
Busca Noticias  

QUEM SOMOS NOTÍCIAS ARTIGOS TÉCNICOS EVENTOS REVISTAS ASSINATURAS VERSÃO DIGITAL CONTATO

DESCADASTRE-SE CADASTRE-SE

NEWSLETTER

Receba por e-mail as últimas notícias sobre
agricultura

Nome

E-mail  

EVENTOS

21 de Agosto a 22 de Agosto
II Workshop sobre Tecnologia de

Sementes

24 de Agosto a 01 de Setembro
Expointer 2013

home > notícias > matéria

Mais Notícias

20/08/2013 16:42:14

Bunge Brasil divulga análise de sua gestão em

2012
A Bunge Brasil, empresa de agronegócio e alimentos, e exportadora de produtos agrícolas do País, acaba de
divulgar seu Relatório de Sustentabilidade, edição 2013. A empresa investiu mais de R$ 57 milhões em iniciativas
ambientais no ano de 2012. O resultado desse trabalho pode ser medido por índices como os 93% da matriz
energética da Bunge Brasil provir de fontes renováveis, um dado expressivo principalmente se comparado com a
média das indústrias brasileiras que é de cerca de 42%, segundo Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional
2013.

O Relatório de Sustentabilidade da Bunge Brasil, que pelo sexto ano consecutivo obteve o nível de aprovação A+,
segundo metodologia da GRI (Global Reporting Initiative), foi elaborado com a participação dos principais públicos
de relacionamento da empresa e em 2012 teve sua base de informações ampliada, passando a contabilizar, por
exemplo, o desempenho de novos negócios adquiridos. O documento completo está disponível no site
www.bunge.com.br/Sustentabilidade/Publicacoes.aspx e traz a análise da gestão da companhia em 2012 nos
aspectos econômico, social e ambiental.

No período, a Bunge Brasil registrou uma receita bruta de R$33,7 bilhões, um crescimento de 16% sobre o
faturamento bruto de 2011. O faturamento líquido da empresa no Brasil em 2012 representou 27% do resultado da
Bunge globalmente, o que demonstra a relevância estratégica da operação brasileira.

“O uso de energia renovável em nossas operações permitiu a redução de 8% das emissões de GEE (Gases de
Efeito Estufa) por tonelada produzida, quando comparado a 2011, e evitou a emissão de 605 mil toneladas de CO2
na atmosfera”, destaca Martus Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e
Sustentabilidade da Bunge Brasil. Para se ter uma ideia do que isso significa, um cálculo hipotético mostra que 605
mil toneladas de CO2 equivalem ao volume emitido pela movimentação média de 210 mil veículos, durante um ano,
em perímetro urbano. Ainda sobre a redução de emissões, durante 2012, a companhia desenvolveu projetos que
originaram 118 mil toneladas de créditos de carbono no País.

Atualmente, 63% dos 951 GWh de energia elétrica consumidos pela Bunge em todo o país são gerados
internamente, processo que permite também a disponibilização de bioeletricidade à rede pública de energia elétrica.
Em 2012, a Bunge forneceu um volume suficiente para abastecer mais de 130 mil residências durante um ano.

Em 2012, houve redução de 13% no consumo de água por tonelada produzida e 41,5% de toda a água utilizada
pela empresa foi reutilizada. Garantir a destinação sustentável de resíduos sólidos é outro compromisso da empresa
em todas as suas atividades. Atualmente, 72% dos resíduos industriais são encaminhados para reuso, reciclagem,
compostagem ou são utilizados como matéria prima por outras indústrias. Sobre os resíduos domésticos, o
Programa Soya Recicla, realizado pela Bunge em parceria com a ONG Instituto Triângulo, aumentou em 50% seus
pontos de coleta de óleo de cozinha usado ao longo de 2012, chegando a mais de 1.600 pontos espalhados pelas
cidades da grande São Paulo.

A inovação também faz parte da plataforma de sustentabilidade da Bunge. O Inova, programa permanente de
incentivo à inovação, abriga um banco de ideias geradas pelos funcionários com sugestões de otimização e
melhorias dos produtos, serviços e processos. Em 2012, as ideias implantadas permitiram um retorno financeiro
estimado em R$23,7 milhões.
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