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Grandes fornecedores de soja são  
surpreendidos em desmatamento contínuo 
ligado a fast food, supermercados

Pesquisa da Mighty



Atualização: Maio de 2017 
Em nosso relatório de fevereiro, O Maior Mistério 
da Cadeia de Produção de Carne, revelamos como 
a produção de soja é responsável pelo contínuo 
desmatamento em massa do Cerrado brasileiro 
e da bacia amazônica boliviana. Em setembro de 
2016, nossa pesquisa de campo inicial em 28 locais 
de produção de soja no Brasil e na Bolívia mostrou 
que grandes fazendas industriais vendem soja para 
comerciantes norte-americanos, com destaque para 
duas empresas: a Cargill e a Bunge. Além do papel 
na criação de um mercado para a soja produzida em 
áreas desmatadas, descobrimos que essas empresas 
também estão frequentemente envolvidas no 
financiamento de operações de limpeza de terras 
e no desenvolvimento de infraestrutura associada. 
A Cargill e a Bunge, por sua vez, vendem soja para 
empresas de carne e laticínios, que depois a vendem 
para grandes empresas de produtos de consumo, 
como o Burger King.  
 

Antes e depois da publicação do relatório entramos 
em contato com a Bunge, a Cargill e outras 
empresas de soja, como a ADM, a Louis Dreyfus 
e a Wilmar, para encorajá-las a aderir aos seus 
compromissos ambientais e deixar de comprar de 
fornecedores envolvidos em desmatamentos. Além 
disso, desde a publicação do relatório, grandes 
empresas de produtos de consumo, investidores 
e governos têm encorajado repetidamente essas 
empresas a estender para o resto das regiões 
produtoras de soja na América Latina seus bem-
sucedidos esforços em conjunto para deter o 
desmatamento na Amazônia brasileira. A Cargill e 
a Bunge continuaram resistindo a essa ideia, mas 
se comprometeram a fazer uma limpeza em suas 
próprias cadeias de suprimentos.  
 
Queríamos verificar se ambas as empresas estavam 
de fato aderindo a esse compromisso e se os 
sistemas que haviam estabelecido eram adequados 

Mighty investigation 

Desmatamento na Fazenda São José, São Desidério, Brasil. 
Foto: Jim Wickens, Ecostorm
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para realmente deter o desmatamento. Para 
isso, repetimos o monitoramento por satélite 
dos mesmos locais que havíamos visitado 
originalmente, usando imagens da Planet Labs. A 
Planet torna possível o monitoramento remoto de 
praticamente qualquer lugar do planeta através 
de seus satélites compactos e altamente precisos. 
Desde a nossa pesquisa e depois da divulgação 
desses casos por veículos de comunicação como 
The New York Times, The Guardian, Canada’s 
CTV, Le Monde e muitos outros em todo o mundo, 
descobrimos que, em várias situações, essas 
grandes empresas de soja continuam ligadas 
ao desmatamento. Como as fazendas estavam 
sob intensa observação, assumimos que os 
comerciantes de soja se esforçariam para deter o 
desmatamento em tais áreas. 
No entanto, em diversos casos, o desflorestamento 
ligado aos principais comerciantes de soja 
continuou, o que levantou dúvidas sobre o 
cumprimento de seus compromissos e ressaltou 
mais uma vez a necessidade de estabelecer um 
mecanismo efetivo para deter o desmatamento. 
Identificamos um total de 60 quilômetros 
quadrados de novas áreas desmatadas nas 
fazendas que visitamos inicialmente, além de 
120 quilômetros quadrados de desmatamento 
planejado - terrenos que foram preparados para 
desflorestamento iminente.  
 
Entramos em contato com a Cargill, a Bunge, a 
ADM e seus principais clientes para comunicar 
nossas descobertas e solicitar medidas urgentes 
para deter o desmatamento planejado e criar 
rapidamente um sistema para todo o setor para 

interromper o desflorestamento na América do Sul. 
As respostas dessas empresas estão descritas nos 
estudos de caso abaixo.  
 
Como mostram os exemplos, a Cargill e a 
Bunge ainda estão envolvidas com o rápido 
desmatamento. No caso da Cargill, suas ações se 
contrapõem às dezenas de milhões de dólares 
que a empresa está gastando em campanhas 
publicitárias para dizer ao mundo o quanto se 
preocupa com o meio ambiente. Felizmente, esse 
tipo de desconexão entre a imagem que a Cargill 
está pagando para ter e a realidade do que está 
fazendo não é mais possível no mundo moderno. 
O monitoramento por satélite, combinado com 
o aumento de conexões entre as comunidades 
florestais e os agentes internacionais, bem como 
a tecnologia de rastreio da cadeia de suprimentos, 
permite identificar o desmatamento e a 
apropriação de terras quase em tempo real.  
 
