
 

Política de Privacidade – Projeto Parceria Sustentável 

 

A Bunge Alimentos S.A. (“Bunge”) integra a sustentabilidade em todos os níveis de cadeias de 
valor, com o compromisso de usar sua posição no sistema alimentar global para unir as partes 

interessadas - de agricultores a consumidores, ONGs e governos - para promover ações que 

ajudem a apoiar a agricultura sustentável. 

Assim, desde 2015, a Bunge vem desenvolvendo e implementando o compromisso de eliminar o 

desflorestamento de todas as suas cadeias de suprimentos, que se estende às compras diretas e 

indiretas e é aplicado em todo o planejamento, investimentos e operações da empresa. Por meio 
de sua Política Global de Não Desflorestamento (disponível em 

https://bunge.com.br/Sustentabilidade/2021/Politica_de_Nao-Desflorestamento.pdf). A Bunge 

objetiva alcançar globalmente uma cadeia de suprimentos de grãos e oleaginosas livre de 

desflorestamento até 2025 com a adoção de medidas para a o atingimento desta meta. 

Uma destas medidas é o Projeto Parceria Sustentável (“Projeto”), por meio do qual a Bunge e seus 

fornecedores indiretos, tais como cerealistas, revendas e cooperativas com as quais ela mantém 

relações comerciais (“Parceira(s)”), realizarão o intercâmbio e uso de boas práticas, 
conhecimentos, ferramentas de geoprocessamento e bases de dados para a rastreabilidade e o 

monitoramento de propriedades rurais para identificar mudanças no uso do solo e plantio de soja, 

com foco no mapeamento de desmatamentos em fazendas de fornecimento de grãos. 

Esta Política de Privacidade (“Política”) tem como objetivo dar transparência aos titulares de dados 

e à sociedade em geral acerca de como a Bunge trata dados pessoais no âmbito do Projeto. Esta 

Política está disponível para acesso, a qualquer momento, no endereço www.bunge.com.br. 

1 Contato 

A Bunge nomeou um responsável encarregado de proteção dos dados pessoais (“DPO”) podendo 

ser contatado no endereço de e-mail: dados.pessoais@bunge.com. 

O DPO é responsável por aceitar reclamações e comunicações dos titulares dos dados em relação 
aos dados pessoais, prestar esclarecimentos, receber comunicações da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), dentre outras atribuições. 

2 Dados pessoais tratados no Projeto 

Em decorrência do Projeto, a Bunge poderá tratar dados pessoais de produtores rurais 

fornecedores da Parceira, para realizar as análises necessárias à execução do Projeto. 

O tratamento de dados pessoais poderá envolver dados cadastrais dos produtores rurais, 

consistentes no Cadastro Ambiental Rural – CAR da propriedade rural vinculada ao produtor, bem 

como seu nome e CPF, e as coordenadas geográficas da propriedade rural do produtor. 

Com base nestes dados, a Bunge poderá tratar dados públicos/publicamente acessíveis acerca 

dos titulares, em bases de dados governamentais, como, por exemplo: 

(i) lista de empregadores que cometeram graves violações a direitos 
trabalhistas, periodicamente divulgada pelo Governo Brasileiro; 
 

(ii) lista de áreas embargadas divulgada pelo IBAMA; 
 



 

(iii) outras listas publicadas por autoridades governamentais e ambientais no 
âmbito federal, estadual ou municipal. O acesso a tais dados ocorrerá para 
as finalidades específicas previstas nesta Política; 

 
(iv) imagens públicas de satélites. 

3 Finalidades do tratamento e fundamento legal 

Os dados pessoais recebidos pela Bunge das Parceiras, bem como os dados coletados pela Bunge, 

serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento do Projeto, composto pelas seguintes 

atividades: 

(i) integrar as informações ambientais das propriedades de fornecedores da 
Parceira, de modo a permitir a análise da origem da produção 
comercializada à Bunge; 
 

(ii) verificar o atendimento à legislação ambiental e do trabalho vigentes no 
Brasil, por meio de consultas às listas públicas de embargos do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA  e 
da relação do cadastro de empregadores que tenham submetidos 
trabalhadores à condição análoga à de escravo administrada pela 
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia;  
 

(iii) verificar o atendimento aos compromissos multisetoriais focados na 
contenção do desmatamento na cadeia da soja, como a Moratória da Soja 
e Protocolo Verde de Grãos do Pará ; 
 

(iv) permitir a rastreabilidade da origem dos grãos adquiridos pela Bunge e pelas 
Parceiras;  
 

(v) monitoramento por meio de imagens de satélite da origem dos grãos 
comercializados, visando à identificação de plantio de soja em áreas 
recentemente desmatadas.  

 

Tais atividades visam o atingimento do compromisso publicamente assumido pela Bunge de ter a 

cadeia de suprimentos de grãos livre de desmatamento até 2025, conforme estabelecido em sua 

Política de Não Desflorestamento1. 

O tratamento de dados pessoais em questão é fundamentado na base legal do legítimo interesse 

(art. 7º, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), respeitados os direitos e expectativas 

legítimas do titular, na medida em que visa garantir: 

(i) o atendimento ao legítimo interesse da Bunge, de cumprir com as obrigações 

socioambientais por ela assumidas; e 

(ii) o legítimo interesse da sociedade como um todo, para a adoção de práticas mais 

adequadas e benéficas (à sociedade e ao meio ambiente) pelo agronegócio. 

