POLÍTICA DE NÃO DESFLORESTAMENTO

CADEIAS DE SUPRIMENTOS RESPONSÁVEIS
Promovemos uma agricultura sustentável e implementamos projetos
que protegem e melhoram o meio ambiente, apoiando o bem-estar
social e econômico dos produtores e comunidades locais. Saiba mais.

GRÃOS E OLEAGINOSAS
RELATÓRIO DE PROGRESSO #8: ABRIL 2020

MONITORAMENTO DO PROGRESSO: 2016-2019

RASTREABILIDADE E MONITORAMENTO

Regiões prioritárias na América do Sul (AR + BR + PY)

A Bunge alcançou 100% de rastreabilidade para todas as fazendas
com compras diretas em nossa cadeia de suprimentos, após atualizações em nosso banco de dados em 2020.
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COMPRAS DIRETAS1

100%
91%

Volumes monitorados de fazendas com compras diretas na Argentina e no Paraguai.
Volumes monitorados de fazendas com compras diretas no
Brasil. Pequenas fazendas representam a diferença para atingir
100% de monitoramento no Brasil.

6770

COMPRAS INDIRETAS1
Fazendas
monitoradas*

100%

Elevadores mapeados nas compras indiretas da Bunge no Cerrado e Chaco.

40%

Volume de compras indiretas com iniciativas de engajamento no Brasil. Nossa meta para 2020 é engajar 60% do volume de indiretos.

ÁREA DE CULTIVO DE SOJA EM RELAÇÃO A ÁREAS DESMATADAS1
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* O número total de fazendas monitoradas pode ser superior ao número real de fazendas com compras diretas.
A Bunge continua monitorando as fazendas mesmo após ter deixado de comprar delas.

INDICADORES DO SOFT COMMODITIES FORUM 2018-19 - BRASIL
Volume de soja
originado no Brasil
38,6%
no Cerrado

Volume de soja
originado no Cerrado
39,3%
em 25 municípios
prioritários

Volume de soja originado
em 25 municípios
prioritários no Cerrado
98%
Direto

Volume de soja originado
diretamente em 25 municípios
prioritários, rastreável até a fazenda
93,5%
Rastreável

0,7%

Total de fazendas monitoradas que plantaram soja, em relação
a áreas recém-desmatadas, entre 2016 e 2019.Uma parte desse total já não está na cadeia de suprimentos da Bunge. As demais fazendas estão em processo de engajamento.

PRESERVAÇÃO DA AMAZÔNIA
A Bunge é signatária da Moratória da Soja Amazônica desde 2006 e,
como tal, não compra soja cultivada em áreas desmatadas após 2008.
Em 2019, 273 agricultores no Brasil permanecem bloqueados devido
a violações da Moratória da Soja e do Protocolo do Pará na região.
Em linha com os embargos do governo, a Bunge também bloqueou mais
de 400 fazendas relacionadas ao desmatamento ilegal no Brasil. Saiba
mais em bunge.com/sustainability.

61,4%
em outros biomas

60,7%
em outros municípios

2%
Indireto

6,5%
Não rastreável

Baseado em áreas sujeitas a desmatamento no Cerrado brasileiro, Paraguai e região do Chaco na Argentina
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