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Em parceria com a FAO e Embrapa, criamos a iniciativa #SemDesperdício com o intuito 

de informar e mobilizar os brasileiros acerca do desperdício de alimentos. A campanha de 

lançamento alcançou mais de 800k de pessoas no período de um mês.

Fazemos parte da iniciativa Rio Alimentação 

Sustentável que promoveu o consumo 

responsável de alimentos ao longo dos Jogos 

Olímpicos 2016 e deixou como legado um dos 

maiores bancos de dados de fornecedores de 

alimentos responsáveis do Brasil e que agora 

contribui com Tóquio 2020.

Apoio na estruturação e participação 

na Save Food no Brasil, uma rede global 

iniciada na Alemanha pela FAO em 2011 

a fim de agregar organizações e empresas 

em torno de projetos para combater o 

desperdício de alimentos.

Produção e Consumo Sustentável de Alimentos
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Intensificação de Boas Práticas Agrícolas

• Já temos mais de 53 mil hectares de soja 

certificada RTRS de 17 fazendas em Sorriso 

no Mato Grosso pelo projeto Gente que 

Produz e Preserva. 

 

• Apoio ao processo de certificação de 

fazendas independentes, desenvolvido 

junto com a Assobari (Associação dos 

fornecedores de cana da região de Bariri) 

e membros brasileiros da Bonsucro que 

certificou 954 mil hectares em 46 usinas, 

o que representa 8% do total de cana-de-

açúcar brasileira e 4% da produção global. 

 

• Juntamente com especialistas, elaboramos 

plano de trabalho e estratégia par a 

contribuição do WWF-Brasil na temática de 

agricultura de baixo carbono. 

• Unidos ao Programa Cerrado-Pantanal, 

estabelecemos uma parceria com a 

Associação de Produtores de Novilho 

Precoce de Mato Grosso do Sul, pela 

qual apoiamos a expansão do Programa 

Boas Práticas Agropecuárias (BPA) de 

certificação de boas práticas produtivas nas 

fazendas dos associados. Já são mais de 60 

mil hectares com o programa implantado. 

 

• Simultaneamente ao Programa BPA, também 

estamos desenvolvendo uma plataforma 

de gestão socioambiental que conta com 50 

fazendas o que equivale a aproximadamente 

100 mil hectares cadastrados. Com a 

plataforma completamente implantada,  

serão monitorados e gerenciados 

aproximadamente 1,2 milhão de hectares sob 

critérios socioambientais.
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Setor Privado e Práticas Sustentáveis

Co-lideramos a Colaboração para Florestas e Agricultura (CFA), uma inciativa global para 

construção de cadeias de suprimento de soja e carne livres de desmatamento. Idealizado 

inicialmente pela Gordon and Betty Moore Foundation, a CFA é co-liderado pelo WWF, 

National Wildlife Federation (NWF) e The Nature Conservancy (TNC). No Brasil, o objetivo 

principal da iniciativa é reduzir o desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado por meio 

de compromissos de desmatamento zero ao longo das cadeias da carne e da soja.



GESTÃO SUSTENTÁVEL
DA PAISAGEM

AGRICULTURA
E ALIMENTOS

2017
BR



Gestão Sustentável da Paisagem

Abordar o território pelo aspecto da paisagem sob o contexto econômico, social e ambiental 

é fundamental para garantir o uso sustentável do solo, levando em consideração o bem-

estar e qualidade de vida das pessoas em harmonia com o meio ambiente. Sob esse prisma, 

definimos as paisagens prioritárias para a nossa atuação: Sul do Amazonas; Estado do Acre; 

Bacia do Guariroba (MS); Bacia do Descoberto e do Pipiripau (DF); Mosaico Sertão Veredas 

Peruaçu (MG); Bacia do Alto Paraná (entorno do PARNA Iguaçu) e Serra do Mar (SP e RJ).
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Finanças para a Sustentabilidade do Agronegócio

Firmamos uma parceria com a FEBRABAN 

(Federação Brasileira de bancos) para a 

colaboração na avaliação de riscos associados 

ao desmatamento em seus grupos de trabalho.

 

Buscamos influenciar o mercado financeiro para incorporar em seus produtos aspectos 

socioambientais para o agronegócio. Assim, realizamos parceria com o Banco do Brasil para 

análise de risco socioambiental de 11 commodities.

Em parceria com o Banco Rabobank, 

desenvolvemos o Manual de Boas Práticas 

Socioambientais do Agronegócio.
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Implementação e Qualificação do Código Florestal

Participamos ativamente dos principais fóruns 

de debate, articulação, advocacy e controle social 

sobre o tema, com destaque à coordenação 

do GT Código Florestal da Coalizão Brasil. 

Atuamos ainda em variados e relevantes temas, como: compensação prioritária de Reservas 

Legais, transparência e validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, regulamentação do 

Programa de Regularização Ambiental – PRA, controle do desmatamento via Sistema CAR e 

engajamento empresarial.

Lançamos um guia para a implementação 

qualificada do Código Florestal Brasileiro 

que traz uma série de recomendações aos 

diferentes setores da sociedade. 


