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                         Nosso Compromisso  
 

 

 

“A Bunge tem compromisso com a qualidade de seus produtos, com a melhoria contínua de seus processos e com o desenvolvimento sustentável, fazendo a gestão 

dos impactos de suas operações em diversos elos de sua cadeia de valor e considerando as expectativas de seus clientes, consumidores e demais partes interessadas.  

Desta forma, a Bunge Brasil se compromete a trabalhar em parceria com seus fornecedores para alcançar o objetivo de utilizar em seus produtos apenas ovos 

produzidos por galinhas 100% livres de gaiolas até 2025.  Para atingir essa meta, a Bunge Brasil continuará atuando próxima de seus fornecedores e parceiros para 

garantir a qualidade e a competitividade de seus produtos no mercado. ”  

7 de abril de 2017  
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                       Progresso 2017 

 

Em 2017 a Bunge Brasil deu o primeiro passo no caminho da transição para ovos Cage-Free. O compromisso público foi assumido no mês de abril. Um grupo de 

trabalho multidisciplinar interno foi formado, com o objetivo de construir um plano de ação para que esta transição aconteça de forma viável e responsável.  

O principal desafio encontrado em 2017 foi o de entender o contexto Cage-Free e o comportamento do mercado, suas regras e regulamentações rumo à transição 

da sua cadeia de fornecimento de ovos. Definimos como linhas de ação para trabalhar a transição em nossa cadeia de fornecimento de ovos, a reestruturação da cadeia 

de fornecimento, o monitoramento, a publicação de relatórios de progresso e o engajamento de partes interessadas, cujo detalhamento segue demonstrado no quadro 

abaixo. 

Nosso foco global: Cadeias de suprimentos sustentáveis 

Objetivo Linhas de ação O que foi feito 2017 O que será feito a partir de 2018 

 
100% de ovos 
Cage Free em 

2025 

Reestruturação da cadeia de 
fornecimento 

Entendimento dos impactos financeiros, do 
ambiente regulatório e da cadeia existente 

Análise mercadológica e/ou inovação considerando a oferta de 
mercado para determinar a capacidade de substituição de ovos 

convencionais por Cage Free até 2025 

Engajamento com partes 
interessadas 

Início de diálogo com as ONGs que lideram 
este tema 

Fomentar espaços de construção de soluções para a reestruturação da 
cadeia 

Monitoramento 
Entendimento do ambiente regulatório, de 
certificação e de boas práticas existentes no 

mercado 

Inclusão de fornecedores de ovos no programa de homologação e 
gerenciamento de cadeia de suprimentos da Bunge 

Relatórios de Progresso Publicação do avanço em 2017 Publicação periódica do relatório de progresso 

 

 

Nós publicaremos periodicamente uma visão geral do progresso realizado em relação as linhas de ação acima descritas, sendo este o primeiro relatório consolidado com 

as ações realizadas em 2017. 
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                        Contatos 

 

 

 

Meire Ferreira 

meire.ferreira@bunge.com  

11 3914 0462 

 

Natalia Tendeiro 

natalia.tendeiro@bunge.com  

11 3914 0472 

 

Caroline Furlan 

caroline.furlan@bunge.com 

11 3914 0870 
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