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Compromisso com cadeias de valor sustentável: grãos e oleaginosas 

A visão da Bunge é construir cadeias de valor do século 21, integradas desde a fazenda até o 
consumidor, rastreáveis e verificáveis, e que tenham impacto positivo na terra. Nossa empresa tem o 
compromisso de implantar políticas que reflitam essa visão em nossos negócios e cadeias de 
suprimentos, bem como de colaborar com as partes interessadas e outros participantes da cadeia de 
valor – desde agricultores a consumidores – para realizá-los em escala. 

Governança 

Políticas, medidas e desempenho relacionados a cadeias de valor sustentáveis são supervisionados, no 
mais alto nível, pelo Comitê de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa do Conselho de 
Administração da Bunge. A implantação é gerida pela área de Sustentabilidade Global, que está 
subordinada à equipe de liderança executiva da Bunge Limited e por equipes comerciais. Sempre 
levamos em consideração a contribuição das partes interessadas no desenvolvimento e implantação das 
nossas políticas e medidas. 

Cadeias de Valor Prioritárias 

A Bunge adota práticas e compromissos específicos de nossas cadeias de valor. O óleo de palma 
comprado de todas as partes do mundo e os grãos e oleaginosas obtidos na América do Sul são nossas 
atuais áreas de foco. Priorizamos essas cadeias de valor com base em sua relevância ambiental e social, 
sua importância para os negócios da Bunge e considerando a contribuição das partes interessadas. 

Óleo de Palma 

Nossa política global sobre óleo de palma, sustentabilidade e dados de desempenho encontram-se 
disponíveis no nosso dashboard. 
 
Compromissos e Práticas Relacionados a Grãos e Oleaginosas  

Em nossas cadeias de valor de grãos e oleaginosas, Bunge tem o compromisso de: 

• Atingir cadeia de suprimento livre de desmatamento em âmbito mundial, considerando tanto 
compras diretas quanto indiretas; 

• Empregar definições baseadas em dados científicos e datas de corte para desmatamento, 
conforme determinado por processos confiáveis envolvendo diversas partes interessadas; 

• Aplicar esses critérios às nossas cadeias de suprimento, além de padrões mínimos de 
conformidade com leis; 

• Respeitar direitos humanos e de comunidades indígenas, bem como aplicar consentimento livre, 
prévio e informado para compra e uso de terras; 

• Melhorar a rastreabilidade das fazendas e a transparência de modo geral; 
• Garantir o respeito por áreas legalmente protegidas; 
• Divulgar ao público o andamento de nossos esforços; 
• Engajar-se em um diálogo aberto e produtivo com as partes interessadas.

http://europe.bungeloders.com/taking-responsibility/palm-oil-dashboard/
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A atual política de trabalho global da Bunge proíbe trabalho forçado e infantil e protege a liberdade de 
associação. 

Medidas tomadas até a presente data: A Bunge faz parte de grupos formados por diversas partes 
interessadas que trabalham ativamente para obter definições consensuais, limites e datas de corte para o 
desmatamento. Somos membros do Grupo de Trabalho do Cerrado no Brasil, que inclui a sociedade civil 
e o Soft Commodities Forum, que consiste de empresas de comércio global e é abrigado pelo Conselho 
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável.  

Objetivo 

Nosso objetivo é reduzir progressivamente quaisquer incidentes de desmatamento em nossas cadeias 
de suprimento de grãos e oleaginosas, atingindo nosso objetivo de suprimento livre de desmatamento 
entre 2020 e 2025. 

Rastreabilidade e Monitoramento 

A Bunge manterá sistemas de rastreabilidade e monitoramento que possibilitarão a identificação da 
originação da safra na menor unidade possível, permitindo monitorar mudanças no uso da terra no nível 
prescrito por definições e limiares consensuais com relação ao fornecimento tanto direto quando por 
terceiros.  

Medidas tomadas até a presente data: A Bunge implantou sistemas de rastreabilidade e monitoramento 
em 2017. A partir de outubro de 2018, a empresa alcançou aproximadamente 90% de rastreabilidade de 
fazendas com relação ao seu fornecimento de fontes diretas em regiões chave da América do Sul. 
Realizamos o monitoramento por satélite de mais de 6.500 locais, inclusive fazendas com sourcing direto 
e elevadores de fornecedores terceirizados. Em 2018 e 2019, vamos monitorar mais de 7.000 fazendas. 

Gestão de Fornecedores 

A Bunge implantará um protocolo de gestão de fornecedores para priorizar engajamento e abordar 
questões de descumprimento. Fazendas que apresentarem desmatamento serão marcadas com o alerta 
“amarelo” para que sejam monitoradas mais de perto. Fazendas que apresentarem plantação de soja 
em áreas desmatadas serão marcadas com o alerta “vermelho” para fins de engajamento. 

A Bunge informará os fornecedores regulamente sobre seus compromissos e atividades relativos à 
erradicação do desmatamento. Haverá engajamento com produtores marcados com o alerta vermelho, 
bem como fornecedores terceiros, para determinar potenciais caminhos para que atendam às nossas 
exigências. 

A partir de 2018, a Bunge começou a suspender produtores que não se engajaram adequadamente. A 
partir de 2020, a Bunge suspenderá produtores considerando engajamento, fatores ambientais e outros, 
de acordo com nosso objetivo de redução progressiva. Mais detalhes sobre outras exigências de 
qualificação de fornecedores, inclusive dados sobre os produtores suspensos devido a descumprimento 
de leis ambientais e trabalhistas, bem como a Moratória da Soja, estão disponíveis em bunge.com. 
 

Medidas tomadas até a presente data: Em 2017 e 2018, 98 fazendas monitoradas foram marcadas devido a 

atividades de desmatamento dentro dos seus limites. Nove fazendas foram suspensas em outubro de 2018 por 

não engajamento com a Bunge. 

 

https://www.bunge.com/sustainability/labor
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Transparência e Reportes  

Pelo menos uma vez por ano, a Bunge fornecerá informações quantitativas e qualitativas sobre a 
aplicação das nossas políticas e do progresso obtido com relação aos nossos compromissos e objetivos. 
As informações serão disponibilizadas ao público no nosso site, bunge.com. 

A empresa apoiará esforços para a criação de metodologias padronizadas de reporte. 

Medidas tomadas até a presente data: Desde 2016, a Bunge publicou cinco atualizações que detalham o nosso 
progresso. 

 

Engajamento com partes interessadas e Advocacy 

A Bunge se engajará de forma aberta e produtiva com partes interessadas e defenderá seus interesses 
societários para soluções comuns que melhorem a sustentabilidade das cadeias de valor agrícolas de 
forma ampla. 

Medidas tomadas até a presente data: Além da participação ativa no Grupo de Trabalho do Cerrado, na 
Moratória da Soja da Amazônia e no Soft Commodities Forum, a Bunge também está envolvida com a 
iniciativa de Estrutura de Responsabilidade, a coalizão da Declaração de Apoio ao Manifesto do Cerrado e 
outros grupos. A Bunge foi a principal patrocinadora, juntamente com a Gordon and Betty Moore 
Foundation, do Agroideal.org, uma ferramenta de suporte à tomada de decisões para a agricultura 
sustentável desenvolvida pela The Nature Conservancy e apoiada por uma coalizão de diversas partes 
interessadas. A empresa também criou parcerias para criar incentivos a produtores que desejem expandir 
suas operações em áreas desmatadas e evitar futura supressão de vegetação nativa. 

http://www.bunge.com.br/Sustentabilidade/Publicacoes.aspx