Deter o desmatamento requer a ação de toda a 
indústria — e os principais usuários finais de soja, 
como Carrefour, Unilever e Tesco, concordam. 
Como mostram as tabelas abaixo, há uma demanda 
crescente por parte das empresas que vendem 
carne e laticínios ligados à produção de soja para 
estender a ação conjunta às outras regiões na 
América Latina. Essas empresas reconhecem que 
isso representa um custo possível (menos de US$ 
1 milhão por ano em monitoramento) e necessário 
para manter a confiança dos consumidores e o 
acesso aos mercados globais, além de proporcionar 
o sucesso ambiental que seus clientes desejam e 
que o mundo precisa.  
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ESTUDOS DE CASO INDIVIDUAIS: BRasiL

BRasiL
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A foto à esquerda, de 5 de janeiro de 2017, retrata a escavação de vias. A foto à direita, de 9 de janeiro 
de 2017, mostra as vias já concluídas. Esta área ainda não foi desmatada, mas a escavação de vias indica 
desmatamento iminente.  
 
Essas fazendas produzem apenas soja. Em nossa pesquisa, descobrimos que elas vendem para a Cargill, 
a Bunge e a Multigrain (uma subsidiária da Mitsui, empresa japonesa do setor agrícola). Em dezembro, 
foram escavadas três seções para posterior desmatamento. As escavações de vias continuaram em janeiro 
e fevereiro.

Brasil - Estudos de caso 3, 7, 8  
Fazendas Chapadão, São José e Semear

BRasiL

GPS 13°04.953’S 045°30.316’W, 13°03.246’S 045°28.090’W
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ESTUDOS DE CASO INDIVIDUAIS: BoLívia 

BoLivia
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BoLivia

Bolívia - Estudo de caso 1 - Menonitas 1 

10 de março de 2017: Uma nova seção foi iniciada em dezembro, mas a maior parte do desmatamento 
ocorreu em 2017. Identificamos aproximadamente 10 quilômetros quadrados de novos desmatamentos 
desde a nossa pesquisa inicial. Este local é uma colônia Menonita a cerca de uma hora de distância da 
cidade de San Jose, em Santa Cruz. A colônia recebeu permissão para desmatar uma grande área. Em 
entrevistas, foi dito que a área será utilizada para o cultivo de soja. Descobrimos que eles fornecem para a 
Cargill. Em resposta a este relatório, a Cargill confirmou que esta fazenda é um de seus fornecedores.  

GPS 1—17°50.888’ S 061°03.249’ W, 17°52.179’ S 061°03.702’ W
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Bolívia - Estudo de caso 2 
Papagayo Agropecuária Celestina 

BoLivia

10 de março de 2017: Novos desmatamentos em dois locais, ocorridos em 2017  
 
Encontramos aproximadamente 4,7 quilômetros quadrados de novos desmatamentos desde a nossa pesquisa 
inicial. Esta fazenda fica a cerca de 45 minutos da cidade de San Jose e o desmatamento destina-se ao 
cultivo de soja e à criação de gado. Em entrevistas com nossos pesquisadores de campo, os trabalhadores 
relataram que fornecem para a Cargill, a ADM e outros grandes comerciantes bolivianos. Em resposta a este 
relatório, a Cargill negou que comprava desta fazenda. A ADM disse que era incapaz de encontrar alguma 
evidência de que esta fazenda fosse sua fornecedora.  
 
 

GPS 1—S 17°45.507 W 061°09.628; GPS 2—S 17°45.505’ W 061°10.54’;  
GPS 3—S 17°45.507’ W 061°09.630’, S 17°47.625’ W 061°12.058’
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Bolívia - Estudo de caso 3 - Área de Menonitas 2 

BoLivia

10 de março de 2017: Desmatamento no centro  
 
Na nossa pesquisa original, a ADM confirmou que a área de Menonitas 2 era sua fornecedora. No entanto, a 
empresa informou em seu estudo de acompanhamento que o novo desmatamento aqui citado era localizado 
fora da colônia Menonitas e não faz parte da cadeia de suprimentos da ADM.  
 
