
promovendo sustentabilidade

VISÃO E ESTRATÉGIA
Por meio de sua Política de Sustentabilidade, a 
Bunge põe em prática o compromisso com o de-
senvolvimento sustentável em suas operações 
em todos os países nos quais atua.

 Para a Bunge, a sustentabilidade está baseada 
em três pilares:

DESEMPENHO ECONÔMICO
A parceria com o produtor rural e demais stake-
holders, gerando empregos, divisas e riquezas 
para o país.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A crença na participação comunitária e nos valo-
res da cidadania empresarial moldando políticas 
em benefício de todos.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A preocupação com os recursos naturais e o 
respeito ao meio ambiente conduzindo políticas 
e ações que integram homem e natureza.

 
Assim, a Política de Sustentabilidade da Bunge 
estabelece os seguintes compromissos:

. Associar os objetivos de negócios às questões 
da responsabilidade socioambiental.. Buscar ir além do cumprimento da legislação 
ambiental local e outros requisitos aplicáveis 
aos seus processos, produtos e serviços.. Promover a melhoria ambiental contínua e o 
desenvolvimento sustentável, aplicando os prin-
cípios do gerenciamento, indicadores de de-
sempenho e avaliações de risco ambiental. . Investir na formação de parceiros, que devem 
entender os conceitos empregados e apresen-
tar sua visão do processo.. Manter uma postura ética e transparente em to-
das as atividades e relacionamentos de negó-
cios.. Gerar valor, empregos, renda e riquezas para 
as comunidades e o país onde opera.. Demonstrar responsabilidade social procuran-
do atender às expectativas das comunidades 
onde atua e promover o uso responsável dos 
recursos naturais.. Contribuir para o desenvolvimento da cidada-
nia por meio de ações de valorização da edu-
cação e do conhecimento.



Bunge Fertilizantes
Mais vigor à produção agropecuária

As operações da Bunge Fertilizantes 

começam na mineração da rocha fosfática 

e vão até a entrega do produto final: 

fertilizantes, calcário para correção do solo 

e componentes para nutrição animal.

. Maior produtora de fertilizantes da América do Sul.

. Lidera o mercado nacional de fosfato bicálcico para 

nutrição animal. 
. Atende a 50 mil clientes em todo o Brasil.
. Ampla rede técnica garante a oferta de um completo 

portfólio de produtos e serviços para o agricultor.
. Reconhecida pelas parcerias com entidades acadê-

micas, de pesquisa e de extensão para o desenvol-

vimento de tecnologias. Concilia produtividade, 

respeito ao meio ambiente e redução dos custos de 

produção com sistemas como o plantio direto e a 

agricultura de precisão.

Bunge Alimentos
Gerando divisas e delícias

A liderança da Bunge Alimentos está 

baseada no profundo conhecimento 

do ciclo de produção, da compra da 

matéria-prima até a entrega do produto 

final. Soja, trigo, milho e caroço de algodão 

são os pontos de partida para a fabricação 

de uma extensa linha de produtos.

. É a maior processadora de soja da América Latina e 

de trigo do Brasil.
. Mantém relacionamento com mais de 30 mil produ-

tores rurais  em todas as regiões do país. Adquire 

anualmente mais de 23 milhões de toneladas de 

soja, trigo, milho e caroço de algodão. No segmen-

to de food products, foram mais de 53 mil clientes 

atendidos em 2005.
. É a primeira em pré-mesclas para pães e bolos e 

lidera o ranking de margarinas para panificação. 

Também está à frente do mercado de margarinas e 

óleos para o consumidor.
. Mantém mais de 180 silos e armazéns a serviço do 

agronegócio brasileiro.

Fertimport
Novos rumos para o Brasil

Movida pela excelência na prestação 

de serviços, a Fertimport alcançou a 

liderança na área de apoio a operações 

de comércio internacional.

