
SuStentabilidade 
é parte da estratégia 
Conheça a plataforma de 
sustentabilidade Bunge Brasil 
e os avanços em 2011

GENTE 
Mais de 50 mil pessoas  
envolvidas em projetos sociais

R$ 5,6 milhões em 
investimento social privado

mEio ambiENTE 
93% de energia direta renovável 

R$ 55 milhões em  
investimentos ambientais

EcoNomia
Atendimento direto em 83%  
dos municípios brasileiros

22 mil empregos diretos e indiretos

Compromisso com o brasil. do campo à mesa.

Versão Resumida
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u
ma das maiores empresas de agronegócio do Brasil. 
Fabricamos fertilizantes, alimentos e etanol. Estamos 
presentes em 4.630 localidades (83% dos 5.565 

municípios) em 19 estados das cinco regiões brasileiras. Somos 
um time com mais de 22 mil colaboradores e cerca de 150 
unidades, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de 
distribuição e silos, e registramos, em 2011, um faturamento 
bruto de R$ 29 bilhões.

Nossas operações estão divididas em quatro negócios: 
Fertilizantes, Agronegócio & Logística, Alimentos & Ingredientes 
e Açúcar & Bioenergia. Os produtos das operações brasileiras 
atingem países da Europa, da Ásia e das Américas do Sul e do 
Norte graças a uma eficiente plataforma logística.

Representamos, hoje, 49% dos ativos e 29,8% do faturamento 
da Bunge Limited, holding fundada em 1818, com sede em White 
Plains, Nova York, EUA, que controla as nossas operações. Além 
do Brasil, a Corporação mantém subsidiárias em cerca de 40 
países e uma equipe com mais de 35 mil funcionários que, todos 
os dias, melhoram a vida das pessoas ao aprimorar com técnicas 
avançadas, precisão e respeito ao meio ambiente a cadeia global 
de alimentos e agronegócio.

A Bunge Brasil opera no país desde 1905 e, atualmente, 
lidera negócios de originação de grãos e processamento de 
soja e trigo, produção de fertilizantes e fabricação de produtos 
alimentícios. É uma das maiores exportadoras (a primeira em 
agronegócio) e contribui de maneira substancial para o saldo 
positivo da balança comercial e a geração de divisas para a 
economia nacional.

Serrana, Manah, Iap, Salada, Soya, Cyclus, Delícia, Primor 
e Bunge Pró são marcas presentes no dia a dia e na história 
econômica brasileira graças às pesquisas, ao pioneirismo e à crença 
de que o Brasil é o celeiro do mundo.

Saiba mais sobre a bunge brasil em www.bunge.com.br. 

Ser Bunge

Bunge 
Brasil é...

Visão, Missão  
e Valores
Desde 2010, a Bunge Brasil integrou-se 
em quatro áreas de negócios: Fertilizantes, 
Agronegócio & Logística, Alimentos & 
Ingredientes e Açúcar & Bioenergia.  
Essa integração resultou em uma jornada  
de autoconhecimento para construir uma 
única cultura. Em paralelo foram definidas  
a Visão e a Missão da Bunge Brasil:

Visão
Alimento é Vida.
Energia é Vida.
O mundo vai precisar de muito mais 
alimento e energia, e os recursos naturais 
são cada vez mais escassos. (WEF/NVA)

Missão
Melhorar a vida, contribuindo para o 
aumento sustentável da oferta de alimentos 
e bioenergia, aprimorando a cadeia global 
de alimentos e do agronegócio.

Valores Bunge 

integridade

empreendedorismo

Cidadania

trabalho em equipe

abertura e 
Confiança

Coordenação editorial, apuração 
e texto
TheMediaGroup

Projeto gráfico e direção de arte
TheMediaGroup 

Fotos 
Centro de Memória Bunge 

Revisão
TheMediaGroup
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P – Como se dá a sinergia das 

divisões bunge?

R – A Bunge terminou 2011 

mantendo sua posição de 

liderança, sendo uma das 

principais empresas de 

agronegócio e alimentos do Brasil 

e uma das maiores exportadoras. 

A sinergia se dá a todo instante, 

pois operamos de forma 

integrada, do campo à mesa do 

consumidor. Desde a produção e 

a comercialização de fertilizantes, 

até a compra e o processamento 

de grãos (soja, trigo e milho), a 

produção de alimentos (óleos, 

margarinas, maioneses, azeites, 

arrozes e farinhas), a produção 

de açúcar e bioenergia e os 

serviços portuários. Contamos 

com mais de 22 mil colaboradores 

distribuídos em cerca de 150 

instalações, entre fábricas, 

usinas, moinhos, portos, 

centros de distribuição e silos 

em 19 estados de todas as 

regiões brasileiras e no Distrito 

Federal. Com esses números 

posso afirmar, sem receio, que 

o processo de integração foi 

positivo. Integramos políticas, 

processos e sistemas das áreas 

corporativas e de negócios. 

Unimos equipes. Hoje operamos 

como um único time capaz de 

detectar oportunidades para 

fazer negócios. Um exemplo 

disso, entre muitos, é o 

produtor, que consegue comprar 

fertilizantes usando como moeda 

de troca parte da sua safra de 

grãos, especialmente soja e 

milho, o que permite garantias 

reais para o pagamento de 

fertilizantes, além de permitir 

que área de Agronegócio 

trabalhe antecipadamente com 

a produção, gerando melhores 

resultados para produtores e 

margens para a companhia 

com a otimização logística na 

movimentação dos grãos.

P – Quais os resultados  

econômico-financeiros em  

2011 da bunge brasil?

R – Respondemos atualmente 

por 49% dos ativos da Bunge 

Limited, a controladora da Bunge 

Brasil. Terminamos 2011 com 

um faturamento bruto de R$ 29 

bilhões. Nossas vendas para o 

exterior movimentaram US$ 8,8 

bilhões e seguiram para diversos 

países da Europa, da Ásia e das 

Américas do Sul e do Norte.

P – Quais as perspectivas  

para os próximos anos? 

R – Anunciamos um Plano de 

Investimentos quadrienal (2012-

2016) de US$ 2,5 bilhões no setor 

de Açúcar & Bioenergia voltados, 

principalmente, para a expansão 

industrial das oito usinas do grupo, 

que devem aumentar em 50% 

a capacidade de processamento 

total e em 50% a produção de 

açúcar e etanol. A cogeração de 

energia elétrica será ampliada seis 

vezes. A capacidade de geração 

de energia das usinas Bunge 

será suficiente para abastecer 

uma cidade de até 4 milhões de 

habitantes em 2016. Atualmente 

a Bunge consome em todas as 

suas operações no País cerca 

de 700 Gwh por ano, sendo 

78% deste montante gerado 

internamente. A meta é se tornar 

absolutamente autossuficiente 

até 2014, gerando excedente de 

energia para todo o País.

