reduções nas emissões de carbono foram resultado de:

• Uma rede de energia “mais verde”;

• Maior uso de biogás, gerado a partir do tratamento de e�uentes, para 

substituir o gás natural em alguns equipamentos; e

• Implementação contínua de projetos de e�ciência energética em toda a 

organização.

A Ingredion continua a compartilhar detalhes de nosso desempenho, riscos e 
possíveis oportunidades ambientais para os negócios através dos relatórios do 
CDP (anteriormente Projeto de Divulgação de Carbono). A cada ano, procuramos 
maneiras de melhorar nosso desempenho, aprimorar nossas respostas e 
fornecer informações precisas às partes interessadas. Em 2019, tivemos o prazer 
de receber as seguintes pontuações em nossas respostas:

Embora tenhamos enfrentado desa�os para compreender os critérios de 
pontuação do CDP nos questionários de 2019, estamos muito animados em ver o 
CDP pressionando por um melhor alinhamento com normas externas, como a 
Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).
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-12,4%

-10,8%



 

Avaliando o Estresse Hídrico

 
 

 

 

Energia Renovável

 

Gestão de Energia
 

 
 

 

Destaques dos Dados Ambientais

 

  

  

% 
da eletricidade comprada 

da Ingredion vem de fontes renováveis
 

 

Categoria Item Dados Anuais Comentários

Emissão 
de Carbono

 
Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

2.998.910 toneladas 
métricas

947.199 toneladas 
métricas

2.998.910 toneladas 
métricas

Das operações das plantas

Da eletricidade comprada 
e serviços públicos

 

De fontes externas, 
principalmente agricultura

 

Água Uso

Uso de água doce de superfície, 
água de lençol freático (renovável) 

e fontes de terceiros, tal como 
abastecimento de água municipal

 

Consumo
O uso menos a água retornada às 
fontes acima; inclui água contida 

em produtos manufaturados

 
 

120.801 megalitros

16.648 megalitros
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A água é uma consideração muito importante para a Ingredion, pois é 
fundamental para nossos processos comerciais. Acreditamos que o acesso à 
água limpa é um direito humano básico e, portanto, nosso uso da água precisa 
ser realizado com um entendimento íntimo de como nosso uso pode impactar 
direta ou indiretamente as comunidades nas quais operamos.
Em 2019, exploramos novas oportunidades para melhorar a maneira como 
avaliamos o estresse hídrico em nossa cadeia de suprimentos. Utilizamos um 
conjunto de várias ferramentas de risco hídrico — tanto atuais quanto futuros — 
para avaliar o estresse hídrico nas regiões em que fabricamos produtos e 
adicionamos o Filtro de Risco Hídrico da World Wildlife Fund (WWF) à lista de 
ferramentas que usamos.
Utilizando uma variedade de ferramentas, buscamos obter uma visão mais 
equilibrada dos fatores que afetam o estresse hídrico e entender como esses 
fatores podem mudar ao longo do tempo.
Também utilizamos o Filtro de Risco Hídrico da World Wildlife Fund (WWF) para 
avaliar o estresse hídrico em alguns de nossos principais fornecedores. Ao fazer 
isso, esperamos entender melhor os riscos de estresse hídrico em nossa cadeia 
de suprimentos e iniciar um diálogo sobre como podemos eliminar ou mitigar 
riscos.

Todas as instalações da Ingredion têm programas para gerenciar o uso de 
energia. Esses programas nos ajudam a reduzir os gases de efeito estufa e a 
combater os crescentes custos dos serviços públicos. Nossa equipe de 
engenharia corporativa administra uma série de 
redes de melhoria contínua que compartilham as 
melhores práticas com nossas instalações em todo 
o mundo e acompanha seu desempenho.
As operações da Ingredion na Europa, no entanto, 
levaram seus esforços um passo adiante, alcançando 
a certi�cação ISO 50001 de Gestão de Energia. 
Essa certi�cação demonstra aos nossos funcionários, 
clientes e partes interessadas quão importante o 
uso e�ciente de energia é para nossas operações.

A cada ano, a Ingredion reporta nosso desempenho ambiental meio do CDP. 
Embora esses relatórios estejam disponíveis na plataforma CDP, reconhecemos a 
necessidade de comunicar os destaques dos dados de nossos questionários CDP 
nesse relatório. A tabela abaixo lista dados cumulativos das operações da 
Ingredion em todo o mundo:

Deve-se observar que os dados listados acima para emissões de carbono e 
uso água são de nossas submissões do CDP de 2019, que representam dados 
do �nal do ano de 2018. Esses dados foram validados externamente pela 
Bureau Veritas. Os dados de �nal de ano de 2019 ainda não foram validados 
externamente e, portanto, não serão reportados publicamente até que nossos 
relatórios CDP sejam arquivados no �nal de 2020.
Informações adicionais sobre o desempenho ambiental da Ingredion, 
incluindo oportunidades e riscos estimados associados a mudanças climáticas 
e água, podem ser encontradas em nossas respostas anuais ao CDP.

Olhando para a nossa estratégia de sustentabilidade para 2030, a Ingredion 
procura aumentar o conteúdo renovável de nossa eletricidade comprada para 
50%. Esperamos que isso não apenas ajude a reduzir a pegada de carbono geral 
de nossos negócios, mas também apoie o crescimento da energia renovável nas 
áreas em que operamos. Em 2020, planejamos iniciar uma avaliação do 
crescimento projetado da energia renovável nos países em que operamos, para 
que possamos criar uma estratégia para melhor alcançar nosso ambicioso 
objetivo.
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Maior Foco na Biodiversidade

CDP

Produto de Base Comentários

Madeira

Não estamos envolvidos em operações madeireiras. Compramos 
paletes de madeira para uso no transporte marítimo e algumas 
de nossas instalações menores utilizam lascas de madeira de
fontes sustentáveis em caldeiras de biomassa.