. A Fertimport mantém em operação 11 unidades no 

Brasil e 4 na Argentina.
. Atende a armadores, importadores, exportadores 

de todos os continentes, prestando serviços de 

Agenciamento Marítimo, Operação Portuária, Ter-

minais Portuários, Venda de Fertilizantes e Enxofre 

por Representação, Desembaraço Aduaneiro, Ge-

renciamento de Processos de Importação e Expor-

tação, Logística Integrada e e-Services.
. Responde pela movimentação de 8 milhões de to-

neladas de cargas a granel por ano.



desempenho econômico

Na Bunge, sustentabilidade é compartilhar

Por meio de suas empresas Bunge Alimentos, Bunge Fertilizantes e Fertimport, 
a Bunge mantém cerca de 300 unidades presentes em diversos municípios, contribuindo ativamente 
para o desenvolvimento nacional há mais de 100 anos. São milhares de empregos diretos e indiretos, 
que abastecem o Brasil com respeitadas marcas de produtos alimentícios, fertilizantes, 
ingredientes para nutrição animal e serviços logísticos. 

Como líder nas exportações do agronegócio, quarta maior exportadora do país e geradora da segunda 
maior balança comercial na economia brasileira, a Bunge contribui para o desenvolvimento de cidades, 
a ampliação de infra-estrutura, o fortalecimento do comércio e o progresso de municípios nas mais variadas regiões. 
Por meio dos impostos arrecadados, de investimentos em pesquisas e inovações tecnológicas 
e da melhoria da renda de todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente com o agronegócio, 
a Bunge promove a sustentabilidade. Isto é compartilhar crescimento. 

Indicadores que reforçam o compromisso com o Brasil

. As empresas Bunge recolheram aos cofres públicos em 2005 cerca de R$ 370 milhões em impostos e geraram 
mais de 10 mil empregos diretos, além de cinco mil indiretos, movimentando a economia de dezenas de municípios.. A Bunge Alimentos movimentou em 2005 US$ 2,19 bilhões em exportações, concretizadas junto a mais de 
30 países, consolidando o compromisso com a geração de divisas que alavancam a economia brasileira.. Juntas, Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes contabilizaram saldo comercial de US$ 1,4 bilhão, 
desempenho que avaliza a contribuição com o contínuo desenvolvimento do Brasil.. No setor de alimentos, as marcas da Bunge fazem história na mesa dos brasileiros. Em fertilizantes 
e nutrição animal são as marcas mais lembradas nos campos do país.



Desenvolvimento social vai além de oferecer produtos e serviços de qualidade. Investir na educação, 

no fortalecimento da cidadania e na disseminação do conhecimento é parte das práticas Bunge que ajudam 

a transformar nossa realidade. A Bunge desenvolve ações sociais que valorizam a comunidade em mais de 

300 instalações em todo o Brasil. É assim que se constrói a cidadania.

responsabilidade social
Em nome da construção de um futuro melhor

Promovendo qualidade de vida

. Em 2005, a Bunge empregou mais de 15 mil pessoas, direta e indiretamente, com disposição de trabalhar com os olhos voltados 
para o futuro.

. Para essa comunidade de trabalho, reserva programas especiais de qualidade de vida, como o Bem-Estar Bunge – Você Ainda 
Melhor, da Bunge Fertilizantes, e o Bunge Vida, da Bunge Alimentos, com diversas ações que envolvem, além dos funcionários, 
seus familiares e as comunidades que abrigam unidades do grupo.

. Programas de benefícios – abrangendo seguros, saúde e alimentação – cooperativas de crédito, iniciativas centradas na formação 
e desenvolvimento dos funcionários são ferramentas de apoio, incentivo e de reconhecimento à comunidade de trabalho.

Expressões de respeito ao país

. Em 2005, as empresas Bunge fizeram em doações à comunidade e à sociedade civil – em dinheiro ou em produtos – o equivalen-
te a R$ 8 milhões. 

. Convênios com órgãos como o Sesi, doações a entidades como a Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD, entre 
outras iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, estão no rol de prioridades das empresas do grupo.

. Em 2005, a Bunge também apoiou ações ligadas à cultura. Música, teatro, programas de TV voltados a questões ambientais, ex-
posições de arte, entre outras, estão entre as manifestações culturais patrocinadas pelas empresas do grupo.



Compartilhando cidadania

Criada em 1955, a Fundação Bunge, sempre pautou suas ações pela força transformadora dos brasileiros, 
reconhecendo que só é possível promover o desenvolvimento de uma nação quando governo e iniciativa privada 
unem forças. Hoje, mantém cinco programas voltados à educação e à difusão do conhecimento.

Programas 
Prêmio Fundação Bunge – Há mais de 50 anos é reconhecido como uma das mais importantes premiações de incentivo à produ-
ção intelectual do país oferecido pela iniciativa privada. 