P – Qual a preocupação  

da bunge brasil com o 

desenvolvimento sustentável?

R – Para nós, da Bunge Brasil, 

praticar a sustentabilidade 

faz parte da estratégia de 

negócio. Trata-se de um desafio 

constante e, para isso ser real, 

desenvolvemos iniciativas que se 

estendem ao longo de toda  

a nossa cadeia produtiva e que  

se relaciona com os públicos  

dos perfis mais variados.  

Nossos stakeholders são 

instigados a interagir a todo 

instante com a companhia, 

postura decorrente de uma 

política direcionada para o 

equilíbrio adequado entre os 

desempenhos econômico, social 

e ambiental. A todo instante 

repensamos a sustentabilidade e 

trabalhamos para que ela tenha 

uma gestão dinâmica e alinhada 

com os temas mais relevantes 

dos negócios. Nosso foco em 

excelência, rentabilidade,  

redução do uso de matérias-

primas e insumos e de geração 

de resíduos em todas as etapas 

da cadeia de valor é um trabalho 

e objetivo contínuo. Operamos 

no Brasil há mais de um século e 

acreditamos no país.

A todo instante 
repensamos a 

sustentabilidade 
e trabalhamos para 
que ela tenha uma 
gestão dinâmica 

e alinhada com os 
temas mais relevantes 

aos negócios.

“

“
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entrevista

P – Como o senhor avalia o  

ano de 2011 para bunge brasil?  

Os resultados se alinharam  

à Política de Sustentabilidade  

da companhia?  

R – Foi um ano em que consolidamos 

as iniciativas lançadas em 2010, como 

aproveitamento da sinergia entre 

nossas áreas e negócios, redução de 

custos e melhoria de nossa eficiência 

operacional. Inauguramos novas 

unidades, anunciamos planos de 

investimentos e obtivemos muito 

bons resultados com a execução de 

nossa política de sustentabilidade.

P – na sua visão, quais os 

resultados, em 2011, da operação 

de integração da bunge no brasil?

R – A integração foi bem-sucedida 

uma vez que transformamos 

quatro empresas em uma única. 

Pedro Parente é uma personalidade-referência no brasil e desde janeiro de 2010 ocupa as funções de presidente 

e CeO da bunge brasil, reportando-se diretamente a alberto Weisser, o chairman e CeO da bunge limited. antes de 

chefiar a bunge brasil, teve vários cargos de alto nível no setor público e em grandes grupos nacionais, como executivo 

e membro de conselhos de administração e secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Foi ministro-chefe da Casa 

Civil (1999 a 2002) e ministro de Planejamento (1999) durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

também foi consultor do Fundo Monetário internacional e trabalhou no banco Central do brasil e no banco do brasil. 

Foi presidente dos Conselhos de administração da Petrobras e do banco do brasil.

Um bloco integrado. Difundimos e 

cristalizamos nossos valores a todos 

os colaboradores. Ser Bunge Brasil, 

hoje, é ser íntegro, empreendedor, 

trabalhar em equipe e ser confiante 

e aberto às novas ideias. O novo 

modelo organizacional da Bunge, 

consolidado em 2011, se baseia 

em uma aparente contradição, 

capaz de dar à companhia 

uma imensa vantagem em um 

mercado altamente competitivo: 

é descentralizado e, ao mesmo 

tempo, integrado. Ao ter as 

operações descentralizadas, as 

divisões podem atuar localmente 

com mais agilidade e liberdade de 

ação, garantindo mais receptividade 

dos produtores rurais, clientes e 

consumidores. Porém, as ações 

devem estar alinhadas: todos 

trabalham para alcançar o mesmo 

objetivo, daí a integração ser tão 

importante para o negócio. Ainda 

nesse processo de integração, foram 

definidos a Missão, a Visão e os 

atributos desejados da companhia. 

O grande legado dessa integração 

foi resgatar e consolidar a Cultura 

Bunge nos negócios do Brasil. 

A integração foi 
positiva. Hoje 

operamos como um 
único time capaz de 

detectar oportunidades 
de negócios, algo 

bastante vantajoso 
para os clientes.

“

“

CeO e Presidente da bunge brasil 
fala sobre 2011, a Política de 
Sustentabilidade e as perspectivas 
para os próximos anos.

“Sustentabilidade 
é parte da nossa 
estratégia”

4 Bunge Brasil
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Sinergia

Agronegócio 

“a divisão se beneficiou  
da sinergia e potencializou 
o orgulho do trabalho dos 
funcionários ao aperfeiçoar 
o modelo de gestão e a 
implantação de novos  
padrões técnicos.”

Murilo Santana, vice-presidente  

do agronegócio & logística

& Logística
O que Querência/MT, Canarana/MT, São Domingos 

do Azeitão/MA e muitas outras cidades têm a 
ver com a divisão de Agronegócio & Logística 

da Bunge? Tudo. Essas localidades e muitas outras 
fronteiras agrícolas do País, em 2011, potencializaram o 
orgulho de trabalhar no campo entre os funcionários e 
técnicos do negócio. Essa volta às raízes teve a ver com o 
aperfeiçoamento do modelo de gestão e a implantação de 
novos padrões técnicos ainda mais apurados e focados à 
dinâmica do mercado implantados no período.

O relacionamento com o produtor ficou ainda mais 
estreito. A divisão tornou-se mais parceira do homem 
e da cultura do campo e, por meio da integração com 
as outras divisões da Bunge, passou a oferecer novas 
soluções, especialmente formatadas às necessidades dos 
clientes e à sustentabilidade. A área de negócio trabalha 
em oito grandes regiões e, dentro delas, há outras 30 
mesorregiões, cada uma com características próprias. A 
segmentação chegou ao campo e será a grande aposta da 
divisão para os próximos anos.

Quando se pensa em alimentar o mundo, o Brasil é o 
primeiro na lista. E a Bunge participa na discussão sobre 
políticas públicas que venham a promover o crescimento 
sustentável do setor de Agronegócio do País. 

A Bunge Brasil é referência mundial em 
agronegócio e logística. Anualmente, diversas 
representações visitam a empresa para 
conhecer as melhores práticas em negócios 
e sustentabilidade. Técnicos da Comunidade 
Econômica Europeia, da China, da Coreia do 
Sul, dos Estados Unidos vieram ao País para 
entender e replicar. O governo brasileiro tem 
indicado a Bunge para recepção de delegações 
internacionais.

• Única empresa do setor no “Guia Exame de 
Sustentabilidade” em 2009, 2010 e 2011.