Com o objetivo de garantir a maior transparência possível ao Projeto, a Bunge fornecerá, no mínimo 

anualmente, informações quantitativas e qualitativas sobre a aplicação de sua Política de Não 
Desflorestamento e do progresso obtido com relação aos seus compromissos e objetivos. As 

informações serão disponibilizadas ao público no sítio eletrônico www.bunge.com.br. 

 
1Sobre a Política Global de Não Desflorestamento, veja informações disponíveis no sítio eletrônico da Bunge 

https://bunge.com.br/Sustentabilidade/2021/Politica_de_Nao-Desflorestamento.pdf 
https://www.bunge.com.br/Sustentabilidade/Cadeia_de_Suprimentos_Responsavel.aspx  

 



 

4 Compartilhamento de Dados Pessoais 

A Bunge poderá divulgar ou disponibilizar dados pessoais a outras empresas do Grupo Bunge, para 

contratados, prestadores de serviços, autoridades competentes e outros terceiros que usa para o 

desenvolvimento do Projeto ou em conexão com a administração e suporte das atividades 

mencionadas acima e que estão vinculados por obrigações legais e contratuais de manter os dados 

pessoais confidenciais e usá-los apenas para os fins informados (por exemplo, provedores de 
hospedagem de banco de dados, desenvolvedores, consultores ou autoridades competentes). 

A Bunge poderá compartilhar os dados nas seguintes situações: 

 Para um comprador ou outro sucessor em caso de fusão, alienação, reestruturação, 
reorganização, dissolução ou outra venda ou transferência de alguns ou todos os ativos da 

Bunge, seja em continuidade ou como parte de falência, liquidação ou similar processo, no 

qual os dados pessoais mantidos pela Bunge sobre o Projeto estejam entre os ativos 
transferidos. 

 Caso seja necessário divulgar ou compartilhar dados pessoais para cumprir qualquer 
obrigação legal, regulatória ou contratual ou para fazer cumprir ou aplicar as políticas da 

Bunge e outros acordos, inclusive para proteger direitos, da Bunge. 

 Para outros fins, quando exigido pelas leis e regulamentos. 

5 Transferência internacional aplicáveis 

A presença internacional da Bunge envolve a transferência de dados pessoais para outras 
empresas do grupo ou terceiros, que podem estar localizados fora do Brasil. A Bunge garantirá que, 

quando os dados pessoais forem transferidos para países que têm padrões diferentes de proteção 

de dados, salvaguardas adequadas serão implementadas para proteger os dados pessoais e 

assegurar que essas transferências de dados estejam em conformidade com as leis de proteção 

de dados aplicáveis. 

6 Retenção de Dados Pessoais 

Os dados pessoais tratados para as finalidades descritas nesta Política serão armazenados pela 

Bunge apenas pelo período necessário para atingir à finalidade para os quais foram coletados, ou 
ainda, pelo tempo necessário para: 

 o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, 

considerando-se, para tanto, os prazos prescricionais aplicáveis;  

 o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; e  

 o atendimento dos interesses legítimos da Bunge, respeitados os direitos e 
expectativas legítimas do titular.  

A Bunge não reterá os dados pessoais dos titulares por mais tempo do que o necessário para os 

fins para os quais foram coletados ou de outra forma tratados, conforme estabelecido nesta Política 

e para os quais a Bunge tenha uma base legal válida. 

7 Direitos do Titular dos Dados Pessoais 

Em cumprimento à legislação vigente aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais, a Bunge informa que respeita e garante a possibilidade de apresentação de solicitações 

baseadas nos seguintes direitos previstos na LGPD, de acordo com o quanto aplicável: 



 

 confirmação da existência de tratamento de dados pessoais pela Bunge;  

 acesso aos dados pessoais tratados pela Bunge;  

 correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados na base de 

dados da Bunge;  

 anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados pela Bunge em desconformidade com a legislação vigente aplicável;  

 portabilidade de dados tratados pela Bunge;  

 eliminação de eventuais dados pessoais tratados com base no consentimento, 
exceto nas hipóteses previstas na legislação aplicável;  

 informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais a Bunge 
compartilha dados pessoais;  

 informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências de sua negativa; e  

 revogação do seu consentimento, quando eventualmente aplicável.  

Para exercer os direitos acima mencionados, o titular poderá entrar em contato com a Bunge por 

meio do e-mail do DPO, dados.pessoais@bunge.com.  

8 Segurança dos dados pessoais 

A Bunge emprega os melhores esforços para proteger os dados pessoais que trata, de modo que 

implementa medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger dados pessoais contra 

o tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos. 

Embora a Bunge adote medidas de segurança compatíveis com a natureza dos dados pessoais 

que trata, não pode garantir total segurança destes, estando suscetível a falhas técnicas ou 

eventuais ações mal-intencionadas de terceiros, diante da própria natureza das tecnologias da 
informação atuais. Todavia, em caso de eventual incidente de segurança da informação, a Bunge 

está preparada para responder a este de forma eficiente, sempre primando pela segurança dos 

titulares de dados. 

9 Atualizações 

A Bunge se reserva o direito de alterar esta Política a qualquer momento. Todas as alterações 

serão publicadas nesta página. A data da última revisão desta política é identificada na parte inferior 

da página. 

 

Última atualização: 02 de junho de 2021 

 