 
 

 

Óleo de Palma Não compramos ou fabricamos óleo de palma.

Produtos 
Pecuários

 
Nós não compramos ou fabricamos produtos pecuários. 
Ajudamos os clientes que buscam expandir seus produtos além 
da pecuária para explorar as opções de proteínas vegetais. 

 
 

Soja

Nós não compramos ou fabricamos produtos de soja. 
Alguns dos produtores dos quais obtemos colheitas de milho 
podem também cultivar soja, mas nossa avaliação de 
fornecimento sustentável junto aos produtores inclui uma 
avaliação de desmatamento.

zero 
A Ingredion não obtém nem 

usa nenhum dos produtos de base 
mais associados ao desmatamento global

Acreditamos na necessidade de proteger a rica biodiversidade 
oferecida pelo nosso planeta. Como uma empresa que obtém 
culturas como nossas principais matérias-primas, também 
acreditamos que proteger a biodiversidade é fundamental para 
manter uma cadeia de suprimentos saudável. Para esse �m, 
estabelecemos o seguinte objetivo e marcos:

Implementar programas para proteger e melhorar a 
biodiversidade, a �m de gerar um impacto líquido positivo 
em nossas áreas de fornecimento de culturas e marcos.

• Nos envolver com uma ONG parceira para identi�car 
quaisquer espécies ameaçadas de extinção afetadas por 
operações agrícolas das quais obtemos matérias-primas até 
o �nal de 2022;
• Avaliar os riscos de biodiversidade agrícola para culturas 
prioritárias e regiões de abastecimento até o �nal de 2023;
• Identi�car os parceiros locais e participar de projetos para 
ter um impacto líquido positivo em qualquer espécie 
ameaçada afetada por nossa cadeia de suprimentos até o 
�nal de 2025;
• Implementar o programa de conservação da 
biodiversidade em todas as áreas de abastecimento de 
culturas localizadas em hotspots de biodiversidade até o 
�nal de 2025; e
• Alcançar o desmatamento zero, ou o uso 100% 
sustentável de recursos �orestais, até o �nal de 2030.

Desde que o relatório de Limites Planetários foi lançado em 2009, a taxa 
alarmante de perda de biodiversidade em nosso planeta tem sido 
destacada como uma questão crítica. Nos últimos anos, a Ingredion viu um 
aumento do interesse de clientes e outras partes interessadas na redução 
da perda de biodiversidade. Assim como a Ingredion, muitos de nossos 
clientes veem a proteção da biodiversidade como uma parte importante da 
mitigação de riscos em nossa cadeia de suprimentos agrícola. Vemos nossa 
organização como tendo um papel importante a desempenhar na proteção 
da biodiversidade, pois alavancamos nossos esforços com produtores e 
clientes para ajudar a introduzir novos projetos centrados na conservação 
de recursos naturais.

Este ano, a Ingredion respondeu ao Questionário de Florestas do CDP pela 
primeira vez. Embora a Ingredion não utilize diretamente nenhum produto 
de base importante (veja a tabela abaixo) identi�cado pelo CDP como os 
maiores contribuintes do desmatamento global, consideramos importante 
comunicar esse fato aos clientes e outras partes interessadas.
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Hotspots de Biodiversidade

 

dos Hotspots de Biodiversidade onde 
operamos têm 

compromissos locais ativos

 
 

Avaliação do Desmatamento entre Nossos Produtores

 

Região Hotspot
Esforços de Proteção 

Local
 

Indo-Birmânia Ativo

América do Norte e Central

Ásia-Paci�co

Bosques Madrean 
de Pinheiro e Carvalho Ativo

Mesoamérica Ativo

América do Sul Floresta Atlântica Ativo

Cerrado Ativo

Andes Tropicais Ativo

 ”
“

Nick Betts,
Diretor da Plataforma

SAI das Américas
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A Ingredion tem orgulho de ser membro da Plataforma da Sustainable 
Agriculture Initiative (Iniciativa de Agricultura Sustentável — Plataforma 
SAI), uma organização que nos ajuda a alcançar nossas aspirações de 
fornecimento sustentável. No cerne do programa da Plataforma SAI está a 
Farm Sustainability Assessment (Avaliação de Sustentabilidade da 
Fazenda — FSA), uma pesquisa que inclui aproximadamente 115 
perguntas que os produtores podem usar para avaliar suas atividades em 
suas fazendas. Os produtores devem atingir pontuações mínimas nas 
categorias Essencial, Básico e Avançado, a �m de atingir diferentes níveis 
de desempenho de sustentabilidade da fazenda. Se alguma das 23 
perguntas Essenciais for respondida no negativo, a fazenda não pode 
atingir o nível Bronze, o nível mínimo que a Ingredion considera como 
uma fazenda sustentável. Uma das questões essenciais determina se 
alguma árvore foi cortada nos últimos cinco anos para expandir as 
operações de cultivo.
Acreditamos que a FSA será uma ferramenta crítica para nós, pois 
buscamos implementar programas adicionais para cumprir nossa meta de 
proteção da biodiversidade para 2030. O desmatamento normalmente 
não está associado ao cultivo de milho, mas o uso da FSA pode nos ajudar 
a identi�car onde agricultores podem se envolver em corte de árvores, 
para que possamos entender melhor por que isso pode ocorrer. 
Queremos trabalhar com os produtores para ajudá-los a reconhecer a 
necessidade de biodiversidade e incentivá-los a participar de iniciativas 
para reduzir a perda de hábitat.

