
POLÍTICA DE NÃO DESFLORESTAMENTO
GRÃOS E OLEAGINOSAS, ATUALIZAÇÃO DE
3 DE SETEMBRO DE 2017  

AGIR. ENGAJAR.CONSERVAR.

CRIANDO CADEIAS DE VALOR LIVRES DE DESFLORESTAMENTO, RESPEITANDO
DIREITOS DE COMUNIDADES E AUMENTANDO A RASTREABILIDADE E TRANSPARÊNCIA.

ABORDAGEM DE IMPLANTAÇÃO

Desenvolver cadeias
de suprimentos

rástreáveis 

Expandir origem em
terras abertas e 

GO ZONES

Incentivar expansão
sustentável

Mapeamento espacial
e monitoramento de

fornecedores 

Mapas de planejamento
para uso sustentável

da terra 

Financiamento preferencial
para produtores com

aderência legal

Clique aqui  para mais informações sobre atividades de não desflorestamento envolvendo óleo de palma.

Eliminar desflorestamento
em nossas cadeias de

suprimentos, atingindo total
conformidade entre

2020 e 2025

OBJETIVOITENS A ENTREGARESTRATÉGIAS

CONQUISTAS RECENTES

Início do programa de monitoramento de
fornecedores via satélite em 6.000+ locais

Suporte ao desenvolvimento e lançamento do AgroIdeal.org, uma ferramenta de
suporte a decisões para expansão agrícola sustentável

Expansão da comunicação da política de não desflorestamento a produtores e stakeholders

Maior rastreabilidade de suprimentos diretos
no Brasil; 90%+ em áreas de alta prioridade
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A Bunge implantou uma abordagem de três fases para aumentar a rastreabilidade do seu suprimento de soja na

América do Sul. A Fase 1 focou nas regiões de maior prioridade onde a expansão agronômica foi mais prevalente

nos últimos anos. As Fases 2 e 3 expandiram a coleta de dados em uma parte maior da região do Cerrado.

Hoje, uma parte significativa dos volumes comprados diretamente pela Bunge nessas áreas é rastreável em nível de produtor. 

Os volumes comprados de terceiros são rastreáveis até o elevador.

DESENVOLVER
CADEIAS DE SUPRIMENTO RASTREÁTVEIS

MONITORAMENTO 

13 municípios de alta prioridade
em MATOPIBA

FASE 1 FASE 2
2 outros municípios

em MATOPIBA 

FASE 3
Mato GrossoCompras diretas em Curuguaty,

Paraguai, Salta e
Tucuman, Argentina

A Bunge está monitorando três tipos de locais::

RASTREABILIDADE DE COMPRAS DIRETAS POR VOLUME

Os volumes comprados no Brasil para 2018 estão
atualmente em 90% + rastreáveis

6000+Para garantir que possamos identificar se o desflorestamento está ocorrendo
em nossa cadeia de suprimento, a Bunge contratou empresas terceiras para
monitorar via satélite mais de 6.000 fazendas e locais no Brasil,
Paraguai e Argentina.

O monitoramento é um processo de duas etapas:
SITES MONITORADOS

dentificar quaisquer incidentes de desflorestamento com relação à base de imagens,

Se ocorreu qualquer desflorestamento, reavaliar os locais pertinentes para verificar cultivo de soja.

93% 100%
68% 80%

2018

PRODUTORES INDIVIDUAIS
COM DELIMITAÇÕES DEFINIDAS

ÁREAS EM TORNO DE UM PRODUTOR
LOCALIZADO COM COORDENADA

DE GPS

ÁREA EM TORNO DE UM
ELEVADOR DE TERCEIRO

1

2
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A redução do desflorestamento exige mais do que restrições de compra impostas por empresas.

Exige contribuições de todos e que os ativos ambientais sejam avaliados de forma apropriada.

 

Nas áreas em que a Bunge opera, determinados níveis de desflorestamento são permitidos por lei.

Protegendo as terras além do que a lei exige, os produtores renunciam a oportunidades econômicas. 

A compensação pela conservação proporciona benefícios ambientais de longo prazo.

A Bunge continua fazendo parcerias com potenciais investidores para desenvolver programas de incentivo

que encorajarão e compensarão os produtores por evitar desflorestamento, e ao mesmo tempo intensificar

a produção agrícola nas terras existentes.

Relatórios customizados e
áreas de alto risco para expansão 

CRIAR 
INCENTIVOS PARA EXPANSÃO SUSTENTÁVEL 

CULTIVAR
ÁREAS ABERTAS E “GO ZONES”

LANÇAMENTO DO AGROIDEAL.ORG
Em setembro, a Bunge, a The Nature Conservancy e uma

coalizão de mais de 15 outras empresas ONGs e entidades

governamentais lançaram o Agroideal.org, uma ferramenta

de suporte a decisões que facilita a expansão sustentável

da produção de soja na América do Sul.

Uma ferramenta de fonte aberta com uma interface de fácil

utilização, o Agroideal.org permite que usuários criem cenários

customizados integrando mais de 25 diferentes camadas

de dados, inclusive indicadores ambientais, econômicos e

sociais para identificar, em diferentes escalas, terras apropriadas

para agricultura.  A ferramenta atualmente cobre todo o

Cerrado brasileiro. Atualizações planejadas ainda neste ano

expandirão a cobertura para o Chaco argentino e paraguaio.

Com o Agroideal.org, os usuários podem comprar diretamente, plantar ou planejar estratégias de

investimento em áreas que atendem exigências ambientais com relação à expansão sustentável de

produção de soja, reduzir impactos e maximizar o potencial agronômico e econômico.

A Bunge está atualmente utilizando o Agroideal para explorar cenários de compras para 2018 e além.

Clique aqui para mais informações.

https://www.agroideal.org/
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A Bunge continua comunicando seu compromisso de não desflorestamento e planos de implantação

para produtores em todas as suas operações na América do Sul.

Até a presente data, as comunicações atingiram milhares de produtores via:

 

A BUNGE E A THE NATURE CONSERVANCY SÃO PARCEIRAS EM UMA INICIATIVA
REVOLUCIONÁRIA PARA MELHOR GOVERNANÇA AMBIENTAL E PLANEJAMENTO
DE PAISAGENS NOS CERRADOS BRASILEIROS.

-

O lançamento em 2017 do Plano Ambiental Municipal (PAM) nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães,

Formosa do Rio Preto e São Desidério no Sul da Bahia, bem como em Rurópolis no Pará, melhora

a transparência, comunicação e colaboração entre produtores, governos locais, empresas

do agronegócio e outros stakeholders.

Desenvolvido no curso de uma parceria de vários anos, o PAM consolida informações ambientais regionais,

sobre produtores e outras em um único site facilmente acessível que incentiva e permite um planejamento

mais inteligente e sustentável do uso da terra. Governos locais conseguem monitorar as atividades de todos

os produtores em seus municípios, assim como rastrear mudanças no uso da terra, identificar áreas de preservação

e promover a restauração de terras degradadas.

A Bunge e a TNC também lançaram um guia com as melhores práticas agronômicas para produtores com

foco no Mato Grosso. No campo, os produtores conseguem agora acessar uma grande fonte de

informações usando smartphone.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COLABORAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Participação direta em reuniões técnicas, eventos municipais de divulgação, congressos e feiras

Portal de e-commerce da Bunge 

Mailing diretoMídias sociais da Bunge e websites corporativos

Folders e relatórios de sustentabilidade corporativos


