
POLÍTICA DE NÃO-DESFLORESTAMENTO
GRÃOS E OLEAGINOSAS, ATUALIZAÇÃO DE MAIO DE 2017 

COMPROMISSOS DA BUNGE
• Eliminar o desflorestamento de suas cadeias de suprimentos agrícolas em todo o mundo, empregando 

metodologias comprovadas que incorporem proteções da biodiversidade e emissão de carbono

• Respeitar os direitos de comunidades locais e indígenas e aplicar o consentimento livre e informado

   com antecedência na compra e uso de terras

• Melhorar a rastreabilidade e transparência de cadeias de suprimentos chave ao longo do tempo 

• Divulgar publicamente os progressos de nossos esforços  

ABORDAGEM DE IMPLANTAÇÃO

Desenvolver cadeias de 
suprimentos rastreáveis

Expandir originação em terras 
abertas e GO ZONES

Incentivar expansão 
sustentável

Mapeamento espacial e 

monitoramento de fornecedores

Mapas de planejamento 
para uso sustentável 

de terras

Financiamento preferencial
para produtores com 

aderência legal

Clique aqui para mais informações sobre a política de não-desflorestamento - óleo de palma

Eliminar desflorestamento em 
nossas cadeias de suprimentos, 

atingindo total conformidade entre 
2020 e 2025
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• Estratégia de implantação desenvolvida
• Estudos piloto de rastreabilidade e análise por satélite no Brasil, Argentina 
   e Paraguai realizados; áreas de expansão de alto risco identificadas 
• Financiamento e apoio ao desenvolvimento prático de ferramentas de suporte 
   a decisões, em colaboração com a TNC e parceiros 
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• Expandindo a rastreabilidade em nível de fazenda em 13 principais municípios nos 
Estados da Bahia, Piauí e Tocantins no Brasil; Províncias de Tucuman e Salta na 
Argentina; e em Curuguaty, Paraguai

• Realizando piloto da ferramenta de suporte a decisões para identificar áreas 
apropriadas para expansão 

• Investigando modelos de incentivo a fazendeiros com instituições financeiras 
terceiras

OBJETIVOITENS A ENTREGARESTRATÉGIAS

PROGRESSO ATÉ O MOMENTO
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Fase 1:  13 municípios na região de MATOPIBA no Brasil, Salta e Tucuman, 
Argentina, e Curuguaty, Paraguai.

Fase 2:  Com início em maio, visaremos outros municípios em MATOPIBA, bem 
como em áreas em Mato Grosso

MONITORAMENTO
A Bunge desenvolveu um protocolo para monitoramento por satélite de fazendas fornecedoras específicas e 
cenários de sourcing por parte de terceiros. A partir deste ano, os serviços de monitoramento externos 
identificarão mudanças no uso de terras em fazendas e áreas pertinentes. Os resultados iniciais serão 
disponibilizados em outubro.

Desflorestamento ilegal Floresta Amazônica

rastreáveis para
fazendas em regiões
de alto risco

DESENVOLVER
CADEIAS DE SUPRIMENTO RASTREÁVEIS 
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Fazendeiros bloqueados devido
ao desflorestamento ilegal no Brasil

2014 2015 2016

33 29

52

Fazendeiros bloqueados devido a não
cumprimento do compromisso voluntário 
da Moratória da Soja

Rastreabilidade de sourcing direto por volume
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OBJETIVO DE 2017 
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A redução do desflorestamento exige mais do que restrições de compra impostas por um punhado de 
empresas. Exige contribuições de todos, e que os ativos ambientais sejam avaliados de forma apropriada.

Nas áreas em que a Bunge opera, determinados níveis de desflorestamento são permitidos por lei. 
Protegendo as terras além do que a lei exige, os fazendeiros renunciam a oportunidades econômicas. 

A Bunge atualmente trabalha com grupos multilaterais e outras entidades para explorar modelos de 
financiamento que possam ajudar a fornecer incentivos para expandir da maneira correta. Nosso plano é criar 
programas piloto em regiões de alta prioridade para testar esses modelos com os fazendeiros fornecedores.

GO ZONES PARA EXPANSÃO

LOGÍSTICA E MERCADO

SOLO, CLIMA E FATORES AGRONÔMICOS

COBERTURA DA TERRA E ATUAL USO 

CUMPRIMENTO DA LEI E ÁREAS PROTEGIDAS

OUTRAS CAMADAS DE DADOS

CRIAR 
INCENTIVOS PARA EXPANSÃO SUSTENTÁVEL

CULTIVAR
TERRAS ABERTAS E GO ZONES

EXPANDIR ORIGINAÇÃO EM TERRAS ABERTAS E GO ZONES
Estamos no nosso segundo ano de parceria com a The Nature Conservancy, desenvolvendo uma ferramenta 
de fonte aberta para identificar terras apropriadas para expansão agrícola. A ferramenta é o resultado da 
colaboração entre ONGs, empresas do agronegócio, instituições financeiras e outros grupos.

Está sendo atualmente realizado o piloto da ferramenta. Será lançado com uma interface amigável mais 
adiante neste ano.

As equipes comerciais da Bunge utilizarão a ferramenta para priorizar novas áreas de originação que tenham 
alto potencial agronômico e estejam livres de florestas e qualidades ambientalmente críticas.
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A Bunge comunicou seu compromisso de não-desflorestamento ampla e diretamente a produtores em áreas 
importantes. Hoje, as informações sobre nossos compromissos, planos e expectativas são:

Esses compromissos também foram feitos de forma expressa em mensagens do nosso CEO global, 
em comunicações a investidores e coberturas mundiais e locais pela imprensa.

EXPANDIR A ORIGINAÇÃO EM TERRAS ABERTAS E GO ZONES
• Projeto SOBA: Reverter a degradação de terras e melhorar a resiliência a mudanças climáticas de fazendas 

da Província de Buenos Aires, Argentina
• Compromissos de Crescimento Verde: Impedir desflorestamento promovendo práticas de produção 

sustentáveis e planos de gestão de paisagem na região de Gran Chaco na Argentina e Paraguai. O projeto 
deve ter início em meados de 2017.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COLABORAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Postadas na bunge.com e sites regionais da Bunge

Disponíveis em nossos relatórios de sustentabilidade

Postadas em portais comerciais utilizados por fazendeiros na Argentina e Paraguai

Distribuídas em formato impresso a fazendeiros do Brasil, através de equipes comerciais
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