 

GPS 1—17°31.076’S 061°06.873’W, 17°32.431’S 061°06.914’W 

Continuando

9



Bolívia - Estudo de caso 4 - Propiedad Valle Verde 

GPS 1—17°29.851’S 061°40.815’W, 17°27.067’S 061°41.124’W 

12 de fevereiro de 2017: Novo desmatamento  
 
Identificamos 100 quilômetros quadrados de novos desmatamentos desde a nossa pesquisa inicial. Durante 
a visita de campo, os portões da fazenda foram trancados para que nossa equipe não pudesse entrar e falar 
diretamente com os proprietários. Um grande incêndio foi filmado na propriedade.  
 

BoLivia
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DESCOBERTAS DA PESQUISA   
 

País Local do estudo de caso

desmatamento 
identificado desde a 
pesquisa inicial (hectares)

Clientes identificados através 
de pesquisa de campo

Brasil 3,7,8 Fazendas Chapadão, 
São José e Semear 

3.179 + 12.084 de des-
matamento planejado 

Cargill, Bunge, Multigrain/
Mitsui 

Bolívia 1 Menonitas 1 1.086 Cargill* 

Bolívia 2 Papagayo agropecuária 
Celestina 471 Cargill** 

Bolívia 3 Menonitas 2 1206 não esclarecido (ver acima) 

Bolívia 4 Propiedad Valle Verde 100 desconhecido 

*No acompanhamento realizado, a empresa confirmou que esta fazenda era sua fornecedora   
**No acompanhamento realizado, a empresa negou que esta fazenda fosse sua fornecedora   
  

Incêndio na Propiedad Valle Verde, foto tirada durante pesquisa de campo em setembro de 2016.
Jim Wickens, Ecostorm

desCoBeRtas
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desCoBeRtas

RESPOSTAS DE NEGOCIANTES DE SOJA    

empresa Respondeu? apoia a expansão? ações tomadas

ADM Sim Sim 

Investigou os processos 
dos seus fornecedores 
e continuou a instruí-los 
(incluindo as comunidades 
Menonitas destacadas 
acima) sobre as expectati-
vas em relação à produção 
sem desmatamento, em 
colaboração com The For-
est Trust (TFT). 

Bunge Sim Não 

Está definindo um sistema 
de monitoramento e avis-
ará a fazenda Chapadão e 
outras áreas do Cerrado 
sobre acompanhamento.  

Cargill Não 
Não (de acordo com 
outros comunicados e 
declarações públicas) 

Nenhuma informação 
fornecida.

      

RESPOSTAS DE EMPRESAS DE PRODUTOS DE CONSUMO 
 

empresa Respondeu? 

informação 
da cadeia de 
suprimentos 

apoia a 
expansão? ações tomadas 

Ahold Delhaize 
(Food Lion, 
Stop & Shop, 
Hannaford, Giant, 
Peapod, Albert 
Heijn, bol.com, 
Etos, Shop & Go, 
Albert, Alfa Beta, 
ENA, Maxi, Mega 
Image) 

Sim Nenhuma 
informação 
fornecida 

Apoia 
apenas o 
Cerrado, 
com alguns 
requisitos. 

Sua política afirma 
que 100% da soja sul-
americana usada em 
produtos de marca 
própria deve ser 
certificada pela RTRS ou 
Proterra. No entanto, não 
garantiu o fornecimento 
e depende de esquemas 
de crédito. 
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Burger King 
(cadeia 
internacional de 
restaurantes) 

Sim Nenhuma 
informação 
fornecida 

Nenhuma 
informação 
fornecida 

Disse que está 
desenvolvendo uma 
política, mas se negou 
a oferecer mais 
informações sobre o 
assunto. 

Chipotle Sim Um pequeno 
número de porcos 
é alimentado com 
soja proveniente 
da América do Sul. 

Nenhuma 
resposta 

Está investigando a sua 
cadeia de suprimentos. 
Como a maior parte de 
seus fornecedores são 
provenientes dos Estados 
Unidos, a empresa 
prioriza a sustentabilidade 
na agricultura neste país. 

Dunkin’ Donuts Sim Não forneceu 
informações 
específicas sobre 
fornecedores.  

Sim Disse que irá conversar 
com a Cargill e a Bunge 
para verificar se precisam 
de apoio. A empresa 
demonstrou apoio em 
fórum do setor. 