• Prêmio Época “Mudanças Climáticas”.

bunge brasil é referência 
para o agronegócio

Sempre em trânsito
Não dá para pensar em agronegócio sem a adequada 
logística. E é nisso que a Bunge também pensa. 
Diariamente, circulam pelas estradas do Brasil milhares 
de caminhões transportando insumos e produtos da 
companhia. Nos portos, a Bunge está presente para 
receber trigo e fertilizantes importados e exportar soja, 
açúcar, milho e derivados e diversos outros produtos. 
Para isso, mantém uma rede de silos, armazéns (uma das 
maiores estruturas de armazenagem de grãos do País), 
terminais de carga e de transbordo, além de transporte 
e uso de serviços terceirizados.
O pessoal de Logística da Bunge tem por metas elevar 
a qualidade de relacionamento com os clientes, aliada 
à redução dos custos para a movimentação das cargas, 
além de integrar as operações logísticas que envolvem 
fertilizantes, agronegócio, alimentos e ingredientes e 
açúcar e bioenergia.

A Bunge colaborou com a capacitação técnica desse 
mercado. Estabeleceu com os produtores novos padrões 
de produtividade, de cidadania e sustentabilidade. 
Eficiência, rentabilidade e crescimento foram os pontos-
chave para a área, ampliados em 2011.

 Também consolidou a Política de Uso da Terra e 
Biodiversidade para promover a governança na gestão desses 
temas. Uma iniciativa pioneira no setor, promovida por meio 
de consulta a stakeholders nacionais e internacionais que 
avaliaram as operações da Bunge nas Américas, na Europa e 
na Ásia. Ao estabelecer a política, as equipes internas foram 
também consultadas e puderam fazer planos de ação para a 
adequação às necessidades apontadas pela empresa.

Durante o Painel de Stakeholders 2011, os tópicos da 
política foram avaliados pelos presentes sob os critérios 
de relevância e aplicabilidade e foram majoritariamente 
considerados como de suma importância. Agora, o 
relacionamento da Bunge com a agricultura sustentável 
passa a ser regido formalmente pela seguinte forma de 
atuação, agrupado por temas referentes a: melhoria 
constante nos critérios de avaliação e aplicabilidade dos 

A BUNGE É A MAIOR COMPRADORA E 

ESMAGADORA DE SOjA DO BRASIL. EM 

MÉDIA, COMERCIALIzA POR ANO MAIS DE  

16 MILHõES DE TONELADAS DO GRãO.  

ALÉM DISSO, A EMPRESA TAMBÉM É A MAIOR 

ExPORTADORA DE AGRONEGóCIO DO PAíS.

impactos sobre a biodiversidade e o uso da terra; 
o compromisso com o fornecimento de produtos 
adequados e saudáveis aos mercados em que 
opera; a promoção das melhores práticas entre 
os fornecedores e a comunidade; e a busca 
por soluções abrangentes que promovam a 
melhoria socioambiental das comunidades, a 
valorização dos pequenos proprietários e dos 
povos indígenas.

Conheça a Política de Uso da Terra e Biodiversidade em 
www.bunge.com.br/sustentabilidade 
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Fertilizantes do País e inovou com o lançamento de adubos líquidos, 
fertilizantes foliares e uma linha completa de produtos 
hidrogenados. A inovação também atingiu a área 
administrativa e comercial com a definição de novos 
processos e sistemas de precificação mais apurados à 
realidade das regiões brasileiras.

Essa mudança na maneira de fazer negócios e de 
se relacionar com os produtores rurais favoreceu a 
discussão dirigida de temas como a melhor aplicabilidade 
de adubos e fertilizantes e o uso racional para a 
preservação do meio ambiente. Assim, a sustentabilidade 
concretizou-se no dia a dia de todos os técnicos e 
funcionários da área de Fertilizantes.

Comunicar aos produtores a importância da 
sustentabilidade será estratégico para o futuro e o crescimento 
do negócio. O planeta passará dos 10 bilhões de habitantes 
nas próximas décadas e tal cenário obriga o planejamento 
consciente e o uso adequado das áreas agricultáveis que terão 
de crescer em tamanho e produtividade. As marcas Manah, 
Serrana e Iap serão as parceiras da Bunge nesse processo em 
conjunto com produtor rural.

nova fábrica em Cruz alta/RS

A divisão inaugurou outra 
planta de fertilizantes em Cruz 
Alta/RS, a mais moderna do 

Estado, que produz misturas granuladas 
(NPK) das marcas Serrana, Manah e IAP, 
além das linhas diferenciadas Turbo 
Serrana, Fertiap e Fosmag Manah.  
A capacidade de produção da unidade, 
um investimento de US$ 24 milhões, 
é de 300 mil t/ano, com geração de 
300 empregos diretos e indiretos.

adubos líquidos trazem
ganhos ambientais

Adubos líquidos (ou fluidos) foram 
o grande lançamento da divisão 
Fertilizantes. Eles promovem aumentos 
de eficiência do uso dos nutrientes 
pela maior facilidade no manuseio, 
melhor distribuição no solo e maior 
eficiência agronômica pelo uso de fontes 
combinadas. Inovação sustentável é, 
hoje, um dos focos principais do negócio 
para aumentar a produtividade com a 
minimização dos impactos ambientais.

“nos próximos anos, a área de 
Fertilizantes estará muito mais 
próxima do agricultor brasileiro. Para 
isso, foi necessário redefinir a missão 
e a estratégia. nossa missão é prover 
soluções de produtividade para o 
agronegócio brasileiro, atingindo 
melhores e mais lucrativas safras.”

daniel Maldonado, vice-presidente 

da área de Fertilizantes da bunge brasil

transformação

F oi um ano de transformação para a divisão de 
Fertilizantes da Bunge Brasil, que trabalhou  
ativamente no processo de sinergia entre os  

negócios da companhia, aliado à redução de custos,  
foco na experiência profissional e na agilidade dinâmica  
das práticas de mercado e comercialização.

Um dos principais desafios foi administrar os efeitos 
decorrentes da mudança da estratégia anterior, quando 
a divisão se comunicava em cascata com os mercados 
intermediários até chegar aos clientes finais, para a nova 
proposta, quando passou a se dirigir diretamente a eles.  
Tal condição implicou uma mudança de cultura e critérios e 
trouxe um resultado: a Bunge ficou muito mais próxima do 
agricultor brasileiro.

