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OS MELHORES RECURSOS 

A Bunge chegou em Ponta Grossa em 1973, quando 
inaugurou uma fábrica de óleos e o Complexo Industri-
al da Sanbra, até então a maior do gênero do hemisfé-
rio Sul e o quarto do mundo. A decisão pela instalação 
da fábrica nessa região envolveu vários fatores: a regi-

ão dos Campos Gerais tem uma localização estratégica, com um 
entroncamento rodoferroviário que garantia o escoamento dos 
produtos industrializados; era uma das regiões onde ocorria a ex-
pansão da soja, suprindo o abastecimento da principal matéria-
prima da fábrica e fez com que a Bunge construísse uma grande 
unidade esmagadora, que produz também lecitinas, largamente 
utilizadas na indústria brasileira de leite em pó, chocolates e mar-
garinas como agente emulsionante e antioxidante.  

 Em 1977, a empresa começou também a operar na regi-
ão um Moinho de trigo, localizado à margem do corredor de ex-
portação e no tronco rodoferroviário que dava acesso ao pólo 
de desenvolvimento de Itaipu (PR), garantindo mais facilidade de 
abastecimento e transporte do trigo.A Bunge está presente na 
economia do município há mais de três décadas, produzindo e 
gerando empregos em suas unidades industriais. Hoje, são cerca 
de 270 profissionais nas duas unidades de Ponta Grossa, para 
os quais são ofertados treinamentos periódicos. A empresa tam-
bém prioriza a mão de obra local: praticamente todos os colabo-
radores do Moinho e da fábrica são da região. 

A LOCALIZAÇÃO DE PONTA GROSSA, ALIADA À GARANTIA DE ESCOAMENTO DE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS PELO ENTRONCAMENTO RODOFERROVIÁRIO, PERMITIU QUE A BUNGE  
FIZESSE DO MUNICÍPIO UM DE SEUS POLOS DE DESENVOLVIMENTO, QUE JÁ DURA 44 ANOS. 

BUNGE 

Os diferenciais 
 
A Bunge foi fundada na Holanda, em 1818, e 
chegou ao Brasil em 1905, sendo hoje uma 
das principais empresas de agronegócio e de 
alimentos do País. A empresa não apenas 
participou, como ajudou a moldar a história do 
Brasil e dos brasileiros nesses últimos 112 anos. 
Trouxe inovações ao mercado nacional, como o 
óleo de algodão Salada, que foi o primeiro óleo 
vegetal que agradou ao paladar do brasileiro e 
em pouco tempo, tornou-se líder de mercado.  As 
matérias primas são rigorosamente selecionadas 
e com alto padrão de qualidade. A empresa 
também oferece canais de comunicação com 
os clientes, como o site bungeprofissional.com 
e o SABE – Serviço de Atendimento Bunge 
Especialistas. Do ponto de vista operacional, 
segue os mais altos padrões de excelência. O 
Moinho Ponta Grossa da Bunge, por exemplo, 
é o primeiro no Brasil a receber o certificado 
FSSC 22000, um dos mais relevantes certificados 
internacionais para segurança alimentar. A Bunge 
contribui para o desenvolvimento das pessoas 
e das comunidades em que opera, atuando em 
diversos programas no âmbito social. 