Como já comunicamos no passado, a Ingredion usa a lista de 36 hotspots 
de biodiversidade global do Critical Ecosystem Partnership Fund 
(www.cepf.net) como parte de nosso processo de avaliação. A tabela 
abaixo mostra os hotspots onde temos operações e onde estamos 
envolvidos em atividades de apoio à proteção da biodiversidade:

Estamos orgulhosos de trabalhar 
com a Ingredion através do uso 
de nossa ferramenta de 
Avaliação de Sustentabilidade 
da Fazenda (FSA) e valorizamos sua contribuição 
para o avanço da agricultura sustentável.

Métricas de Biodiversidade da Field to Market
A Ingredion está analisando várias ferramentas para nos ajudar e 
auxiliar nossos produtores a avaliar as considerações de biodiversidade 
no nível da fazenda. Uma dessas ferramentas é a métrica de Biodiversi-
dade da Field to Market. Essa métrica foi projetada para medir a 
capacidade de uma fazenda de apoiar uma comunidade diversi�cada de 
plantas e animais. É medida pelo Habitat Potential Index (Índice de 
Potencial do Habitat — HPI), uma ferramenta desenvolvida em 2014 por 
consultores contratados pela Field to Market. Essa métrica de biodiversi-
dade foi incorporada no nível do campo da fazenda na Calculadora 
Fieldprint 3.0, que considera todas as terras da operação da fazenda.

No futuro, construiremos a partir dessas e de outras intervenções para 
ajudar a alcançar nossos novos objetivos para 2030.



 

Vida Conectada
   

Nós nos esforçamos para 
melhorar a vida de nossos 
produtores e de nossas 
comunidades.
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• Agricultura Sustentável e 
Regenerativa

• Segurança Alimentar

• Comunidades



 

Desempenho de Fornecimento Sustentável

De�nindo Nossas Áreas Prioritárias

AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL 
E REGENERATIVA
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OBJETIVO 2030

  
 

 

  
 

 

  

 

Objetivo do Programa para 2020: 
Obter 1 milhão de toneladas de culturas de fontes 
sustentáveis até o �nal de 2018.

 

Meta:  1 milhão  Real em 2019: 2,895 milhões 

Volumes 
de Fornecimento 
Sustentável

 

(em milhões de toneladas métricas)

Milho

Tapioca

Batata

Grãos de Leguminosas

Estévia

Nível 1 Nível 2

Arroz

Morangos

Mirtilo

Gomas

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
INGREDION INCORPORATED 

MENSAGEM DE NOSSO CEO
OBJETIVOS 2030

MATRIZ DE MATERIALIDADE 
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
ESTRATÉGIA TODA VIDA 2030

VIDA COTIDIANA 
VIDA DO PLANETA
VIDA CONECTADA

GOVERNANÇA 
VISÃO GERAL DA EMPRESA

Acreditamos em apoiar a sustentabilidade de longo prazo das 
operações agrícolas e de cultivo que nos fornecem 
matéria-prima. Para esse �m, estabelecemos o seguinte 
objetivo e marcos:

Em 2019, conseguimos obter fornecimento, de forma sustentável, 2,89 
milhões de toneladas métricas de culturas em todo o nosso abastecimento 
agrícola global. Várias iniciativas nos ajudaram a alcançar esse 
desempenho, incluindo interesse e apoio contínuos de nossos produtores, 
conhecimento aprimorado sobre a implementação da Plataforma SAI nas 
equipes agrícolas da Ingredion, maiores esforços com alguns de nossos 
parceiros fornecedores de grãos e colaboração contínua com os clientes, 
principalmente como parte de nosso trabalho com a Plataforma SAI.
A Ingredion novamente conduziu uma auditoria externa de veri�cação de 
nossos dados globais de agricultura sustentável. Em 2019, essa auditoria 
foi realizada pela Apex.

Fazer a vida melhor para produtores, mitigar os riscos da 
cadeia de suprimentos e ajudar a impulsionar a segurança 
alimentar, implementando programas robustos de agricultura 
sustentável e regenerativa com nossos produtores.

À medida que procuramos ampliar nossos esforços em agricultura sustentável 
no futuro, de�nimos as áreas prioritárias mais importantes para nossos 
negócios, nossos clientes e nossa cadeia de suprimentos. A tabela abaixo 
descreve as áreas prioritárias de Nível 1 e 2 mencionadas em nossas metas e 
marcos para 2030:

Os cultivos prioritários de Nível 1 da Ingredion representam aproximadamente 
99% do nosso fornecimento global em volume e concentram-se em nossas 
plataformas de crescimento, fornecendo a inovação e as tendências que os 
consumidores buscam.

• 100% do suprimento global de milho encerado obtido de 
forma sustentável até o �nal de 2022;
• 100% das culturas prioritárias de Nível 1 obtidas de fontes 
sustentáveis até o �nal de 2025;
• Implementar projetos de conservação de água com 
produtores em 100% das regiões de suprimento de estresse 
hídrico extremamente alto até o �nal de 2025;
• Con�rmar que 100% de nosso suprimento agrícola não 
está usando pesticidas preocupantes (conforme de�nido 
pela Organização Mundial da Saúde) até o �nal de 2025;
• Educar os produtores e/ou implementar o manejo 
integrado de pragas em pelo menos 70% de nossa cadeia 
de suprimentos agrícola até o �nal de 2027; e
• 100% das culturas prioritárias de Nível 1 e Nível 2 obtidas 
de fontes sustentáveis até o �nal de 2030.