Comunidade Educativa – Implantado em 2002, o Comunidade Educativa, programa de voluntariado corporativo das empresas Bunge 
no Brasil, tem como proposta contribuir para o aperfeiçoamento do ensino fundamental – alunos de 1ª a 4ª série – em escolas públicas 
situadas no entorno das unidades do grupo. Mobiliza mais de 700 voluntários, de 25 unidades Bunge, que atuam em 16 regiões, contem-
plando oito estados brasileiros e levando seu trabalho a mais de cinco mil estudantes e 244 professores da rede pública de ensino. 

Prêmio Professores do Brasil – Parceria entre a Fundação Bunge, Fundação Orsa e o Ministério da Educação, homenageia anu-
almente 20 professores da rede pública – da educação infantil e do ensino fundamental – que se destacaram ao colocar em prática, 
em salas de aula, projetos que visam tornar mais atraente o exercício da aprendizagem.

ReciCriar – a pedagogia do possível – As experiências do ensino fundamental valorizadas pelo Prêmio Professores do Brasil são 
compartilhadas com outros educadores por meio dos seminários e oficinas do ReciCriar – a pedagogia do possível. Mais de 7 mil 
educadores participaram das atividades do ReciCriar desde sua primeira edição, em 2003.

Centro de Memória Bunge – Preservar, organizar e colocar à disposição da comunidade parte significativa da memória empresarial 
brasileira é o objetivo do Centro de Memória Bunge, criado em 1994. Além de manter acervo contendo imagens, documentos, objetos etc, 
é um espaço para a troca de experiências e referencial importante para instituições que estão investindo na criação de seus centros de 
memória. Em 2005, as ações realizadas pelo Centro de Memória Bunge totalizaram um atendimento direto a mais de 62 mil pessoas.



Educando para preservar

. Em ação conjunta com a Conservação Internacional, CI, organização não-governamental presente em mais de 30 países, a Bunge 
está à frente de um projeto que tem como meta compatibilizar desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. O 
foco é o Cerrado, na região do entorno do Parque Nacional das Emas-Taquari, área de preservação formada por seis milhões de 
hectares, que se estende do sudoeste de Goiás até o centro-norte do Mato Grosso do Sul. O projeto – que mapeia o Cerrado, 
conscientiza os produtores rurais e dá meios para que recuperem e protejam esse bioma – foi também implementado no Corredor 
de Conservação da Biodiversidade de Uruçuí-Mirador, no sul dos estados do Piauí e Maranhão, uma área de expansão mais re-
cente, com o objetivo de preservar biomas em reservas naturais intocadas pelo homem. Em 2005, as ações contemplaram, res-
pectivamente, 142 mil e 60 mil hectares no Parque Emas-Taquari e no corredor Uruçuí-Mirador.

. Na Bunge Fertilizantes, o Sistema de Gestão Ambiental Corporativo entrou em sua segunda fase, que prevê o detalhamento das 
condições ambientais existentes na base industrial. Somente em levantamento de dados e treinamento de pessoal, o SGA envol-
veu investimentos da ordem de US$ 3 milhões. Porém, a Bunge Fertilizantes investiu no período de 2003 a 2005 cerca de US$ 10 
milhões em controle ambiental, abrangendo equipamentos de controle de emissões atmosféricas, filtros e lavadores de gases, 
sistemas de tratamento de efluentes e unidades de classificação de resíduos sólidos, entre outros.

. A Bunge Alimentos está investindo na consolidação de um plano estratégico de geração de energia térmica, que garantirá nos 
próximos anos a sustentabilidade no fornecimento de lenha de reflorestamento, onde esta matriz energética tenha sido apontada 
como a mais viável. A condição de auto-suficiência é prevista para se concretizar a partir de 2012, sob uma meta de plantio de 
8.100 hectares anuais de eucalipto.

. Unidades da Bunge Alimentos com certificado ISO 14001 em 2005: Luís Eduardo Magalhães (BA), Ourinhos (SP), Suape (PE), Rio 
Grande (RS), Uruçuí (PI), Rondonópolis (MT) e Campo Grande (MS).

