Relatório de progresso, dezembro de 2019

Dados sobre compra de soja
A Bunge está comprometida em eliminar,
até 2025, o desflorestamento em todas as
suas cadeias de suprimentos. Desde 2016,
temos divulgado regularmente os avanços
em nosso compromisso de não
desflorestamento (leia aqui nosso 7º
relatório de progresso), e damos total
apoio a um maior envolvimento do setor
por meio do Soft Commodities Forum.
Escopo do relatório de junho

Volume de soja originado no Brasil

Em 2019, alcançamos um índice acima de
93% de rastreabilidade em fazendas com
fornecimento direto nos 25 municípios
prioritários no Cerrado, conforme
apresentado abaixo. Considerando nossos
98% de compras diretas na região, nossos
dados demonstram um alto nível de
confiança na adoção de boas práticas de
governança. Estamos aprimorando
continuamente nossa rastreabilidade,
engajando nossos fornecedores diretos e

Volume de soja originado no Cerrado

60,7% em
outros municípios

Para maior transparência, a Bunge incluiu como fornecimento indireto as aquisições feitas da Joint Venture em qualquer um dos 25 municípios.

Veja o relatório
completo aqui

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

98%
Direto

2%
Indireto

O Soft Commodities Forum (SCF) é uma plataforma
global para as principais empresas de commodities
agrícolas, organizado pelo Conselho Empresarial Mundial
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) para
promover ações coletivas em torno dos desafios comuns
de sustentabilidade.
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Volume de soja originado em 25
municípios prioritários no Cerrado

39,3%
em 25 municípios
prioritários

38,6%
no Cerrado

61,4%
em outros biomas

indiretos usando dados do cadastro
ambiental e de outras fontes. Também
desenvolvemos ativamente novas
ferramentas e incentivos que apoiam a
expansão agrícola sustentável, como a
ferramenta de planejamento comercial
Agroideal.org, e um mecanismo de
financiamento inovador que oferece
empréstimos de longo prazo a agricultores
dispostos a adotar a agricultura sustentável.

6,5%
Não rastreável