A divisão, em 2011, redefiniu a estratégia de negócios. 
Passou a vender soluções produtivas para o agronegócio 

A BUNGE PRODUz CERCA DE 

5 MILHõES DE TONELADAS 

DE FERTILIzANTES AO 

ANO. PARA AS PRINCIPAIS 

CULTURAS DE GRãOS, 

OLEAGINOSAS, CANA-

DE-AçÚCAR E PERENES, 

FERTILIzA MAIS DE 10 

MILHõES DE HECTARES, 

EqUIVALENTES A 

PRODUçãO DE 70 MILHõES 

DE TONELADAS DE 

PRODUTOS AGRíCOLAS  

qUE ABASTECEM AS MESAS 

DO BRASIL E DO ExTERIOR.
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SERãO INVESTIDOS 
NA DIVISãO AçÚCAR 
& BIOENERGIA ENTRE 
2012 E 2016

Verde recuperado

O programa de reflorestamento 
de usinas da Bunge devolveu, 
em cobertura vegetal, Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs) 
equivalentes a 27 campos de futebol 
das dimensões do Maracanã, ou cerca 
de 500 hectares.
A Bunge conta com dois viveiros 
para atender às demandas das oito 
usinas da divisão de Açúcar & Bioenergia. O maior deles, localizado na usina 
Moema, no interior do Estado de São Paulo, pode produzir 700 mil mudas/
ano. Em Frutal, no interior de Minas Gerais, está o outro, capaz de produzir 
até 60 mil mudas/ano. Estão disponíveis plantas típicas da Mata Atlântica e 
do Cerrado, como ipês, jatobás, jequitibás e outras.

esforços premiados 
Com o início das operações de Pedro 

Afonso, a Bunge terminou 2011 com 

uma capacidade instalada de pouco 

mais do que 21 milhões de toneladas 

de cana/ano nas oito usinas que 

mantém no Brasil. A empresa está, 

atualmente, entre os maiores grupos 

do setor no ranking dos maiores 

grupos do setor em operação no 

País. Os investimentos em bioenergia 

incluíram a Bunge Brasil no Guia Exame 

de Sustentabilidade 2011, que lista as 

empresas modelo em responsabilidade 

social corporativa. Pela terceira vez 

consecutiva a companhia foi destaque.

Os avaliadores reconheceram os 

esforços da Bunge na implantação de 

uma gestão diferenciada no negócio 

de Açúcar & Bioenergia no Brasil, 

que está se tornando referência 

no setor em razão das inúmeras 

inovações na gestão e valorização 

dos colaboradores que atuam 

nas áreas rurais.

uS$ 2,5 
bilhões

investimentos no brasil

A Bunge anunciou, em 

agosto, um Plano de 

investimentos (2012-

2016) de uS$ 2,5 bilhões no setor 

de Açúcar & Bioenergia no Brasil. Os 

investimentos estão direcionados à 

expansão industrial das oito usinas 

do grupo, que aumentarão em 50% 

a capacidade de processamento 

total e atingirão 30 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar por 

ano, na produção de açúcar, etanol 

e energia elétrica por cogeração.

Com esses investimentos, a 

produção de açúcar e etanol 

crescerá 50%, e a cogeração de 

energia elétrica, seis vezes. Os 

investimentos incluem também área 

agrícola, máquinas, equipamentos 

para plantio e manutenção.

O futuro está na cana

A Bunge já é uma das 

empresas do setor que 

mais investe na plantação 

de cana-de-açúcar no Brasil. No 

total, são 200 mil hectares (sendo 

50 mil hectares de área própria), 

entre expansão de novas áreas e 

renovação de canaviais. Atualmente, 

a companhia consome em todas 

as suas operações no País cerca 

de 700 GWh por ano e deverá se 

tornar autossuficiente até 2014. 

A geração de energia em 2016 

seria suficiente para abastecer 

uma cidade de 4 milhões 

de habitantes.

Essa energia toda será 

proveniente da cogeração, um 

processo que consiste na queima 

do bagaço da cana (resíduo da 

produção) para gerar energia 

elétrica de fontes renováveis.

Açúcar  
   & Bioenergia

a s variações climáticas tiraram o sono do 
pessoal de Açúcar & Bioenergia em um ano 
em que sofreu os reflexos da quebra de 

safra de 2010 e 2009 por conta da seca nas regiões 
onde a divisão mantém áreas de plantio e replantio 
e usinas em operação. A produtividade dos canaviais 
caiu em 2011; e os técnicos da Bunge, diante do 
desafio de otimizar os ativos e alcançar a excelência 
operacional, procuraram condições para superar os 
impactos e contornar o problema.

O desafio para a divisão foi otimizar os processos e 
adequá-los às oportunidades. Assim, em 2011, o mix de 
produção entre açúcar e etanol variou de acordo com o 
mercado, e o preço foi encarado como um fator-chave 
para o sucesso da operação. Essa definição também 
aumentou a eficiência operacional das unidades ao 
investir em capacitação, treinamento e equipamentos.

A Bunge expandiu os negócios com a ampliação 
da área plantada nas unidades e a inauguração da 
usina de Pedro Afonso, no interior do Estado do 
Tocantins, a oitava produtora de açúcar e bioenergia e 
a primeira greenfield (projetada e construída a partir 

de uma área livre) da empresa no Brasil. Com a 
capacidade inicial de moagem de 2,5 

milhões de toneladas/ano, a 
empresa utiliza o que 

“a quebra de safras trouxe o desafio da otimização de processos de gestão e 
operação para adequar o negócio às oportunidades do mercado, minimizando 
os riscos. O desafio não é produzir mais cana-de-açúcar, mas otimizar os seus 
processos produtivos. a grande surpresa foi o potencial da safra em Pedro 
afonso, no norte do País.” 

Ricardo Santos, vice-presidente da área de açúcar & bioenergia

há de mais moderno em tecnologia, realiza plantio e 
colheita totalmente mecanizados, além de aproveitar 
integralmente o bagaço da cana para a produção de 
energia elétrica por meio da cogeração.

A Bunge se antecipou ao protocolo agroambiental do 
Estado de São Paulo que estabelecerá, em 2014, o fim 
das queimadas para a preparação das áreas de cultivo. A 
companhia terminou o ano com mais de 90% de colheita 
mecanizada, ou seja, aquela sem contato manual. A 
meta para o fim de 2012 é chegar aos 100% de área 
mecanizável colhida sem o uso de fogo e estender a 
mecanização ao plantio e replantio. A empresa só utiliza 
mão de obra própria para essas tarefas.

Ao contrário do que muitos pensam, o fim da 
colheita manual não vai gerar um problema social, e 
sim a capacitação e o aumento da produtividade dos 
atuais funcionários que têm condições adequadas ao 
trabalho em lavouras com o dobro do tamanho.

