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Compromisso Minerva Foods com a Sustentabilidade 

 

A agropecuária é essencial para o desenvolvimento econômico e a 

segurança alimentar do mundo, ocupando um papel de relevância em 

diversas comunidades na América do Sul e em outras regiões com 

grandes desafios socioambientais.  

 

Na Minerva Foods temos como propósito o comprometimento com o 

futuro sustentável da alimentação do planeta e a sustentabilidade 

como um de nossos cinco valores, compartilhados por mais de 21.000 

colaboradores. Acreditamos ser possível expandir a produção de carne 

e seus derivados alinhada à redução de impactos socioambientais, 

colocando o setor como protagonista na solução para o maior desafio 

que enfrentamos atualmente: as mudanças climáticas. 

 

“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 a 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”, afirma o CEO 

Fernando Queiroz. 
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Dentro do pilar ambiental de nossa estratégia de sustentabilidade, 

Dedicação ao Planeta, estabelecemos um objetivo com metas claras e 

públicas por meio deste compromisso, que guiará nossos esforços nos 

próximos anos.  

 

Na Minerva Foods pretendemos alcançar emissões líquidas zero até 

2035, 15 anos antes do previsto no Acordo de Paris. Entendemos esse 

movimento pioneiro de transição para uma economia de baixa emissão 

de carbono como uma oportunidade para toda a cadeia de valor da 

agropecuária. 

 

Para atingirmos esse objetivo, as iniciativas da Companhia serão 

divididas em três grandes eixos:  

 

1. Ecoeficiência nas operações controladas;  

2. Combate ao desmatamento ilegal na cadeia de valor; e  

3. Desenvolvimento do programa Renove em fazendas parceiras.  

 

Dentro do primeiro eixo, ‘Ecoeficiência nas operações controladas’, 

estabelecemos como metas: 

 

1.1 Em relação à 2020, reduzir a intensidade das emissões de 

gases de efeito estufa (tCO₂e/TPA*1) em 30%, considerando 

os escopos 1 e 2, até 2030; 

 

1.2 Investir em tecnologias que aumentem a eficiência nas 

Estações de Tratamento de Efluentes das plantas 

industriais enquanto reduzem emissões de gases de efeito 

estufa no processo; e 

 
 

 
1 Tonelada de Produto Acabado (TPA). 
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1.3 Manter as emissões líquidas zeradas, considerando a 

abordagem de mercado para o escopo 2, por meio do 

investimento e incentivo à produção de energia elétrica a 

partir de fontes renováveis. Desde 2020 a Companhia 

rastreia a geração da energia elétrica consumida em suas 

operações por meio de Certificados de Energia Renovável 

(I-RECs). 

 

O desafio de combater as mudanças climáticas não pode ser 

enfrentado com iniciativas isoladas, pois demanda não apenas o 

investimento em ferramentas e novas tecnologias na indústria, mas 

também o engajamento de toda a cadeia de valor, onde as maiores 

oportunidades estão concentradas. 

 

Nesse sentido, dentro do segundo eixo, ‘Combate ao desmatamento 

ilegal na cadeia de valor’, estabelecemos como metas: 

 

2.1 Manter o geomonitoramento para todas as fazendas 

fornecedoras diretas no Brasil2; 

 

2.2 Ampliar a cobertura do sistema de geomonitoramento 

para todas as fazendas fornecedoras diretas na América do 

Sul até 2030; 

2.2.1 100% das fazendas fornecedoras diretas monitoradas 

no Paraguai até dezembro de 2021; 

2.2.2 100% das fazendas fornecedoras diretas monitoradas 

na Colômbia até dezembro de 2023; 

2.2.3 100% das fazendas fornecedoras diretas monitoradas 

no Uruguai até dezembro de 2025; 

 
2 A Minerva Foods foi pioneira ao ampliar a adoção da tecnologia por monitoramento 
geoespacial para 100% das fazendas fornecedoras diretas em todos os biomas no 
Brasil (Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica). 
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2.2.4 100% das fazendas fornecedoras diretas monitoradas 

na Argentina até dezembro de 2030. 

 

2.3 Desenvolver e implementar um programa para 

monitoramento das fazendas fornecedoras indiretas na 

América do Sul até 2030; 

2.3.1 Integrar a ferramenta Visipec® ao sistema de 

geomonitoramento da Minerva Foods no bioma 

Amazônia até dezembro de 2021; 

2.3.2 Transferir a tecnologia de geomonitoramento 

utilizada pela Minerva Foods para produtores rurais 

por meio de aplicativo(s) para smartphones, em 

parceria com a empresa Niceplanet Geotecnologia, 

até dezembro de 2021 no Brasil (SMGeo Prospec®) e 

até 2030 para demais países com operações. 

 

Visando acelerar a transição das fazendas parceiras para uma 

economia de baixo carbono, em 2021 criamos o Programa Renove. O 

programa tem por objetivo promover o engajamento e atuação 

colaborativa com produtores rurais na implementação de boas práticas 

agropecuárias que aumentam a produtividade e renda, além de 

favorecer o meio ambiente pela baixa emissão de carbono e 

intensificação sustentável da atividade pecuária. O Programa Renove 

está embasado em três componentes essenciais para sua execução: (i) 

Capacitação e Assistência Técnica; (ii) Finanças Verdes; e (iii) Parcerias 

Técnicas e Institucionais. 

 

Assim, dentro do terceiro eixo, ‘Desenvolvimento do programa Renove 

em fazendas parceiras’, estabelecemos como metas: 

  

3.1 A partir de 2030, adquirir no mínimo 50% dos animais de 

fazendas fornecedoras participantes do programa Renove; 
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3.2 Aplicar metodologias internacionalmente reconhecidas e 

com rigor científico para mensurar a pegada de carbono de 

fazendas, dentro de um sistema monitorado, relatado e 

verificado, e apoiar a implementação de práticas de baixa 

emissão de carbono; 

 
3.3 Apoiar a restauração da vegetação nativa alinhada à 

Década de Restauração de Ecossistemas das Nações 

Unidas, proporcionando co-benefícios para a 

biodiversidade. 

 

A ambição de limitarmos o aquecimento global é parte de um esforço 

coletivo.  Estamos envolvidos e buscamos parcerias e coalizões que 

impulsionem os esforços necessários em nosso setor de atuação. 

Somos membros do Pacto Global da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o maior movimento de sustentabilidade do planeta, e 

participamos ativamente da Mesa Global da Carne Sustentável, Mesa 

de Ganadería Sostenible de Colombia, Mesa Paraguaya de Carne 

Sostenible e, no Brasil, do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável 

(GTPS) e do Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos (GTFI), entre 

outros. 

 

Seguimos confiantes e comprometidos na busca pelos resultados 

esperados por meio deste compromisso. 

 

Minerva Foods  

 

 

 

 

 


