Compromisso Minerva Foods com a Sustentabilidade
Minerva Foods anuncia ação decisiva para combater as mudanças climáticas e proteger os
ecossistemas, com o lançamento de sua estratégia de sustentabilidade, se comprometendo a reduzir a
intensidade de suas emissões em 30% até 2030 (em comparação ao ano 2020). Além disso, a empresa
se propõe a alcançar emissões líquidas zero, com esforços concentrados em atingir essa meta até 2035,
15 anos antes do previsto no Acordo de Paris. As reduções de emissões estão sendo desenvolvidas de
acordo com as metodologias aprovadas pela iniciativa Science Based Targets, um programa sem fins
lucrativos liderado pelo CDP, World Resources Institute, World Wildlife Fund e o Pacto Global das Nações
Unidas que estabelece e valida as metas de redução alinhadas com a ciência do clima.
“Na Minerva reconhecemos que a sustentabilidade do nosso negócio depende da manutenção dos
ecossistemas que sustentam a produção agrícola. Nosso foco está na ação agora para prevenir os piores
efeitos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que apoiamos os agricultores na implementação de
práticas que sequestram e estocam carbono, protegem a biodiversidade e aumentam resiliência. Nossas
metas ambiciosas demonstram o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e exigirão forte
liderança e colaboração, aproveitando da melhor ciência disponível para orientar todas as ações”, disse
o CEO Fernando Queiroz.
A estratégia de sustentabilidade da Minerva é pautada pela contribuição para um planeta saudável e
comunidades prósperas e para isso a Companhia espera investir R$1,5bi até 2035. A Minerva
reconhece os desafios e oportunidades únicos fornecidos por sua cadeia de valor e está adotando uma
abordagem diversificada para atingir suas metas de médio e longo prazo nos escopos 1, 2 e 3.
A. Para o tema eficiência ambiental em suas operações a Companhia se propõe a:
Reduzir a intensidade das emissões nos escopos 1 e 2 em 30% até 2030;
Manter a emissão líquida zero na matriz energética das operações (escopo 2), meta atingida
em 2020 com 100% da energia advinda de fontes renováveis;
Analisar cenários de descarbonização e trajetória futura de emissões;
Ampliar os investimentos em energia renovável, como exemplo do parque de energia solar da
unidade de Bucaramanga na Colômbia;
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Investir em tecnologias para aumentar a eficiência no tratamento de efluentes e emissões
atmosféricas.
B. A Minerva Foods se compromete com o desmatamento ilegal zero em toda a cadeia de
abastecimento da América do Sul até 2030, por meio das seguintes ações:
Ampliação do monitoramento geográfico das fazendas fornecedoras diretas para todos os
países de operação na América do Sul até 2030.
o Atingiremos 100% do monitoramento geográfico de fazendas fornecedoras diretas no
Paraguai até dezembro de 2021, Colômbia em 2023, Uruguai em 2025 e expansão para
os demais países da América do Sul até 2030.
o No Brasil, a Minerva é a única empresa a monitorar 100% das fazendas fornecedoras
diretas com mapas georreferenciados em todos os biomas em que atua (Amazônia,
Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica), incluindo todas as fazendas de ciclo completo, do
nascimento ao abate dos animais.
Desenvolvimento e implementação de um programa para monitoramento de fazendas
fornecedoras indiretas para todos os países de operação na América do Sul até 2030.
o Integração da ferramenta Visipec no sistema de monitoramento geográfico para a
Amazônia até dezembro 2021;
o Aplicativo de verificação de fornecedores indiretos em parceria com Niceplanet
Geotecnologia para o Brasil até dezembro de 2021 e demais países até 2030.
C. A Minerva Foods se compromete a ter 50% de seus fornecedores de carne bovina
participantes do programa de baixa emissão de carbono. O programa será baseado na melhor
ciência disponível e contará com as seguintes ações:
Fortalecimento de parcerias com instituições de pesquisa, como Embrapa no Brasil, CIAT na
Colômbia e INIA no Uruguai, além do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
– Imaflora, para garantir o uso de metodologias robustas e verificadas internacionalmente;
Aplicação de metodologia para monitorar, relatar e verificar o balanço de carbono de fazendas
na América do Sul com resultados preliminares esperados em 2021;
Ampliar o oferecimento de oportunidades de treinamento e assistência técnica aos produtores
para a implementação de práticas regenerativas e de baixa emissão de carbono;
Apoiar a restauração da vegetação nativa alinhada à Década de Restauração de Ecossistemas
das Nações Unidas, proporcionando co-benefícios para a biodiversidade;
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Fortalecimento de parcerias com instituições financeiras para implementar financiamento que
reconheça e recompense práticas produtivas sustentáveis;
Apoiar a inclusão de pecuaristas para atendimento aos requisitos do Programa.
A corrida para emissão líquida zero deve ser um esforço coletivo. A Minerva está envolvida em
parcerias e coalizões com o objetivo de abordar as mudanças climáticas e impulsionar a
sustentabilidade do setor, incluindo o Pacto Global das Nações Unidas, a Mesa Global para Carne
Sustentável e as mesas regionais no Brasil, Colômbia e Paraguai, a Aliança de Investidores para
Mercados Emergentes, o Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos, o Protocolo de
Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia – em parceria com o Ministério Público
Federal e Imaflora.
As ações e compromissos citados baseiam-se em décadas de diligência à melhoria dos resultados
ambientais e sociais, dentro dos três pilares da sustentabilidade da Minerva: Dedicação ao Planeta,
Prosperidade da nossa gente e Qualidade do Produto e Respeito à Vida.
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