 

 

 

 

A Nova Vida das Frutas Feias

 

 

Promovendo a Segurança de Pesticidas

Combate à A�atoxina no Paquistão

 
 

Rotulagem de Produtos de Agricultura Sustentável

 

Continuamos a trabalhar com nossos produtores para reduzir o uso de 
pesticidas em nossa cadeia de suprimentos. Como algumas de nossas 
regiões de fornecimento são compostas de pequenos agricultores, é 
importante que trabalhemos em estreita colaboração com esses produtores 
para garantir que eles estejam usando pesticidas aprovados  e 
manuseando-os com práticas seguras. Estabelecemos um marco de 
eliminação de todos os Pesticidas de Preocupação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) até 2025. Entendemos que isso é daqui a cinco anos, mas 
ainda estamos trabalhando para desenvolver uma linha de base de práticas 
padrão em algumas de nossas culturas e geogra�as. Aspiramos atingir esse 
objetivo mais cedo, principalmente para nossas culturas prioritárias de Nível 
1, mas entendemos que os desa�os persistirão. Também estamos 
preocupados em tomar decisões agronômicas que impactam a viabilidade 
econômica de nossos parceiros produtores sem um maior diálogo e 
contribuição desses produtores.
Da mesma forma, estamos trabalhando para desenvolver uma linha de base 
para o conhecimento de nossos produtores sobre manejo integrado de 
pragas (IPM) e como eles usam a IPM em suas práticas agrícolas, com a 
esperança de que possamos acelerar nossos esforços também aqui.

O número de clientes que perguntam à Ingredion sobre rotulagem de 
agricultura sustentável em produtos voltados para o consumidor continuou a 
aumentar em 2019. Nossa pesquisa de tendências de mercado mostra que os 
consumidores, principalmente os millennials, estão procurando produtos 
com cadeias de suprimentos transparentes de fontes sustentáveis. Isso está 
levando nossos clientes a procurar certi�cações de produtos 
para uma agricultura sustentável que possa ser colocada nos rótulos. Os 
exemplos incluem rótulos Fair Trade (Comércio Justo) ou Rainforest Alliance 
Certi�ed (Certi�cado pela Rainforest Alliance); no entanto, essas não são as 
certi�cações que a Ingredion tradicionalmente considera, principalmente 
para as plantações de escala cultivadas em áreas desenvolvidas como a 
Europa e os Estados Unidos.
A Ingredion é membro da Plataforma SAI e da Field to Market, duas 
organizações agrícolas sustentáveis que analisaram as questões e os desa�os 
em torno da criação de mão de obra ou certi�cação na embalagem. Embora 
um progresso de�nitivo não tenha resultado dessas discussões, a Ingredion 
continua envolvida na conversa e continuará a explorar opções para oferecer 
a transparência que os consumidores desejam.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima que 30% 
a 40% do suprimento de alimentos dos EUA é desperdiçado a cada ano. 
Enquanto muito desperdício ocorre no lado do consumidor da equação, 
ainda há no nível da fazenda. Em muitos casos, os agricultores são incapazes 
de encontrar pontos de venda para frutas e legumes cosmeticamente 
imperfeitos ou “feios”.
A Kerr Concentrates (www.kerrconcentrates.com) ajuda a dar nova vida a 
esse produto “feio”. A Kerr by Ingredion traz uma gama diversi�cada de 
sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados, essências, destilados e 
formulações personalizadas que atendem às necessidades de nossos 
clientes, tal como criar uma combinação perfeita de sabores, reduzir o 
açúcar adicionado ou incorporar vegetais para benefícios nutricionais.
Como a Kerr prepara concentrados e outras formulações, podemos utilizar 
produtos visualmente de segundo ou terceiro nível (menos agradáveis 
esteticamente), dando aos produtores uma saída adicional para suas 
colheitas. Buscamos continuamente oportunidades para reduzir o 
desperdício ao longo da cadeia de suprimentos e transformar frutas e 
legumes “feios” em ingredientes de valor agregado para a indústria de 
alimentos e bebidas. Em 2019, conversamos com organizações como a Full 
Harvest (www.fullharvest.com) que procuram minimizar o desperdício de 
alimentos e conectar produtores a compradores para seus produtos. 
Continuaremos a procurar oportunidades para nos envolver com 
organizações com ideias semelhantes às nossas em toda a nossa cadeia de 
suprimentos.

A a�atoxina, um subproduto tóxico de certas cepas de fungos, é uma séria 
ameaça para muitos dos produtos agrícolas do Paquistão, incluindo o milho 
que a Ingredion adquire como matéria-prima para nossos produtos. O 
governo do Paquistão começou a analisar os biocontroles da a�atoxina por 
volta de 2016. Nos últimos anos, a Ingredion tem colaborativamente 
trabalhado em soluções para ajudar os produtores a impedir o crescimento 
da a�atoxina em suas colheitas de milho. Como exemplo, estamos 
trabalhando com cepas atoxigênicas de esporos que usam 
o germe de milho como mecanismo de entrega e pode ser 
aplicado no campo. Essas cepas atoxigênicas se estabelecem 
nas culturas antes de quaisquer cepas de fungos.

Na primavera de 2019, a Ingredion realizou testes em 1.400 
acres de terras agrícolas e enviou amostras coletadas para 
um laboratório do USDA no Arizona. No outono de 2019, 
foram realizados ensaios em 600 acres de terras agrícolas, 
que incluíam solo e amostragem de campos tratados. Esse teste mostrou uma 
redução de mais de 90% no crescimento a�atóxico. Veri�cou-se também que os 
esporos atoxigênicos tendem a permanecer no grão, reduzindo ainda mais o 
potencial de crescimento de a�atoxina durante o armazenamento.

