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A MONSANTO DO BRASIL, está compromissada em garantir a segurança e saúde de seus
colaboradores, a preservação do meio ambiente e a qualidade de seus produtos e serviços. É por isso
que assumimos os seguintes compromissos:

✓

Trabalhar para o atendimento da legislação vigente, além dos requisitos corporativos nas
áreas de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, estabelecendo objetivos e metas
claras e atingíveis.

✓

Desenvolver um sistema de gestão integrado que favoreça a melhoria contínua dos
processos, destinando os recursos necessários para o cumprimento desta política, dentro de
uma estrutura de gerenciamento de custos eficiente.

✓

Prevenir riscos, com o intuito de reduzir o número de incidentes, acidentes e doenças
ocupacionais, tendo como objetivo a sua total eliminação.

✓

Preservação do Meio Ambiente e Sustentabilidade: identificar e mensurar os aspectos e
impactos ambientais derivados das operações, garantir a integridade do sub-solo, reduzir a
quantidade de recursos críticos utilizados, as emissões atmosféricas e a geração de resíduos.

✓

Produzir sementes de alta qualidade, satisfazendo as necessidades e expectativas de
nossos clientes.

✓

Promover treinamentos, capacitação e conscientização para todos os funcionários e
contratados de acordo com suas responsabilidades e funções.

✓

Manter um constante diálogo com a comunidade, funcionários, contratados, clientes e
fornecedores em concordância com os valores de nosso compromisso corporativo.

✓

Desenvolver nossas atividades respeitando os direitos humanos de todos os
trabalhadores. A Monsanto não tolerará trabalho infantil ou forçado, discriminação, assédio ou
violência.
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Esta Política acima é aplicável aos seguintes escopos:
ISO 9001 para Milho - Produção de campo e unidade de beneficiamento de sementes de milho;
ISO 14001 e OHSAS 18001 - Unidade de beneficiamento de sementes;
ISO 9001 para Soja - Gestão de produção, beneficiamento e disponibilização de sementes comerciais de
soja em Multiplicadores.
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