. A Bunge Fertilizantes, pioneira do setor na certificação ISO 14001, tem certificadas as duas unidades de Cubatão (SP) e as unidades 
de Araxá (MG), Rio Grande (RS) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

Fazer do agronegócio uma usina de desenvolvimento sustentável é ser compromissado com a preservação do 

meio ambiente.  A Bunge dissemina a consciência ambiental por meio de parcerias e projetos com produtores 

rurais, ONGs ambientais, associações e comunidades urbanas e rurais. A Bunge viabiliza estudos e projetos 

de reflorestamento, reciclagem e agricultura de precisão para utilização de recursos renováveis e racionalização 

de insumos e, ainda, mantém Centros de Educação Ambiental em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.

responsabilidade ambiental
Garantindo a vida das gerações futuras



. O relacionamento com os produtores rurais é uma atividade diária para a Bunge. Além da forte interação com equipe de técnicos 
que promovem centenas de eventos, assistência, disseminação de práticas conservacionistas do solo e agricultura de precisão, 
os produtores podem receber, ainda, uma homenagem pelo destaque em iniciativas nas propriedades que valorizem a sustenta-
bilidade, em cinco categorias diferentes. O reconhecimento da Bunge abrange propriedades de diferentes portes e cultivos, forta-
lecendo e valorizando o que os produtores fazem de melhor por meio do Destaque Bunge Agricultor Brasileiro que teve sua segun-
da edição em 2005.

Centros de educação ambiental promovem a conscientização interna e externa, fortalecem a integração 
da empresa com a comunidade, além de fomentar pesquisas e difundir técnicas e conhecimentos relativos à 
conservação da biodiversidade.

. Centro de Educação Ambiental da Bunge Fertilizantes – Implantado há mais de 15 anos, em Araxá (MG), em uma área de 22 mil 
metros quadrados, que abriga bosques, pomar, serpentário, estufa, canteiro de plantas medicinais e ilhas de experimentos, tor-
nou-se referência nacional e fator de difusão da consciência ecológica. Com portas abertas aos funcionários, estudantes e profes-
sores da rede pública, contempla atividades educacionais voltadas à conscientização da comunidade sobre a importância da 
prática do respeito ao meio ambiente. Suas ações já mobilizaram cerca de 60 mil visitantes.

. Centro de Divulgação Ambiental e de Lazer – A Bunge Alimentos está à frente do Programa de Recuperação da Mata Ciliar do Rio 
Itajaí-Açu e seus afluentes (Vale do Itajaí, Santa Catarina), em área contígua ao Centro de Divulgação Ambiental e de Lazer, em 
Gaspar (SC), erguido em área de 43 mil metros quadrados, que promove pesquisas e reserva locais para palestras, seminários e 
exposições e ainda mantém um viveiro, para produzir 100 mil mudas de árvores nativas por ano. O projeto tem também como 
missão criar um pólo de difusão de conhecimentos sobre meio ambiente para a população em geral, com ênfase em dois públi-
cos: estudantes e agricultores.



As marcas que fazem parte 
da vida de 4 gerações de brasileiros

Bunge Fertilizantes
 Iap
 Manah
 Fertilizantes Ouro Verde
 Serrana Fertilizantes
 Serrana Nutrição Animal

Bunge Alimentos
Consumidor final 
 Azeite de oliva puro e extravirgem
 Salada, Delícia
 Óleos vegetais refinados
 Soya, Primor, Salada
 Margarinas
 Delícia, Primor, Soya, Cyclus
 Maioneses
 Primor, Soya 
 Gorduras vegetais
 Primor, Soya 
Panificação, food service e indústria
 Pré-mistura
 Bentamix, Bunge Pró (pré-mescla)
 Margarinas
 Bunge Pró, Soya, Primor 
 Maioneses
 Soya, Primor 
 Farinhas de trigo
 Bunge Pró (Suprema), Soberana
 Gorduras vegetais
 Bunge Pró
 Proteínas texturizadas
 Soya Maxten
Especialidades 
 Óleo bruto de soja
 Óleo degomado de soja
 Óleo semi-refinado de algodão
 Lecitinas
 Tocoferol
 Ácidos graxos
 Gorduras vegetais
 Gérmen de trigo 
 Línter (celulose e fibras de caroço de algodão)Se você deseja receber o Relatório de Sustentabilidade Bunge, 

acesse o site www.bunge.com.br ou envie sua solicitação pelo 
e-mail bunge.comunicacao@bunge.com


