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Atingir as metas estabelecidas e priorizar a saúde e a segurança. Este é o foco da Mosaic em 2016. 
Para isso, é importante ter times integrados, trabalhando em equipe, focar no gerenciamento 
dos custos e em zero acidente. As metas de vendas são desafiadoras, especialmente diante do 
cenário econômico que temos presenciado, mas a empresa, hoje, está mais preparada do que 
nunca para chegar aos resultados esperados.

a mosaic cresceu de forma 
arrojada nos últimos anos. A 
aquisição das novas unidades 
praticamente dobrou nossa 
capacidade de produção. 
depois de um período de 
grande aprendizado e uma 
bem-sucedida integração, hoje, 
a companhia está muito mais 
consistente, com as plantas 
alinhadas ao elevado padrão 
de qualidade e segurança, o 
que representa maior sinergia 
e produtividade.
Estratégias implementadas 
recentemente têm consolidado seus efeitos, como as ações da 
área Comercial. “Hoje, o cliente já reconhece a Mosaic como a 
melhor empresa de fertilizantes do mercado, fruto das ações do 
projeto Rumo 17”, afirma Carlos Mercante, diretor Comercial. 
“Ele vê na empresa uma parceira que entrega mais do que 
fertilizantes, entrega valor. Precisamos manter esse foco e 
caminhar para passos ainda maiores, como a percepção
de melhor empresa do agronegócio.”
Na busca por desempenho cada vez melhor, eficiência e 
excelência são palavras-chaves. Especialmente porque são 
atributos que dependem inteiramente de esforço interno. 
ou seja, independentemente do cenário econômico, é o 
engajamento de cada área e de cada funcionário que
pode fazer a diferença no resultado final.
é nesse sentido que atua o Projeto Elo. Conduzido em 
parceria com a consultoria Integration, ele busca eliminar 
gargalos e melhorar o fluxo entre as áreas. O nome se refere 
aos elos de uma corrente e simboliza o encadeamento 
das etapas na cadeia de produção. “O objetivo é reduzir 
burocracia e agilizar processos, desde o pedido até a 

entrega do produto”, explica 
Elias Lima, diretor Industrial. 
“Isso se traduz em maior 
eficiência interna, sempre com 
a preocupação de atender 
bem o cliente, um equilíbrio 
que estamos buscando 
constantemente.”
o grande investimento em 
pessoas é outro fator que 
põe a Mosaic em destaque. 
um esforço permanente 
em treinamento que tem 
produzido times cada vez mais 
preparados, como reforça 

antonio Carlos Walsh, gerente Industrial: “temos equipes 
muito bem preparadas, muito bem capacitadas. Além disso, 
todos sabem quais são suas metas, porque isso tem sido 
passado de forma muito clara, o que é importante para 
engajar e manter o foco”.
Entretanto, mesmo que tenha diversos fatores a seu favor 
na conquista dos objetivos traçados, há duas coisas que 
são fundamentais para a mosaic em qualquer circunstância: 
segurança e comprometimento. A primeira é um valor 
permanente e de extrema importância. Cada funcionário 
deve ter foco nas suas metas, mas a segurança dele e de 
seus colegas deve vir sempre em primeiro lugar. A segunda 
é a consciência do papel decisivo que a colaboração entre 
as áreas tem para o sucesso da companhia.
é o trabalho conjunto das equipes e o compromisso de 
todos com os objetivos, as principais forças que podem 
transformar os desafios em oportunidades. Nos últimos 
anos, a mosaic tem mostrado sua imensa capacidade 
de crescimento, graças ao trabalho dedicado de seus 
funcionários. Em 2016, certamente não será diferente.

4 5Mosaic notícias  |  Ano 2016 |  Edição 52
Março-abril

Mosaic notícias  |  Ano 2016 |  Edição 52
Março-abril

No rumo

das metas
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