
Plano de implementação  

Compromisso para o estabelecimento de uma cadeia de suprimentos livre de desmatamento e de 

conversão ilegais da vegetação nativa 

Em 2022 o grupo Patense assumiu o ambicioso compromisso de eliminar o desmatamento e conversão 

ilegais da vegetação nativa em sua política de sustentabilidade, alinhando-o com a legislação ambiental 

brasileira (Código Florestal).  

Compromisso: 

“A implantação de uma cadeia de suprimentos livre de desmatamento e de conversão ilegais da 

vegetação nativa, através da rastreabilidade da carne bovina e da soja embutida na ração de 

frangos, suínos e peixes, da realização de análises de risco e do engajamento de fornecedores 

para a implementação de mecanismos de controle de compras. A Patense considera 2008 como 

data de corte e está comprometida em implementar uma cadeia de suprimentos livre de 

desmatamento e conversão ilegais da vegetação nativa até 2040, conforme metas estabelecidas 

no plano de implementação” 

O presente plano de implementação busca construir as bases para que o compromisso possa ser atingido 

até 2040. Nesse sentido, as ações compreendem mapear e entender a cadeia de suprimentos do Grupo 

Patense, estabelecer um sistema de controle de compras e engajar os fornecedores para cascatear nosso 

compromisso ao longo da cadeia de suprimentos. Dessa forma, poderemos entender melhor os desafios 

e replanejar as ações ao longo do tempo. Nesse contexto, as ações planejadas para o período 2022-2025 

seguem no plano de ação abaixo: 

Etapa O quê Início Fim 

PLANEJAMENTO 

Inclusão do compromisso DCF na política de 
sustentabilidade da Patense MARÇO 2022 MARÇO 2022 

Publicação da política e do plano de ação no 
site/aplicativo (APPatense) da Patense ABRIL 2022 ABRIL 2022 

RASTREABILIDADE 
+ 

ANÁLISE DE RISCO 

Engajamento com fornecedores LINHAS A e B – exercício 
de rastreabilidade 2022 ABRIL 2022 JUNHO 2022 

Análise de risco dos fornecedores, planejamento de 
ações de engajamento (LINHAS A e B)1 JULHO 2022 DEZEMBRO 2022 

Engajamento com fornecedores LINHAS A, B  e C – 
exercício de rastreabilidade 2023 FEVEREIRO 2023 JUNHO 2023 

Análise de risco dos fornecedores, planejamento de 
ações de engajamento (LINHA C) JUNHO 2023 DEZEMBRO 2023 

ENGAJAMENTO 
Engajamento com os fornecedores LINHAS A e B com 
objetivo de cascatear o compromisso JANEIRO 2023 DEZEMBRO 2023 

 

 
1 As linhas A, B e C correspondem a uma classificação interna dos fornecedores do Grupo Patense de acordo com os 
volumes de subprodutos de origem animal fornecidos anualmente. Dessa forma, as linhas são dinâmicas e os 
fornecedores podem ser reclassificados conforme os respectivos volumes fornecidos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


Etapa O quê Início Fim 

ENGAJAMENTO 
Engajamento com os fornecedores LINHA C com objetivo 
de cascatear os compromisso JANEIRO 2024 DEZEMBRO 2024 

CONTROLE DE 
COMPRAS 

Estabelecimento do sistema de controle de compras da 
Patense JANEIRO 2023 DEZEMBRO 2024 

MONITORAMENTO 
E REPORTE 

Reportes públicos com os indicadores de desempenho 
(por exemplo, % de soja embutida na cadeia da Patense 
que está livre de desmatamento e conversão ilegais da 
vegetação nativa) 

JUNHO 2025 --- 

REVISÃO DO 
PLANEJAMENTO 

Revisão do plano de ação (estabelecimento de novas 
metas e ações) --- DEZEMBRO 2025 

 

Esse plano de implementação não cobre todas as ações necessárias para atingir o compromisso da 

Patense em longo prazo, mas se propõe a mapear e entender a cadeia de suprimentos da Patense, com 

vistas à atingir a rastreabilidade da carne bovina e da soja embutida na ração de frangos, suínos e peixes, 

analisar e priorizar os fornecedores para engajamento, estabelecer o sistema de controle de compras e 

engajar os fornecedores com o objetivo de cascatear nosso compromisso ao longo de toda a cadeia de 

suprimentos. Dessa forma, pretendemos compreender melhor os desafios e replanejar as ações ao longo 

do tempo.  

 


