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Respeitar e desenvolver a sustentabilidade

pa
ra

para continuar produzindo e atendendo no
futuro. É para alcançar esse objetivo que a
Bunge Brasil desenvolve o conceito de

a

sustentabilidade em suas unidades.

ex
clu
siv

São diversas medidas que a empresa põe
em prática para alcançar as metas estipuladas,
e para isso, uma das diferenciações
nesse processo é a promoção do conceito

anuais sobre o tema. Há seis anos, a

ar
tig

Uma das ações é a realização de relatórios

o

humano da Bunge.

é

de sustentabilidade para o capital

organização utiliza a plataforma "Global

Reporting Initiative" (GR1), que desenvolve

st
e

uma estrutura de relatórios de sustentabilidade em diversos

de

aspectos, como na produção de alimentos.

De acordo com Michel H. R. Santos, gerente de assuntos

ão

corporativos e sustentabilidade, a gestão integrada de

a promoção de dietas saudáveis e gestão de resíduos.
Existem também programas específicos, como o
"Colaborador Sustentável", que desenvolve um trabalho em oito
campos estratégicos da organização, associados às metas
pessoais dos participantes. Nesse programa, o funcionário é

portanto, o colaborador é parte fundamental dessa pesquisa. "Os

estimulado com dicas para metas e compromissos pessoais,

assuntos da gestão envolvem testes de materialidade, que têm os

sempre relacionados ao conceito de sustentabilidade. Segundo

funcionários como público participante. Assim, os principais

Santos, essa é uma forma de possibilitar que o funcionário

interesses desse público são levados em consideração,

compartilhe seu desempenho com os demais e mostre que a

facilitando o engajamento", comenta Santos.

empresa também está evoluindo a partir de suas ações.

A
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indicadores é um fator-chave para engajar os funcionários;

São desenvolvidas diversas ações voltadas para a

Outra questão abordada é a preocupação com que o

sustentabilidade, sempre baseadas em interações com os

funcionário tenha uma alimentação saudável, desenvolva a

públicos internos. São atividades de governança, gestão de

percepção de responsabilidade ambiental e faça parte de

matéria-prima e seus impactos, adaptação às mudanças

programas de voluntariado. Santos ressalta que essa é uma

climáticas e intervenção para reduzir ou remediar a questão, até

forma de fazer com que o trabalhador desenvolva um perfil

específico de acordo com os interesses da empresa. Além de se

com os principais assuntos de interesse do público interno",

tornarem bons cidadãos, são pessoas que zelam pela saúde e que

completa Santos.

se sensibilizam com os impactos que suas ações causam no
meio ambiente.

Essas iniciativas são desenvolvidas em todas as áreas da
empresa, já que elas são responsáveis por trabalhar alinhadas à

Para que essas ações sejam desenvolvidas da forma correta,

política de sustentabilidade da companhia. Para estimular esse
desenvolvimento, são estabelecidas metas globais e nacionais

responsável por fortalecer os valores da corporação e da cultura

que auxiliam na redução de custos e na mensuração e

is.

a área de Gente & Gestão da empresa é fundamental. Ela é a

diminuição dos impactos da empresa. Nesse sentido, a Bunge
utiliza as ações para atrair oportunidades comerciais, já que no

que o colaborador trabalhe com a mesma responsabilidade e

mercado existe a valorização da governança de sustentabilidade.

cio

dedicação que teria em um negócio próprio.

na

interna, o que significa que o funcionário pode assumir uma
postura de protagonista. De acordo com Santos, isso possibilita

De acordo com o gerente de assuntos corporativos e
sustentabilidade, a empresa visa dar longevidade a suas

ca

Além disso, a área de sustentabilidade procura aprofundar

operações, e para que isso aconteça é preciso produzir bem hoje,

ed
u

os conceitos por meio de programas corporativos e interações in

mas não limitar a capacidade de produção no futuro. "As ações
voltadas à sustentabilidade são as que garantem tal

corporativos e interações nas unidades. Até mesmo o relatório

performance. A Bunge está no país desde 1905, e queremos dar

foi distribuído a todos os funcionários, em uma versão de bolso

continuidade às ações para o próximo século", finaliza.

o
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loco nas unidades da empresa. "A área de sustentabilidade tem,
também, procurado aprofundar os conceitos com os programas
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Anúncio

Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 184, p. 42-43, 2013.

