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e n ã o é b o m para a 
sociedade, não é bom 
para o Brasil. É assim 

que trabalha a unidade na
cional da holandesa Bunge, 
gigante mundial do setor de 
a g r o n e g ó c i o e presente no 
País desde 1905. Dentro de 
cada área em que atua, seja 
na produção e comercializa
ção de fertilizantes, compra e 
processamento de grãos, pro
dução de alimentos, bioener-
gia e serviços portuários, os 
mais de 20 mil colaboradores 
e os fornecedores envolvidos 
seguem polít icas claras que 
beneficiam a saúde do planeta. 
"Atuar de forma sustentável é 
uma demanda de gestão com
partilhada dos stakeholders", 
afirma Michel Santos, gerente 
de Sustentabilidade da Bunge 
Brasil. "É preciso que todos 
os negócios e parcerias sejam 
atrelados em uma economia 
positiva para a companhia , 

auxílio à sociedade e proteção 
ao meio ambiente." 

Para que essa cadeia produ
tiva seja benéfica, a Bunge tem 
investido na educação. Caso da 
contratação de técnicos para 
oferecer auxílio constante aos 
agricultores. "Eles realizam 
palestras sobre como evitar o 
desmatamento e como plantar 
sem agredir o planeta", explica 
Santos. "É possível aumentar a 
produção de um sítio ou fazenda 
sem precisar acabar com as áre
as verdes." Quem não se adapta 
às políticas da companhia re
cebe duras críticas e deixa de 
ser fornecedor até que haja a 
regularização. "Agimos desse 
modo para evitar contaminação 
da cadeia com produtos que 
foram produzidos sem nossa 
qualidade, como aqueles que 
utilizam trabalho escravo ou 
que desmatam." 

A educação não ocorre ape
nas com os produtores, mas tam-

bém com consumidores. Uma 
das ações é a parceria com a 
O N G Instituto Triângulo. Em 
2006, por exemplo, lançaram 
o Programa Soya Recicla. Fo
ram criados mais de mil pontos 
de coleta voluntária de óleo. 
O resultado: mais de 700 mil 
litros recolhidos. Com o insu-
mo coletado desenvolve-se um 
sabão ecológico com 93% de 
biodegradabil idade. "O objeti
vo é sensibilizar e trabalhar as 
comunidades de maneira física, 
oferecendo uma solução para 
o descarte do resíduo de óleo", 
explica o gerente. 

A Bunge também tem feito 
sua lição de casa, dentro de 
casa. Ela utiliza 93% da sua 
matriz energética renovável, 
enquanto a média do mercado 
é de 47%. O foco em susten
tabilidade, além de todos os 
benefícios nas áreas socioam-
bientais, permite viabilizar re
tornos financeiros com base nos 
princípios preconizados pela 
economia verde. "Iniciativas 
dessa natureza é que podem, 
efetivamente, garantir resulta
dos sustentáveis a longo prazo", 
completa o executivo. 
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Text Box
Fonte: Lide Agronegócios, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 68-69, 2012. 