O ano também marcou a parceria da Bunge com 
a Solazyme, Inc., empresa de biotecnologia industrial 
de produção de óleo renovável e bioprodutos de 
microalgas, que prevê a colaboração para a produção 
de óleo e biomateriais em larga escala não apenas para 
a produção de biocombustíveis mas como substituição 
para o petróleo e os óleos vegetais em um amplo 
conjunto de produtos.

Por ser um negócio relativamente novo na Bunge, a 
área tem enfatizado o mérito de governança setorial. 
Pedro Parente, CEO da empresa, é o presidente do 

conselho da União Nacional da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (ÚNICA) e a empresa 

atua na diretoria da Bonsucro.

investimento

Padrão em 
sustentabilidade
Duas usinas – Moema (Orindiúva/

SP) e Frutal (Frutal/SP) – foram 

certificadas pelos critérios Bonsucro 

– Better Sugarcane Initiative, que 

estabelece padrões internacionais 

de sustentabilidade aplicáveis na 

produção de açúcar e etanol.  

Assim, a Bunge participa de 

um grupo seleto de produtores 

mundiais que já têm tal certificação, 

aplicável ao total de 51% da 

produção de etanol e 49% da 

produção de açúcar da usina 

Moema, e ao total de 53% da 

produção de etanol e 47% da 

produção de açúcar da usina Frutal.

Uma exigência 
da legislação 
ambiental 
brasileira, que 

inclui terras próximas a rios, 
lagos e cursos d’água das 
fazendas parceiras e áreas 
próprias de cultivo da empresa.
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Alimentos & 
Ingredientes

“a área teve o melhor ano de 
todos os tempos em termos de 
resultados econômicos.” 

Gilberto tomazoni, vice-presidente da  
área de negócios de alimentos & ingredientes

em 2011, eficiência, rentabilidade e crescimento 
foram os conceitos-chave para o sucesso das 
operações. Os funcionários viveram a mudança no 

processo de gestão para a padronização das melhores 
práticas, além da busca da excelência nas áreas 
industrial, comercial e logística. Isso acabou criando uma 
área de negócio mais dinâmica: mais especializada e 
adequada às necessidades dos clientes e consumidores.

“Este novo azeite está 
entre os melhores 
representantes da 
culinária mediterrânea, 
a mais saudável do 
mundo, trazendo sabor 
único e marcante, em 
duas versões com acidez 
máxima de 0,3% e 0,5%, 
respectivamente”, diz 
Sérgio Mobaier, diretor 
de Marketing da Bunge. 

azeite extra-Virgem Cardeal

Sustentabilidade no processo

No lançamento de alimentos e ingredien-

tes, a Bunge adota o processo quality Function 

Deployment (qFD) ou Desdobramento da Função 

qualidade uma ferramenta que possibilita “ouvir” 

a voz do cliente e ordená-la a fim de facilitar a 

análise das necessidades dele, que são transforma-

das em requisitos para a melhoria dos produtos, 

considerando a concorrência, os riscos e a ecoe-

ficiência. Essa atitude cobre as quatro frentes da 

plataforma Bunge de Sustentabilidade.

Escolhas saudáveis

Atenta às necessidades de saudabilida-

de do mercado e visando atender às necessidades 

da indústria de alimentos no Brasil, a Bunge está 

desenvolvendo gorduras e margarinas com a iden-

tificação Low Trans Low Sat, que indica menores 

teores de gorduras trans e saturadas, mantendo os 

aspectos nutricionais e a funcionalidade dos produ-

tos. Os ingredientes com o selo Low Trans Low Sat 

garantem um produto final com menores índices de 

gorduras saturadas e trans que as versões atuais.

bunge no mercado 
de atomatados

Para ampliar a presença no mercado de 
alimentos, a Bunge Brasil investiu, em 
dezembro, R$ 180 milhões na compra das 
marcas de atomatados Etti, Salsaretti, 
Puropurê e Cajamar, fortes e tradicionais 
nas regiões Sul e Sudeste do País. Em 
maio de 2011, a companhia anunciou 
a entrada no segmento com a marca 

Primor, de atuação destacada nas regiões Norte e Nordeste. 
Com essas aquisições, a Bunge reforçou e complementou o 
portfólio de produtos de consumo com uma variada linha 
de molhos e extratos de tomate, caldos, molhos e temperos, 
pratos prontos e instantâneos.

A Bunge lançou o Salada 3 
Sementes, uma composição perfeita, 
que reúne os óleos de canola, 
girassol e milho em um só produto. 
O produto contém vitaminas A e D 
e apresenta naturalmente vitamina 
E, além de um equilíbrio entre os 
ômegas 3 e 6. O Salada 3 Sementes 
recebeu a chancela APROVADO  
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – SBC – que o  
considerou um produto saudável.

Óleo Salada 3 Sementes

EM CONSUMO FINAL, AS MARCAS 

DE ALIMENTOS DA BUNGE ESTãO 

PRESENTES EM CERCA DE 44 MILHõES 

DE LARES BRASILEIROS, OU 77% DO 

TOTAL DE RESIDêNCIAS DO PAíS.
Fonte: Kantar world Panel, 2010

Houve um aumento de 50% no número de 
clientes que compram diretamente, sem usar o 
canal distribuidor ou atacadista. A equipe de  
vendas foi treinada e equipada. A comunicação 
visual foi aplicada à frota de caminhões, e os 
vendedores passaram a visitar mais regularmente  
os estabelecimentos. Essas mudanças 
transformaram a Bunge em uma empresa  
com maior foco de mercado.

A linha de margarinas da divisão voltou a 
ganhar participação no mercado e reverter uma 
tendência verificada por anos. Foi promovido 
um grande trabalho nos produtos, que incluiu 
a melhoria nos processos de produção, 
gestão, comercialização e comunicação com 
os consumidores. Maionese foi uma linha que 
também viveu uma grande revisão, incluindo 
até o lançamento de uma nova marca para a 
categoria: Salada.
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Compromissos
a bunge brasil adota em suas operações e em 
seus relacionamentos compromissos públicos que 
apoiam a Política de Sustentabilidade Corporativa. 
Confira alguns:

  É signatária da Moratória da Soja na Amazônia.

  É signatária do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo 
no Brasil.

  É signatária do Pacto Social do Governo Federal pela Melhor 
Condição de Trabalho em Cana-de-Açúcar.

  Não compra produção agrícola originada de áreas 
embargadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e responsável pela execução da Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA), pelo controle e pela fiscalização sobre 
o uso dos recursos naturais (água, flora, fauna, solo, etc.) 
e pela concessão de licenças ambientais.

  Contribui para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio da ONU.

  Atua na disseminação, na capacitação, na verificação e no 
reconhecimento das práticas de sustentabilidade adotadas 
pelos fornecedores na cadeia produtiva.

