
 

 

23 de dezembro de 2016  

 

Progresso dos Compromissos para uma Cadeia 

de Valor Sustentável 
 

Oleaginosas & Grãos  

 

No final do ano de 2015, a Bunge anunciou uma série de compromissos para 

melhorar a sustentabilidade de nossas cadeias de valor. Especificamente, 

nos comprometemos a:  

 

• eliminar desflorestamento de nossas cadeias de suprimentos agrícolas ao 

redor do mundo, empregando tecnologias comprovadas que incorporem 

proteção de carbono e de biodiversidade,  

• respeitar os direitos de comunidades locais e indígenas e aplicar 

consentimento livre, antecipado e esclarecido em relação à compra e uso 

de terras,  

• melhorar, com o tempo, a rastreabilidade e transparência de cadeias de 

abastecimento relevantes, 

• divulgar publicamente o progresso em nossos esforços.  

 

As cadeias de suprimento da Bunge incluem compras diretas de produtores 

agrícolas e compras de terceiros. Nossas principais regiões de obtenção de 

oleaginosas e grãos são a América do Sul, a América do Norte e a Europa. 

As fontes primárias de óleo de palma estão no Sudeste Asiático. Nossas 

principais operações de açúcar estão localizadas no Brasil, onde adquirimos 

matéria prima de regiões agrícolas estabelecidas.  

 

Análises demonstram que incidentes de mudança de uso de terra 

relacionados a oleaginosas e grãos se localizam predominantemente em 

regiões específicas da América do Sul, enquanto o desflorestamento 

relacionado a óleo de palma ocorre predominantemente no Sudeste 

Asiático. Para obter mais informações sobre nossas atividades  



 

 

relacionadas ao óleo de palma, consulte nossos relatórios de 

sustentabilidade, com registros de progressos. 

  

Ações no ano de 2016  

No decorrer do ano de 2016, conduzimos estudos pilotos de rastreabilidade 

e análise por satélite em nove regiões da Argentina, Paraguai e Brasil, que 

refletem modelos de abastecimento diferentes e que também são áreas de 

expansão agrícola. Os resultados desses estudos pilotos mostram que o 

volume de cultivos obtidos de áreas desflorestadas nos últimos dez anos 

pode alcançar até 10% de nosso fornecimento em uma determinada região. 

As porcentagens variam de acordo com a região e áreas adicionais serão 

estudadas.  

 

Continuamos a adotar medidas para proibir compras de produtores que 

violaram a legislação ambiental. No Brasil, relatamos essas estatísticas 

publicamente em nosso relatório de sustentabilidade.  

 

Colaboramos com a sociedade civil, com outras empresas e com entidades 

governamentais para desenvolver ferramentas de apoio a decisões práticas 

que ajudarão a identificar regiões adequadas para a expansão agrícola, 

tanto em termos ambientais como agrícolas.  

 

Também desenvolvemos planos estratégicos e comunicamos nossos 

compromissos por meio de vários canais, incluindo relatórios da empresa, 

entrevistas nos meios de comunicação e comunicações diretas.  

 

Planos Estratégicos 

No ano de 2017, focaremos em ações em três áreas:  

1. O desenvolvimento de cadeias de abastecimento rastreáveis,  

2. A identificação e expansão em “go zones” (zonas viáveis), e  

3. O desenvolvimento de incentivos para a expansão sustentável.  

 

 

 



 

 

Novos processos serão integrados ao planejamento comercial, à 

contratação e à governança. Regiões com alto potencial de risco 

relacionado à mudança do uso das terras serão priorizadas.  

 

Desenvolver Cadeias de Suprimentos Rastreáveis  

Informações dos fornecedores  

• Identificar e registrar coordenadas de GPS dos fornecedores diretos  

• No Brasil, aumentar a porcentagem de fornecedores com CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) e registrar os números e limites de concessões  

• Identificar e registrar coordenadas de GPS de silos de fornecedores 

terceirizados e engajá-los para que possamos aumentar o acesso a 

informações em nível dos produtores  

 

Monitoramento & Análise  

• Avaliações de desflorestamento anuais, otimizadas em termos das 

estações do ano, avaliações de desflorestamento com a utilização de 

plataformas de satélite públicas e privadas  

• sistema de alerta e de demarcação de desflorestamento ativo nas terras 

de fornecedores ou próximas a silos de fornecedores  

 

Identificar & Expandir em áreas “Go Zone”  

Ferramenta de apoio à tomada de decisão  

• Continuar a colaboração com The Nature Conservancy e uma coalizão 

de empresas, ONGs e EMBRAPA visando o desenvolvimento de um 

sistema de fontes abertas para a identificação de potencial agrícola e 

de terras ambientalmente adequadas para a expansão agrícola. 