Estamos muito satisfeitos com o progresso que esse trabalho demonstrou, pois a 
a�atoxina representa uma ameaça à saúde não apenas para os seres humanos, 
mas também para as aves e animais que podem consumir milho contaminado 
como parte de sua alimentação. A Ingredion pretende continuar seu trabalho de 
apoio aos produtores no combate à a�atoxina em 2020.
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Expandindo Recursos em Proteínas à Base de Plantas

SEGURANÇA ALIMENTAR
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A Ingredion Ajuda a Construir o “Futuro dos Alimentos”  
na UC Berkeley

 

 

 

 
 

 

 
investidos em 

proteínas à base de plantas 
até 2020

 

 
 

Segurança alimentar signi�ca que todas as pessoas, em 
todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a 
alimentos su�cientes, seguros e nutritivos que atendem às 
suas preferências e necessidades alimentares para uma vida 
ativa e saudável. Como fornecedor líder global de soluções 
em ingredientes, o suporte à segurança alimentar é 
fundamental para a estratégia de longo prazo da Ingredion. 
Isso exigirá que trabalhemos em colaboração com nossos 
parceiros da cadeia de suprimentos em várias áreas, como 
uso da terra, compartilhamento de tecnologia relacionada à 
agricultura sustentável, e ajudemos os fabricantes de 
alimentos a identi�car soluções inteligentes de ingredientes 
e ecológicas, como proteínas à base de plantas. Para esse 
�m, estabelecemos o seguinte objetivo e marcos:

Melhorar a segurança alimentar em nossa cadeia de valor, 
catalisando a redução do desperdício de alimentos, 
minimizando as perdas de colheitas no nível da fazenda e 
melhorando as ofertas de produtos que dão suporte aos 
objetivos de segurança alimentar dos ODS da ONU.

Continuamos a ver uma alta demanda, tanto de consumidores quanto de 
nossos clientes, por alternativas de proteínas à base de plantas em suas 
preferências alimentares. A Ingredion já vem fornecendo soluções de proteína 
vegetal para os clientes há algum tempo, estamos fazendo investimentos 
signi�cativos nesse espaço. Este ano, expandimos nossa joint venture com a 
Verdient Foods e aumentamos os investimentos agregados em proteínas à 
base de plantas em US$ 185 milhões. Isso vem além do nosso trabalho para 
acelerar a transformação de uma instalação em South Sioux City, Nebraska, 
para produzir produtos de proteínas vegetais.

Em meados de fevereiro, os cientistas da Ingredion participaram de um evento 
sobre alternativas à carne no Alternative Meat Laboratory, realizado no Centro 
Sutardja de Empreendedorismo e Tecnologia (SCET), na Universidade da 
Califórnia, em Berkeley. Nossos funcionários se envolveram com os alunos e 
apresentaram a tecnologia e as abordagens da Ingredion para formular o uso 
de proteínas à base de plantas. Também participamos de um painel de 
discussão sobre o estado das alternativas à carne liderado por representantes 
da plataforma de inovação MISTA da Givaudan (da qual a Ingredion é 
membro), além de líderes da Nestlé. O painel de discussão foi baseado em 
perguntas fornecidas por um público estudantil entusiasmado.
Nossos funcionários foram inspirados por sua interação com o grupo de 
estudantes engajados, que estão tentando impactar a indústria de alimentos 
com inovações em carnes à base de plantas. A Ingredion vê o envolvimento 
em plataformas educacionais e tecnológicas como o SCET como fundamental 
para apoiar nossos esforços em promover um planeta com segurança 
alimentar até 2030.
A Ingredion vê a colaboração com instituições acadêmicas, clientes, 
fornecedores e outras partes interessadas como um componente crítico para 
atender às nossas aspirações de segurança alimentar.

• Implementar cinco iniciativas de produtos ou da cadeia de 
suprimentos em apoio a proteínas alternativas ou baseadas 
em plantas até o �nal de 2025;
• Catalisar a conscientização e a redução do desperdício de 
alimentos implementando pelo menos cinco projetos com 
clientes e/ou fornecedores para minimizar o desperdício de 
alimentos em nossa cadeia de suprimentos até o �nal de 
2025; e
• Implementar iniciativas de e�ciência agrícola em apoio a 
pequenos agricultores em 100% das regiões aplicáveis em 
nossa cadeia de suprimentos até o �nal de 2027.

US$ 185MI 
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Trabalhar com Pequenos Agricultores

  

  

  

 

 

Compromisso com a Plataforma SAI

 

Ajudando a Garantir o Acesso a Alimentos

 

 ”
“

Andrew Utterback, 
Gerente Sênior, Sustentabilidade

 

Em 2019, continuamos nosso trabalho com pequenos agricultores nos 
locais de onde obtemos fornecimento de matérias-primas agrícolas. 
Atualmente, a Ingredion está trabalhando com pequenos agricultores 
em regiões como China, Colômbia, México, Paquistão e Tailândia. Os 
esforços para apoiar nossos produtores nesses locais incluem:

• Treinar os produtores de tapioca na Tailândia em várias e�ciências agrícolas 
através do Programa Model Farmer (Produtor Modelo) e ajudar a introduzir 
soluções de manejo integrado de pragas que atenuam as perdas de culturas;

• Avaliar produtores de milho locais no México usando a Plataforma de 
Iniciativa para Agricultura Sustentável (Plataforma SAI) e a Avaliação de 
Sustentabilidade da Fazenda (FSA), que ajudam a identi�car áreas para 
projetos de melhoria; e

• Treinar e apoiar os produtores de tapioca na Colômbia para obterem a   
certi�cação na norma GLOBALG.AP da Colômbia para agricultura   
sustentável, além de ajudar a formar cooperativas de agricultores que tornam 
mais rentável para os produtores a compra de serviços como seguro agrícola.