  Procurar ir além do cumprimento da legis-

lação ambiental local e de outros requisitos 

aplicáveis aos processos, produtos e serviços.

  Investir na formação de parceiros, que 

devem entender os conceitos empregados  

e apresentar sua visão do processo.

  Manter uma postura ética e transparente  

em todas as atividades e nos relacionamentos 

de negócios.

  Gerar valor, empregos, renda e riquezas 

para as comunidades e o país onde opera.

  Demonstrar responsabilidade social ao 

atender às expectativas das comunidades 

onde opera e promover o uso responsável 

dos recursos naturais.

  Contribuir para o desenvolvimento da 

cidadania por meio de ações de valorização 

da educação e do conhecimento.

Para nós, Sustentabilidade é...
a bunge brasil entende que as boas 
práticas têm de estar presentes 
em todos os elos da cadeia de 
valor, que começa com a produção 
agrícola em todas as regiões 
brasileiras e termina no consumo de 
alimentos pela população.

C ompromisso pelo desenvolvimento 
equilibrado entre o crescimento 
econômico e as responsabilidades social 

e ambiental. A Bunge estabeleceu uma Política 
de Sustentabilidade orientada para a valorização 
da excelência operacional, o controle das 
externalidades e a vinculação aos negócios:

  Associar os objetivos de negócios às questões da 

responsabilidade socioambiental.

Do campo à mesa...
a Plataforma de Sustentabilidade 
é um esforço global da bunge para 
que o desempenho nos negócios 
seja aprimorado em quatro frentes 
mais relevantes ao negócio:  

Ícones de sustentabilidade 
Representam as dimensões social, 
ambiental e econômica das ações 
e dos projetos da companhia no País.

Saiba mais sobre a Plataforma de 
Sustentabilidade bunge brasil em 
www.bunge.com.br/sustentabilidade.

AgriculturA SuStentável  
A Bunge está empenhada 
em sensibilizar e capacitar os 
produtores rurais para que 
produzam a fim de diminuir 
os impactos ambientais e 
otimizem o uso dos recursos 
naturais finitos.

MuDAnçAS cliMáticAS
Podem trazer impactos 
significativos para a produção 
de alimentos em todo o 
mundo. Por isso, a Bunge 
considera esse um fator-
chave para as análises em 
sustentabilidade.

DietAS SAuDáveiS 
Oferta de produtos 
alimentícios seguros e 
benéficos à saúde. A Bunge 
trabalha para identificar as 
necessidades dos clientes e 
oferecer alimentos cada vez 
melhores no mercado.

reDução De reSÍDuoS 
Desenvolvimento de 
mecanismos e processos para a 
redução na geração de resíduos 
nos processos industriais e 
ampliação do uso racional da 
água e de outros recursos não 
renováveis no gerenciamento 
da eficiência operacional.

14 15Bunge Brasil
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Cadeia de valor
e sustentabilidade
Cadeia de valor
e sustentabilidade
A Bunge é integrada do campo à mesa.A Bunge é integrada do campo à mesa.

Conta com mais de 22 mil 
colaboradores (nas áreas de 
Fertilizantes, Agronegócio & 

Logística, Alimentos & 
Ingredientes e Açúcar & 

Bioenergia).

Do campo...
A empresa produz cerca de 5 milhões 
de toneladas/ano de fertilizantes. 
São 10 milhões de hectares fertilizados, 
equivalentes a 70 milhões de toneladas 
de produtos agrícolas que abastecem 
as mesas no Brasil e no exterior.

16,6 mil
produtores
trabalharam com a Bunge 
Brasil em 2011. A empresa 
sensibiliza, capacita e auxilia 
os produtores para diminuir 
os impactos ambientais.

21 milhões
de toneladas

de cana é a capacidade de 
processamento por ano 

pela Bunge. 

Açúcar

Etanol

Do bagaço da cana ainda 
é gerada energia elétrica 
que seria su�ciente  
para abastecer cerca de 
300 mil residências/ano.

*Fonte: Kantar 
World Panel, 2010

Em um ano, a Bunge 
produz etanol de 
cana-de-açúcar para 
abastecer cerca de
350 mil veículos por mês.

viagens de caminhões, 
170 mil viagens de 
vagões, 350 viagens de 
barcaças e 700 escalas de 
navios/ano. A Bunge é 
uma das empresas que 
mais movimenta carga 
no País.

900 mil

93%
da energia direta é 
proveniente de 
fontes renováveis.

Portfólio com mais de
1 milhão de toneladas de 
produtos voltados a atender à 
indústria de Pani�cação, Confeitaria 
e Refeição. A diversidade do 
portfólio permite que a Bunge 
tenha a mais completa variedade de 
produtos para esse setor.

Portos

As marcas de alimentos da Bunge 
estão presentes em cerca de 44 

milhões de lares brasileiros, ou 77% 
do total de residências do País*.

A Bunge mantém programas de 
reciclagem de óleo comestível e 
embalagens. Em 2011, foram 
coletadas 300 toneladas de 
óleo e 36 mil garrafas 
plásticas (PET) em 1.066 
postos de coleta. O óleo é 
transformado em sabão 
ecológico ou biodiesel.

Com cerca de 50 mil 
pessoas envolvidas, a 
Fundação Bunge 
desenvolve diversos 
projetos e ações de 
educação.

Canavial

Usina

Cogeração

Cidade

Transporte
de grãos

Indústria

Produtos

Fertilizantes

Reciclagem

Fundação Bunge

... à mesa!

Outras culturas
agrícolas

desenvolvimento
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Ações

aGRiCultuRa SuStentÁVel

As ações para a Bunge Brasil estruturam-
se em quatro frentes: sensibilização 
(diversos programas, palestras, publicações 
e parcerias), capacitação (orientação 
por meio de visitas técnicas e eventos), 
reconhecimento (Prêmio Destaque Bunge 
Agricultor Brasileiro) e sanções (para 
os que descumprem a legislação e os 
acordos voluntários, como a suspensão 
dos contratos de compra e a interrupção 
do fornecimento de fertilizantes que, em 
2011, suspenderam 203 fornecedores 
por irregularidades ambientais e 
quatro banimentos por desrespeito ao 
pacto voluntário contra condições de 
trabalho degradante, todas baseadas na 
conscientização prévia dos produtores).

Plataforma de

Metas e resultados
Sustentabilidade

Controle sobre áreas de risco de uso de 
trabalho penoso, análogo ao escravo – 
a empresa manteve 100% de controle 
sobre os produtores que não respeitaram 
o pacto voluntário assumido pela Bunge. 
Em 2011, foram realizados quatro novos 
bloqueios, mas o total de produtores 
bloqueados reduziu-se de 64 para 27, o 
que indica que os agricultores estão cada 
vez mais cientes das necessidades de 
adequação das condições trabalhistas. 