• Fazer estudo com ferramenta piloto em MAPITOBA no primeiro 

trimestre de 2017 e no Mato Grosso e no Paraguai em 2017  

• Integrar camadas adicionais de dados conforme forem sendo 

desenvolvidas e validadas  

• Alavancar a ferramenta internamente em processos de 

planejamento comercial  

 

 



 

 

Desenvolver Incentivos para a Expansão Sustentável  

Políticas e Procedimentos  

• Atualizar aprovações financeiras e governança da Bunge para incorporar 

avaliações e requisitos adicionais relacionados a desflorestamento e 

planejamento de uso futuro de terras  

• Integrar financiamento com sistemas de rastreabilidade, de 

monitoramento e de alerta 

 

Programas de Incentivo 

• Colaborar com instituições financeiras e multilaterais para desenvolver o 

acesso preferencial a capital para produtores que pratiquem expansão 

sustentável  

• Apoiar o desenvolvimento de mercados de capital natural 

 

Princípios & Defesa  

A Bunge está comprometida com a construção de cadeias de suprimento 

mais sustentáveis, mas o êxito na eliminação de desflorestamento em todas 

as áreas da agricultura exigirá condições que não existem atualmente:  

• comprometimento abrangente e participação ativa de todos os 

integrantes da indústria  

• apoio governamental,  

• definições claras e práticas e padrões ambientais, e  

• mecanismos que atribuam valor material a ativos ambientais para os 

quais os agricultores atualmente não são compensados.  

 

A Bunge tem defendido e continuará a defender esses princípios em seu 

engajamento público e em suas comunicações.  

 

Linha de tempo  

Pretendemos melhorar continuamente. Almejamos obter progresso 

substancial no curto prazo e alcançar conformidade integral em todas as 

áreas entre 2020 e 2025.  

 

 



 

 

Outras  Atividades & Conquistas  

 

Cadeias de Suprimentos  

Palma  

• aumentamos nossa rastreabilidade, até o nível de usina, de nosso 

fornecimento de óleo de palma, de 67% para >80%  

• lançamos um mecanismo de reclamações públicas e processos de não 

conformidade de fornecedores  

• estamos engajados em esforços de transformação da indústria em 

mercados chave na Ásia  

 

Soja  

• renovação da Moratória da Soja na Amazônia  

• continuamos a vetar atividade comercial com produtores embargados 

pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) 

devido a violações relacionadas ao desflorestamento e a relatar essas 

estatísticas publicamente  

• avançamos em nossa parceria com The Nature Conservancy, trabalhando 

com municípios para melhorar o planejamento de uso de terras, para ajudar 

agricultores a alcançar conformidade legal e para promover melhores 

práticas agrícolas 

 

Transparência 

• publicamos dois relatórios sobre sustentabilidade de óleo de palma e 

lançamos uma relação de reclamações públicas  

• expandimos os relatos de sustentabilidade globais utilizando as diretrizes 

GRI, publicando relatórios GRI na Argentina e no Brasil  

• iniciamos relatos no programa Florestas do CDP  

• publicamos nossa primeira Comunicação de Progresso do Pacto Global 

das Nações Unidas  

 

 

 

 



 

 

Desempenho Ambiental  

• Finalizamos novos objetivos operacionais, incluindo metas relacionadas à 

planos de gestão de bacias hidrográficas e de redução da geração total de 

resíduos  

 

Reconhecimentos  

• Eleita a empresa de agronegócio mais sustentável do Brasil pelo oitavo 

ano consecutivo  

 

Para saber mais, acesse: 

www.bunge.com.br/Sustentabilidade 

bunge.com/citizenship 


