
POLÍTICA DE NÃO DESFLORESTAMENTO
GRÃOS E OLEAGINOSAS 

RELATÓRIO DE PROGRESSO #5: OUTUBRO DE 2018

Criando cadeias de valor transparentes e verificáveis, e contribuir com impactos positivos 
para o solo, com o objetivo de atingir cadeias de suprimento livres de desmatamento entre 
2020 e 2025.

ESTRATÉGIAS E PROGRESSO

DESENVOLVER CADEIAS DE FORNECIMENTO RASTREÁVEIS E MONITORADAS

RASTREABILIDADE DE COMPRAS DIRETAS POR VOLUME

RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM 2017/2018

3 TRI/2018

em 19 de Outubro de 2018

6.770
produtores com compras 

diretas monitorados

98
fazendas monitoradas

apresentaram desmatamento

9
fazendas suspensas

Em 2019, monitoraremos mais de 7.000 locais A Bunge também está engajando fornecedores indiretos

AGIR CONSERVAR ENGAJAR



ORIGINAÇÃO EM TERRAS ABERTAS E GO ZONES

EXPANDIR

MELHORIAS EM ANDAMENTO PARA O AGROIDEAL.ORG

As decisões de investir em expansão da produção agrícola e compras diretas não se baseiam em um único critério. Para tomar

decisões mais inteligentes que melhorem a produtividade e conservação, agricultores, traders e investidores precisam de

melhores informações em um formato fácil de usar. O Agroideal.org fornece isso, integrando dados agronômicos, ambientais e

sociais em uma única ferramenta de apoio a decisões. O site, lançado em 2017, tem sido constantemente aprimorado.

Melhorias recentes incluem camadas de dados atualizadas e adicionais, uma interface de usuário aprimorada e depoimentos

de usuários corporativos e outros.

A ferramenta, atualmente focada no Cerrado brasileiro, está expandindo sua cobertura para incluir áreas adicionais relevantes

do Chaco argentino. Foi criada uma nova coalizão de empresas, ONGs e grupos de agricultores, que está trabalhando para 

adotar a plataforma com camadas de dados personalizadas. Seu lançamento deve ocorrer nos próximos meses.

Visite e use a ferramenta atualizada em Agroideal.org.

A Bunge fornece soja certificada segundo as normas 2BSvs, FEFAC, RFS2, EPA e outras.

INCENTIVOS PARA EXPANSÃO SUSTENTÁVEL

CRIAR

Evitar o desflorestamento requer mudanças na economia da conversão da terra. A Bunge acredita que uma parte importante

de cumprir o nosso compromisso de não desflorestamento – e garantir a preservação das florestas em longo prazo – é fazer

com que o mercado incentive a expansão agrícola em áreas abertas.

Em agosto de 2018, a Bunge, o Santander e a The Nature Conservancy lançaram um programa inovador para oferecer

financiamento de longo prazo aos agricultores brasileiros que se comprometerem a plantar sem converter vegetação nativa. O

piloto do programa será lançado com um fundo de US$ 50 milhões para financiamentos de até 10 anos para agricultores em

locais elegíveis. Uma vez demonstrado que o modelo é financeiramente viável e ambientalmente saudável, a Bunge, o

Santander Brasil e a TNC pretendem ampliar o programa com outros investidores e agricultores.

Leia mais aqui.

ENGAJAMENTO CONTÍNUO
A Bunge está criando parcerias com partes interessadas. Recentemente a empresa participou das seguintes discussões:

Moratória da Soja da Amazônia 

Grupo de Trabalho da Soja

Nova York Climate Week, Reporte de 
Desempenho em Sustentabilidade  – panelista 

Congresso AAPRESID, Argentina – panelista Grupo de Trabalho do Cerrado

Fórum de Inovação de Washington, DC: Como o negócio pode combater o desmatamento – panelista

PRI in Person 2018 – panelista Reuniões de Membros do Cerrado Manifesto SoS

https://agroideal.org/
https://www.bunge.com/news/bunge-santander-brasil-and-tnc-offer-soy-farmers-long-term-loans-expand-production-without