 
Controle sobre embargos do ibama, 
mantendo cadeia de valor sem 
quaisquer produtos originados sob 
condições de desmatamento irregular 
apontadas pelo órgão – o número 
total de produtores bloqueados caiu 
de 1.873 para 844, mostrando que 
os produtores estão mais alinhados às 
necessidades ambientais.
 
incrementar ferramentas para 
sensibilizar produtores sobre questões 
da agricultura sustentável – além da 
manutenção da parceria com a Embrapa, 
aumentando as ferramentas disponíveis 
aos produtores, o Programa SojaPlus foi 
também consolidado nessa frente. Para 
os próximos períodos, a Bunge estuda 
novas parcerias que deverão expandir 
significativamente essa ação rumo a outras 
áreas agricultáveis.

 
impedir originação de soja cultivada 
sobre desmatamentos ocorridos após 
julho de 2006 no bioma amazônico – 
15 produtores foram bloqueados por 
não respeitarem esse compromisso da 
companhia. Para os próximos períodos, 
contudo, a iniciativa deve ser revista à luz 
do novo código florestal, que se propõe a 
ser uma nova ferramenta para aumentar 
a governança na área.

lançamento da Política de uso 
da terra e biodiversidade
A Bunge consolidou, em 2011, sua 
Política Global de Uso da Terra e 
Biodiversidade a fim de promover maior 
governança em sua gestão com impacto 
no tema. Foi uma iniciativa pioneira 
setorialmente, feita por meio de consulta 
a stakeholders nacionais e internacionais, 
avaliando as operações da empresa 
nas Américas, na Europa e na Ásia. Ao 
estabelecer a política, as equipes internas 
foram também consultadas e puderam 
fazer planos de ação para melhor 
adequação às necessidades apontadas 
pela companhia.

PRODUTORES BLOqUEADOS  
POR PROBLEMAS TRABALHISTAS

64

27-58%*

2010 2011

*A redução deve-se a maior adequação das 

condições trabalhistas por parte dos produtores.

PRODUTORES BLOqUEADOS POR 
PROBLEMAS COM O IBAMA

1.873

844-55%**

2010 2011

**A redução deve-se a maior alinhamento às 

necessidades ambientais por parte dos produtores.

18 19Bunge Brasil
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O total de emissões da Bunge Brasil em 2011 foi 
de 284 mil tCO2eq. Obs: o escopo das emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) da Bunge Brasil abrange 
as seguintes operações:
•  Unidade de Negócio de Fertilizantes: todas as 

operações industriais.
•  Unidade de Negócio de Alimentos: estão 

contempladas as operações industriais de Crushing 
& Edible Oils.

•  Unidade de Açúcar & Bioenergia: foram 
considerados os processos industriais do consumo 
de combustível das operações agrícolas de todas 
as usinas. Os dados de emissão dessa unidade de 
negócio começaram a ser monitorados em 2011.

MudançaS CliMÁtiCaS

a bunge deve utilizar 100% de 
madeira de florestas plantadas em sua 
composição de fontes renováveis, até o 
final de 2012, na matriz energética – a 
meta foi antecipada, pois a área de negócio 
atingiu o objetivo em 2011. 

acabar com as queimadas para a 
preparação das áreas de cultivo – 
a Bunge se antecipou ao protocolo 
agroambiental do Estado de São Paulo 
que estabelecerá, em 2014, o fim das 
queimadas para a preparação das áreas de 
cultivo. A companhia terminou o ano com 
mais de 90% de colheita mecanizada. A 
meta para o final de 2012 é chegar aos 
100% de área mecanizável colhida sem 
o uso de fogo.

atingir a meta corporativa global  
de redução de emissões – em 2011, as 
emissões para produção de alimentos e 
fertilizantes foram 20% menores que em 
2010 em consequência do maior uso de 
fontes renováveis, da redução do uso de 
combustível fóssil na área de Fertilizantes 
e do menor fator de emissão da energia 
elétrica adquirida.

Ações

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA
(EM MILHõES DE Gj)

  2011 energia Renovável: 93%

 2011 energia não Renovável: 7%

 total: 39,4 mi gJ

  2010 energia Renovável: 91%

 2010 energia não Renovável: 9%

 total: 10,7 mi gJ

93%91%

7%

9%

EMISSõES EVITADAS DE GEES
(UNID. tCO2eq)

750.638

571.325

2010 2011

Por meio de um cálculo hipotético, é possível 
inferir que ao utilizar biomassa para suprir suas 
necessidades energéticas em vez de combustíveis 
fósseis (como o óleo combustível), as unidades de 
negócio de Alimentos e Fertilizantes evitaram a 
emissão do equivalente a 571.325 toneladas de 
CO2eq, conforme demonstrado no gráfico acima. 
A redução das emissões evitadas se deu pelo menor 
uso de energia direta entre 2010 e 2011.

A Bunge possui uma área dedicada ao aprovei-

tamento de créditos de carbono resultantes de 

operações que aproveitam as necessidades de 

mitigação das mudanças climáticas como oportu-

nidades de negócio.

Em 2011, os projetos MDL (Mecanismo de De-

senvolvimento Limpo) geraram uma redução de 

emissões de GEE nos setores de fertilizantes e 

energia renovável da ordem de 350 mil tone-

ladas de CO2eq. O detalhamento é confiden-

cial, porém pode-se registrar que esse resultado 

foi obtido por meio do financiamento de proje-

tos dessas linhas cujos créditos obtidos foram, 

posteriormente, comercializados de acordo 

com os preceitos do Protocolo de Kyoto. O to-

tal de carbono desses projetos supera em 23% 

o total das emissões da Bunge no período 

(escopos 1 e 2 do Protocolo de Gases de Efei-

to Estufa (GHG)), o que equivale a dizer que a 

empresa opera proporcionando saldo vantajoso 

de CO2eq, ajudando diretamente o combate do 

aquecimento global.

Em 2012, a Bunge passa a operar também no mer-

cado de carbono voluntário.

Projetos Mdl e Créditos de Carbono

EMISSõES TOTAIS
(UNID. tCO2eq)

91.443*

284.040

72.933*

2010 2011

* Alimentos e Fertilizantes.

A média das indústrias brasileiras no uso de 
fontes renováveis é de 47,5% – fonte: Balanço 
Energético Nacional (BEN).
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dietaS SaudÁVeiS

Continuar o esforço pela difusão 
dos conceitos e os benefícios 
da alimentação saudável aos 
consumidores – além do trabalho de 
promoção da saudabilidade alimentar 
com a edição de materiais eletrônicos 
e impressos sobre o tema, a Bunge 
apresentou dois novos produtos com apelo 
saudável, o Azeite Extra-Virgem Cardeal e o 
Óleo Salada 3 Sementes. Também investiu 
em controles de segurança alimentar.