Kellogg’s Sim Confirmou 
que compra 
uma pequena 
porcentagem de 
soja da Cargill e da 
Bunge. 

Sim Teve longas conversas 
com seus fornecedores, 
incluindo a Cargill 
e a Bunge, e está 
trabalhando para eliminar 
atividades responsáveis 
por desmatamento de sua 
cadeia de suprimentos. 

Kraft Heinz Sim Não pode divulgar 
o nome dos 
fornecedores. 

Nenhuma 
resposta 
significativa 

Não respondeu às 
perguntas. 

empresa Respondeu? 

informação 
da cadeia de 
suprimentos 

apoia a 
expansão? ações tomadas 

desCoBeRtas
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Mars Petcare Sim Seus fornecedores 
não foram 
identificados, mas 
a empresa mapeou 
a produção global 
de soja e exige 
conformidade 
legal no Brasil. 
Entretanto, 
os requisitos 
existentes não 
excluem o 
desmatamento em 
outros biomas.  

Sim Defenderá ações 
conjuntas para combater 
o desmatamento na 
América do Sul e tomar 
outras medidas.  

Marks & Spencer Sim Não tem relação 
comercial direta 
com as empresas 
envolvidas. 

Sim Participou de 
um programa de 
mapeamento das cadeias 
de suprimentos de soja 
e utiliza esta análise para 
determinar as próximas 
etapas para deter 
atividades responsáveis 
por desmatamento do 
processo de fabricação 
de produtos. Apoia a 
expansão. 

Metro AG Sim Informou que 
a Cargill e a 
Bunge não são 
fornecedores 
diretos, mas 
está analisando 
conexões através 
de fornecedores 
de carne e 
derivados, como a 
JBS.  

Nenhuma 
informação 
fornecida 

Disse que está tomando 
providências para reduzir 
as atividades responsáveis 
por desmatamento de sua 
cadeia de suprimentos 
até 2020 e solicitou uma 
reunião.  

desCoBeRtas

empresa Respondeu? 

informação 
da cadeia de 
suprimentos 

apoia a 
expansão? ações tomadas 
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McDonald’s Sim Não forneceu 
informações 
sobre a cadeia 
de suprimentos, 
mas dados 
publicamente 
disponíveis 
mostram que a 
empresa é a maior 
cliente da Cargill 
na Europa. 

Sim Comunicou vontade 
de participar de uma 
ação coletiva com seus 
fornecedores e em 
fóruns públicos. 

Sainsbury’s Sim Embora não 
tenha um 
relacionamento 
de fornecimento 
direto, relaciona-
se com a Cargill 
através de cadeias 
de suprimentos de 
carne e laticínios 
de produtos 
vendidos em suas 
lojas. 

Sim Está explorando a 
possibilidade de formar 
parcerias com outras 
empresas para tomar 
medidas. 

Tesco Sim Sua cadeia de 
suprimentos 
possui conexões 
com grandes 
comerciantes de 
soja que operam 
na América Latina. 

Sim Pediu que os 
fornecedores 
elaborassem planos para 
deter o desmatamento. 

Unilever Sim Sua cadeia de 
suprimentos 
possui conexões 
com grandes 
comerciantes de 
soja que operam 
na América Latina. 

Sim Comunicou-se 
repetidamente com os 
principais fornecedores, 
incluindo a Cargill, sobre 
o apoio à ação conjunta 
para proteger a América 
Latina. 

desCoBeRtas

empresa Respondeu? 

informação 
da cadeia de 
suprimentos 

apoia a 
expansão? ações tomadas 
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Walmart/Asda Sim Nenhuma 
informação 
fornecida. 

Sim Está planejando uma 
viagem ao Brasil e ações 
de acompanhamento. 

Aldi Nord (Trader 
Joe’s) 

Não - - - 

Aldi Süd Não - - - 

Arla Foods Não - - - 

JBS Não - - - 

Groupe Casino Não - - - 

Starbucks Não - - - 

Wendy’s Não - - - 

Yum! Brands Não - - - 

Arla Foods No - - -

Starbucks No - - -

Wendy’s No - - -

Yum! Brands No

    

empresa Respondeu? 

informação 
da cadeia de 
suprimentos 

apoia a 
expansão? ações tomadas 

desCoBeRtas
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Canela-de-Ema, uma exuberante e comum flor branca e violeta do Cerrado brasileiro. A Canela-de-Ema é resistente ao fogo 
e é uma das primeiras flores a desabrochar depois de um incêndio. 
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