
O compromisso da Bunge de alcançar 
cadeias globais livres de desmatamento 
até 2025 continua sendo um relevante 
foco de nossa empresa. 

Em 2020, alcançamos 100% de 
rastreabilidade para todas as fazendas 
de compra direta nas áreas de alto 
risco identificadas na América do Sul, 
incluindo os 25 municípios prioritários 
do SCF. A definição de rastreabilidade 
da Bunge vai além dos critérios padrão 
do SCF, baseando-se no número do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou no 
polígono georreferenciado completo 
das propriedades. Esses municípios 
prioritários do SCF representam quase 
40% do volume total de soja adquirida 
pela Bunge no Cerrado, sendo que mais 
de 98% desse volume é proveniente de 
compras diretas. Uma vez que nosso 
diferenciado programa de monitoramento 
inclui 100% de nossos volumes diretos 
nas 25 PMs, temos uma visão completa 
de nosso abastecimento de soja.
Continuamos fornecendo instrumentos 

e incentivos valiosos que permitem aos 
produtores expandir a produção agrícola 
de forma sustentável.
Isso inclui o lançamento do AgroApp 
Bunge, um aplicativo que facilita o acesso 
dos produtores aos dados do Cadastro 
Ambiental Rural, e fornece informações 
úteis sobre a legislação ambiental, dados 
sociais em todo o processo de originação 
da Bunge, e outras ferramentas de suporte 
à produção sustentável. Além disso, 
continuamos a investir no Agroideal.org, 
que permite aos produtores identificar

 áreas abertas para expansão e outros 
parâmetros socioeconômicos para seu 
planejamento. Nosso 9º relatório sobre o 
progresso de desmatamento zero foi
publicado em outubro de 2020 e 
oferece informações adicionais sobre o 
suprimento da Bunge nas áreas de alta 
prioridade da América do Sul. Visite nosso 
site para saber mais.
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Veja aqui o relatório completo

https://www.bunge.com/news/bunge-increases-monitoring-high-risk-areas-deforestation-south-america
https://agroideal.org
https://www.bunge.com/sites/default/files/9th_nondeforestation_progress_report.pdf
https://www.bunge.com/sites/default/files/9th_nondeforestation_progress_report.pdf
https://www.wbcsd.org/scfpr
https://docs.wbcsd.org/2020/12/WBCSD-Soft-Commodities-Forum-progress-report.pdf
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