ReduçÃO de ReSÍduOS

dar continuidade às ações de 
reciclagem de óleo de cozinha usado 
e atingir um patamar de larga escala 
em diferentes partes do País – o 
Soya Recicla constitui a maior rede de 
entrega voluntária do País segundo os 
relatórios publicados. 

Ações

COLETAS ACUMULADAS (t)

260 300

2010 2011

Reduzir a destinação não sustentável 
de resíduos (aterros e incineração sem 
recuperação de energia) em 3%, com base 
nos levantamentos de 2010, até 2013, 
para as áreas de alimentos e Fertilizantes 
– no ano de 2011, as áreas de Alimentos e 
Fertilizantes reduziram em 25% o envio de 
resíduos para destinação não sustentável.

Soya Recicla
Em 2011, o Programa Soya Recicla, parceria 
estabelecida entre a Bunge e o Instituto 
Triângulo, coletou dos consumidores cerca de 
300 toneladas de óleo vegetal de cozinha usado, 
15% a mais do que no ano anterior, somando 
aproximadamente 1.000 toneladas desde que o 
programa teve início em 2006.

POSTOS DE COLETA

950 + 116 novos

1.066

2010 2011

RESíDUOS* (EM TONELADAS)

54.692,2 t
48.955,0 t

-10%

2010 2011

* Perigosos e não perigosos.

REDUçãO DE RESíDUOS

META

RESULTADO 25% 
3%
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ações de recuperação e conservação ambiental, 
conscientização, engajamento e disseminação de 
conhecimento foram promovidos pela bunge em 2011.

O investimento social privado da Bunge Brasil 
foi de R$ 5,6 milhões em 2011.

Consumo consciente
Neste ano, a companhia patrocinou iniciativas de 

disseminação dos conceitos de consumo consciente 
e educação ambiental. Três delas contaram com a 
parceria do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente: 
lançamento do novo portal (www.akatu.org.br), 
apoio à Semana do Meio Ambiente e participação nas 
comemorações do Dia do Consumo Consciente.

A Bunge ainda patrocinou a publicação anual 
“Relatório Estado do Mundo 2011 – Inovações 
que Nutrem o Planeta”, considerada referência 
internacional para quem atua nos campos social e 
ambiental, elaborada pela Worldwatch Institute.

bunge natureza
Outra ação de peso é o programa 

Bunge Natureza, que, desde a sua criação em 2005, já 
recuperou 500 mil metros quadrados de áreas degradadas. 
Só em 2011, foram recuperados 28 mil metros quadrados, 
com o envolvimento de 1.500 pessoas das comunidades. 
Além disso, a Bunge promoveu no ano um diagnóstico em 
suas unidades produtivas a fim de organizar as demandas 
socioambientais nas operações e formular um plano de 
redução de impactos nas comunidades do entorno. 

Investimento
Social

Privado

Fundação bunge
Criada em 1955 e pioneira na promoção do 

desenvolvimento sustentável, é o braço social da 
Bunge Brasil nas comunidades e investiu R$ 7,4 
milhões em 2011.

A Fundação Bunge atua em projetos de 
incentivo da excelência e do conhecimento 
sustentável, de ações socioambientais e da 
preservação da memória e da história. Tem por 
objetivo compartilhar o conhecimento, disseminar 
a inovação e formar pessoas conscientes para a 
construção de uma sociedade sustentável para o 
futuro. Conheça algumas das principais iniciativas 
desenvolvidas em 2011.

Colaborador sustentável
 A Bunge Brasil apoia e propaga o 

conceito de “pegada socioecológica”, 
expressão que define o quanto cada 
indivíduo contribui para a melhoria dos 
impactos ambientais e desequilíbrios 
sociais em acordo com os objetivos 

pessoais. Por isso, ao final de 2011, lançou o programa 
“Colaborador Sustentável”para sensibilizar os 
profissionais ao relacionar temas de sustentabilidade 
com metas pessoais para transformar os hábitos. 
Foram desenvolvidas diversas peças motivacionais e 
informativas, além do site do programa (www.bunge.
com.br/colaboradorsustentavel).

Comunidade Educativa
O programa, criado em 2002, trabalhou o tema 
“Saberes e Sabores do Brasil”, incentivando a 
prática da leitura por meio de atividades culturais, 
plantio de mudas e palestras. 
Envolvimento: 58 escolas participantes, em nove 
Estados, atingindo 18.808 alunos e 1.273 professo-
res, com o apoio de 623 voluntários.
Resultados: aumento de 8% na retirada de 
livros e melhora na qualidade de textos escritos 
pelos alunos.

24 25Bunge Brasil
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compromisso

Centro de Memória

Completou 17 anos com um acervo de mais de 
600 mil imagens, 1.300 caixas de documentos e 
100 horas de depoimentos de colaboradores da 
Bunge, entre outros itens.

Envolvimento: 4.965 pessoas participaram das 
ações em 2011, superando a marca de 250 mil 
pessoas atendidas desde sua criação.

Resultados: lançamento do Acervo Online em 
inglês, resgate do acervo de Araxá (MG) e de 
duas mostras internas e realização de cinco jor-
nadas Culturais (SP e MT), reunindo 524 pessoas.

Prêmio Fundação Bunge
Criado em 1955, é um dos mais tradicionais 
estímulos à pesquisa e à produção intelectual do 
Brasil e já premiou 167 pesquisadores e cientistas.
Envolvimento: sua 56º edição contou com a par-
ceria de diversas instituições de ensino e entidades 
de classe e recebeu 121 indicações às premiações em 
Oceanografia e Defesa Sanitária Vegetal e Animal.
Resultados: quatro pesquisadores contemplados; 
realização do Simpósio Científico do Prêmio, que 
reuniu 240 especialistas.

Comunidade Integrada
Lançado em 2011, promove o desenvolvimento 
territorial com base nas ações e análises feitas 
com os públicos de relacionamento local, no 
fortalecimento da gestão pública e no apoio ao 
desenvolvimento humano e econômico.
Envolvimento: municípios de Pedro Afonso, 
Tupirama e Bom jesus do Tocantins/TO.
Resultados: realização de nove audiências 
públicas, com 350 participantes; implantação do 
Grupo de Trabalho Consorciado, que reúne 30 
lideranças locais; estruturação de projetos em 
infraestrutura; e capacitação de 220 professores 
da rede pública de ensino, além da formação de 
27 pessoas em empreendedorismo.



www.bunge.com.br/sustentabilidade