Conforme a Ingredion procura promover a segurança alimentar por 
meio de nossos esforços de sustentabilidade, será fundamental 
trabalhar em estreita colaboração com nossos pequenos agricultores 
para enfrentar esses desa�os. Embora essa tarefa possa parecer 
assustadora, acreditamos que a solução está no poder da colaboração. 
A Ingredion continua a ser membro da Plataforma SAI, onde empresas 
com ideias semelhantes estão trabalhando nos mesmos desa�os.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação, existem quatro componentes principais para obter 
segurança alimentar: Disponibilidade de Alimentos, Acesso a Alimentos, 
Utilização e Estabilidade. Reconhecemos que os bancos de alimentos e 
outras organizações similares desempenham um papel crítico no 
enfrentamento de questões como acesso a alimentos, disponibilidade de 
alimentos nutritivos e combate ao desperdício de alimentos. Eles fazem 
isso através do trabalho em toda a cadeia de suprimentos, desde o nível 
da fazenda até o varejo, ajudando a obter alimentos disponíveis para as 
populações carentes. A Ingredion continua em parceria com a Global 
FoodBanking Network (Rede Global de Bancos de Alimentos —GFN) para 
identi�car e trabalhar em oportunidades para melhorar a disponibilidade 
e o acesso a alimentos nas áreas em que operamos.
Para obter mais informações sobre os esforços da Ingredion no combate à 
fome, incluindo metas e marcos relacionados, consulte a seção Impacto 
na Comunidade do nosso relatório.

Desde 2014, a Ingredion é membro da Plataforma SAI, que tem sido um 
recurso inestimável para nos ajudar a progredir em nossos esforços de 
agricultura sustentável. Nosso Diretor de Sustentabilidade continuou 
atuando como copresidente do Crops Work Group em 2019, o que oferecia 
oportunidades adicionais para se envolver com o pessoal da Plataforma SAI 
e outras empresas membros.
Os pequenos agricultores continuam sendo um tópico de conversa, pois os 
membros reconhecem os desa�os da implementação do robusto programa 
de Avaliação de Sustentabilidade da Fazenda (FSA) com pequenas fazendas. 
A Ingredion conseguiu aproveitar a experiência de outros membros, 
operando em diferentes cadeias de suprimentos agrícolas, que já passaram 
anos trabalhando para enfrentar esses desa�os. A Plataforma SAI e seus 
membros reconhecem os desa�os de trabalhar com pequenos agricultores, 
bem como a necessidade crítica de encontrar soluções que os ajudem, para 
que a colaboração continue nessa área.

Existem desa�os únicos 
no trabalho com 
pequenos agricultores 
que não vemos 
necessariamente com 
nossos produtores de maior volume em 
lugares como os Estados Unidos. Em alguns 
casos, existem barreiras linguísticas, desa�os 
de alfabetização, falta de acesso à tecnologia, 
desigualdades de gênero em treinamento e 
uma variedade de outros fatores que desa�am 
nossos esforços para promover a agricultura 
sustentável em toda a nossa cadeia de 
suprimentos.
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Apoio aos Bancos de Alimentos e Combate à Fome

IMPACTO NA COMUNIDADE

Fazer a vida melhor para mais de 1 milhão de pessoas 
nas comunidades onde operamos.
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Objetivo do Programa para 2020: 
Triplicar nosso envolvimento em atividades relacionadas 
a bancos de alimentos até o �nal de 2020.

Meta:   Real em 2019: 

Funcionários de Westchester 
“Levantam-se Contra a Fome”

 

INFocus

Funcionários do escritório corporativo da Ingredion em Westchester, Illinois, participam da 
campanha Rise Against Hunger (Levante Contra a Fome)
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As comunidades em que operamos são tão diversas 
quanto os funcionários que enriquecem nossos negócios. 
Elas comunidades têm necessidades diferentes, mas 
estamos comprometidos a participar de forma proativa 
nessas comunidades para gerar um impacto social, 
ambiental e econômico positivo. Faremos isso alinhando 
nossos esforços com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, para que nosso envolvimento ajude 
a contribuir para as necessidades da sociedade. Para esse 
�m, estabelecemos o seguinte objetivo e marcos:

Eliminar a fome nas áreas em que operamos continua sendo o foco da 
Ingredion. Em 2019, continuamos a potencializar nossa colaboração com a 
Global FoodBanking Network (GFN) para identi�car oportunidades de 
apoiar bancos de alimentos e combater a fome nas comunidades em que 
operamos. Temos orgulho de ser patrocinadores da conferência do 
Instituto de Liderança de Bancos de Alimentos (FBLI) da GFN, realizada 
pela primeira vez este ano em Londres. Lá tivemos a oportunidade de 
interagir com os membros da GFN, líderes de bancos de alimentos de todo 
o mundo. Essa conferência nos ofereceu uma oportunidade única de 
entender melhor as necessidades dos bancos de alimentos em várias 
geogra�as e identi�car melhor como poderíamos atender às suas 
necessidades — seja por meio de voluntariado, doações de alimentos ou 
suporte técnico para suas operações. A nova estratégia da Ingredion para 
2030 em relação ao Impacto na Comunidade continuará a envolver nosso 
trabalho com a GFN.

Funcionários do escritório corporativo da Ingredion em Westchester, 
Illinois, juntaram-se a outros voluntários para fazer 20.503 refeições em 
75 minutos. As refeições foram enviadas para pessoas carentes no Haiti. 
Essa iniciativa fez parte do evento “Rise Against Hunger” (Levante  
Contra a Fome), patrocinado pelo Candy Production Club de Chicago e 
realizado em Bu�alo Grove, Illinois, na Long Grove Confectionery 
Company. O Rise Against Hunger é uma organização internacional de 
combate à fome que distribui alimentos e ajuda a mudar a vidas das 
populações mais vulneráveis do mundo com a missão de mobilizar os 
recursos necessários para acabar com a fome até 2030.
O envolvimento com outras organizações a�ns em atividades como essa 
é essencial para que a Ingredion atinja nossos objetivos de 2030, bem 
como nosso alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (ODS) no 2, focado na Fome Zero.

• Adotar programas em 100% das comunidades onde 
produzimos produtos para ajudar a erradicar a fome infantil 
até o �nal de 2025;
• Adotar programas para apoiar a educação e/ou a 
igualdade educacional de gênero em 100% de nossas áreas 
operacionais com baixas taxas de graduação até o �nal de 
2025;
• Adotar programas de apoio à conservação local de água em 
100% das comunidades de estresse hídrico extremamente 
elevado, onde produzimos produtos até o �nal de 2027; e
• Adotar iniciativas para apoiar mulheres empreendedoras 
em 100% das comunidades em que operamos que 
apresentam um alto desequilíbrio de igualdade de gênero.



 

Time do Canadá Realiza Treinamento para o Banco 
de Alimentos Local

 

“Sabor Solidário” da América do Sul

 

 

Explorando Ciência dos Alimentos com Escoteiras

 
 

 
 

 ”
“

Robin L. Brown,
Vice-Presidente, Assuntos Governamentais

e Relações Externas
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Em nossos esforços para combater a fome em todo o mundo, a Ingredion 
continua a apoiar bancos de alimentos nas áreas em que operamos. Embora 
tenhamos apoiado os bancos de alimentos por meio de doação de alimentos 
enlatados e voluntariado para separar e embalar alimentos, reconhecemos 
que os bancos de alimentos também precisam de mais voluntariado técnico. 
As organizações locais geralmente solicitam suporte em tais áreas como 
segurança de armazenamento, segurança alimentar e logística.
Em 2019, a equipe da Ingredion no Canadá fez uma parceria com a Food 
Banks Canada para fornecer treinamento técnico a alguns de seus membros. 
Nossa equipe realizou uma sessão de treinamento sobre o manuseio seguro 
de alimentos embalados, cobrindo tópicos como higiene dos funcionários e 
voluntários e reconhecendo onde os recipientes dos alimentos podem ser 
comprometidos. Continuaremos a procurar oportunidades como essa para 
aprimorar nossa colaboração com os bancos de alimentos daqui para a frente.

A Ingredion �cou feliz em ajudar a receber um grupo de Escoteiras que 
visitou o The Hatchery Chicago, uma incubadora de empresas sem �ns 
lucrativos apoiada pela Ingredion. Lá, as meninas se encontraram com duas 
empresárias de culinária e participaram de uma demonstração prática de 
ciência de alimentos pela culinologista da Ingredion. As garotas, que eram 
do conselho de Escoteiras da Grande Chicago e Noroeste de Indiana, 
conversaram com as empreendedoras culinárias sobre reconhecer oportuni-
dades de mercado, inovar para atender a uma necessidade e os desa�os e 
recompensas de iniciar seu próprio negócio.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ingredion América do Sul realizou sua 
campanha “Sabor Solidário/Amor que Alimenta”, com funcionários doando 
um total de 4.634 quilos (10.216 lbs) de alimentos não perecíveis para pessoas 
carentes. As doações, que excederam a meta de 4.000 quilos da Ingredion, 
�zeram parte de uma campanha realizada no âmbito do Dia Mundial da 
Alimentação das Nações Unidas, em 16 de outubro. Todos os nossos negócios 
na região da América do Sul uniram forças para coletar alimentos e 
entregá-los a organizações locais dedicadas a fazer a vida melhor.
“Celebramos uma das campanhas sociais mais importantes da Ingredion”, 
disse Analia Paz, Especialista em Responsabilidade Social Corporativa, 
América do Sul. “Esta campanha representa nosso compromisso com a 
segurança alimentar e, mais uma vez, superamos a meta que estabelecemos 
para nós mesmos. Sou muito grata pelos esforços de cada um de nossos 
colaboradores nessa conquista. O pessoal da Ingredion continua 
demonstrando que é o principal ingrediente na nossa receita de melhoria 
social.”
Instalações da Ingredion em Alcântara, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Lima, 
Peru; e Bogotá, na Colômbia; obtiveram as maiores doações per capita, e a 
empresa recompensou esses locais dobrando suas doações, elevando o total 
de alimentos contribuídos para 7.000 quilos.

Mais uma vez em 2019, a Ingredion América do Norte estava orgulhosa de 
comemorar o Dia da Sustentabilidade em toda a região. Realizado em 16 de 
outubro, em conjunto com o Dia Mundial da Alimentação, o dia oferece uma 
oportunidade para colocar um foco maior na necessidade global de ações 
mais sustentáveis, nas iniciativas em que nossos clientes estão envolvidos e 
nas estratégias em que a Ingredion se baseia para atender às necessidades 
de nossas partes interessadas.
Este ano, novamente, transmitimos um programa para todos os funcionários 
da América do Norte, com apresentações de indivíduos da Ingredion e de 
nossos clientes. Também neste ano, se juntou a nós um apresentador 
externo sobre ideias de mercado e tendências em sustentabilidade do 
consumidor, o que ajudou nossos funcionários a entender um dos principais 
fatores que in�uenciam as agendas corporativas de sustentabilidade.

América do Norte Comemora o Dia da Sustentabilidade

A Ingredion está na vanguarda do apoio 
e do investimento em programas educacionais 
STEM há muitos anos. Com base nesses 
programas, muitos jovens estão desenvolvendo 
habilidades e capacidades de vida 
para aumentar sua autocon�ança que 
ajudam a prepará-los para carreiras 
grati�cantes nos campos STEM.



 

GOVERNANÇA

Fortalecer ainda mais a governança e a divulgação para 
garantir a entrega de nossas aspirações de sustentabilidade 
com transparência e integridade.
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Larry Fernandes,
Vice-Presidente Sênior,

Diretor Comercial e Diretor de Sustentabilidade
para a Ingredion
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Apoiar e proteger os direitos humanos 
internacionais

Não ser cúmplice de violações dos direitos 
humanos

Defender a liberdade de associação e 
negociação coletiva

Eliminar todas as formas de trabalho 
forçado e compulsório

Abolir efetivamente o trabalho infantil

Eliminar a discriminação

Apoiar uma abordagem preventiva 
aos desa�os ambientais

Empreender iniciativas para apoiar uma 
maior responsabilidade ambiental

Ajudar a desenvolver e compartilhar 
tecnologias bené�cas ao meio ambiente

Trabalhar contra todas as formas de 
corrupção

 Direitos Humanos

Direitos Humanos

 Direitos Humanos

 Direitos Humanos

Direitos Humanos

Direitos Humanos

 Impacto Ambiental

Impacto Ambiental

Inovação; Agricultura 
Sustentável e Regenerativa

Governança

OBJETIVO 2030

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
INGREDION INCORPORATED 

MENSAGEM DE NOSSO CEO
OBJETIVOS 2030

MATRIZ DE MATERIALIDADE 
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
ESTRATÉGIA TODA VIDA 2030

VIDA COTIDIANA 
VIDA DO PLANETA
VIDA CONECTADA

GOVERNANÇA 
VISÃO GERAL DA EMPRESA

Em um esforço contínuo para melhorar a transparência de nossas 
operações com nossos acionistas, a Ingredion produziu novamente um 
Índice da Global Reporting Initiative (GRI), resumindo as informações que 
reportamos contra essa norma global. “Estamos constantemente 
procurando oportunidades para fornecer às partes interessadas uma 
comunicação sucinta e honesta sobre nosso desempenho em 
sustentabilidade”, diz Brian Nash, Vice-Presidente de Sustentabilidade 
das operações globais da Ingredion. “Vemos um Índice GRI, junto com as 
informações em nosso relatório de sustentabilidade, como um ótimo 
começo. E continuaremos a ter diálogos com nossas partes interessadas 
sobre como podemos melhorar nossos esforços.”

Em 2019, a Ingredion atualizou seu Código de Conduta, re�etindo nossos 
valores e objetivos corporativos atualizados e esclarecendo melhor a 
maneira na qual fazemos negócios. Nosso novo Código de Conduta 
baseado em valores estabelece expectativas de comportamento e fornece 
orientação sobre tomada de decisão ética e canais de comunicação de 
ética, para que os funcionários possam procurar conselhos com mais 
facilidade, fazer perguntas ou relatar preocupações. O Código de Conduta 
da Ingredion pode ser acessado em nosso site 
https://www.ingredionincorporated.com/CorporateResponsibility/Codeof
Conduct.html. 

A Ingredion tem orgulho de ser signatária do Pacto Global das Nações 
Unidas e está comprometida em defender seus Dez Princípios na forma 
como fazemos negócios. Esse relatório de sustentabilidade serve como 
nossa Comunicação sobre o Progresso na implementação desses 
princípios.

Enquanto estamos satisfeitos com nosso 
progresso, sabemos que ainda há espaço 
para melhorias. Embora a classi�cação 
Prata atenda às expectativas de nossos 
clientes em relação a seus fornecedores, 
queremos procurar oportunidades para 
continuar a exceder essas expectativas.

Esta é a nossa Comunicação sobre o 
Progresso na implementação dos Dez 
Princípios do Pacto Global das Nações Unidas 
e no apoio a objetivos mais amplos da ONU.
Agradecemos o feedback sobre seu conteúdo.



 

A Ingredion é uma empresa global de 
soluções de ingredientes Fortune 500 
com vendas líquidas em 2019 de 
US$ 6,2 bilhões.
Somos um fornecedor global líder de soluções 
de ingredientes. Sediada fora de Chicago, 
Illinois, atendemos a mais de 60 setores diversos 
nas indústrias de alimentos, bebidas, nutrição 
animal, cervejaria e outras.
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Fornecemos soluções de ingredientes seguindo a última tendência para 
ajudar nossos clientes a atender às demandas dos consumidores em 
rápida evolução. Nossos amidos, adoçantes, gomas, biomateriais e 
ingredientes especializados atendem às principais tendências dos 
consumidores em saúde e nutrição, rótulos limpos e simples, textura e 
apelo sensorial, conveniência e acessibilidade.

Ingredion e inovação são sinônimos. Transformamos ideias em soluções 
baseadas em ciência para clientes através de um portfólio crescente de 
amidos, adoçantes, ingredientes nutricionais, concentrados naturais, 
�bras e proteínas de grãos de leguminosas.
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