Bayer CropScience conquista
Prêmio von Martuis 2014 de Sustentabilidade
Empresa recebe premiação com case Valore Guaíra

A Bayer CropScience recebeu na manhã desta terça-feira (5), com o
projeto programa de certificação

Valore, o 1º lugar na categoria

“Tecnologia” do Prêmio von Martius de Sustentabilidade 2014, outorgado
pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, por meio de seu
Departamento de Meio Ambiente, Energias Renováveis e Eficiência
Energética. Há mais de 14 anos, esta premiação reconhece projetos que promovam o
desenvolvimento socioeconômico e cultural, alinhado ao conceito de sustentabilidade em todo o
Brasil. O case vencedor de 2014 foi o da Usina Açucareira Guaíra, situada no município de
Guaíra (SP), cuja produção passou por rigoroso processo de acompanhamento e garantiu a
certificação Valore Bronze da empresa. “Esta premiação reconhece nosso compromisso com a
sustentabilidade na agricultura brasileira, por meio do Valore e da viabilização econômica do
negócio dos nossos clientes, do engajamento social e de uma atuação ambientalmente correta”,
diz Fabrício Rezende, gerente de Serviços da Bayer CropScience. “Conquistar o Prêmio von
Martius confirma que a empresa está no caminho certo e que nossas soluções têm grande
aceitação entre os empresários do agronegócio”, completa.

A Usina Açucareira Guaíra conquistou a certificação após alcançar o nível de
excelência operacional exigido pelo programa, sendo a primeira usina a atingir 100% de
conformidade em todos os 140 requisitos do programa. Estes critérios consideram o respeito à
legislação regulamentadora do setor, responsabilidade ambiental e social. Além da preocupação
com a sustentabilidade da cultura e com o meio ambiente, esta certificação oferece à empresa
benefícios como sustentabilidade dos negócios no longo prazo; diferenciação do produto no
mercado, assistência técnica e expertise de profissionais da Bayer CropScience; boas práticas
agrícolas, com uso racional de insumos e recursos naturais; qualificação profissional; melhor
gestão dos negócios – alocação/utilização dos recursos de forma mais eficiente; além da
diminuição dos custos da produção e maior produtividade.

Histórico > > >
Criado em 2000 pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, o então Prêmio
Ambiental von Martius passou a ser chamado de Prêmio von Martius de Sustentabilidade a partir
de 2007, com a intenção de reconhecer projetos de todo o País que promovam o
desenvolvimento socioeconômico e cultural, alinhado ao conceito de sustentabilidade.
Hoje o Prêmio von Martius é um dos mais importantes do setor e o único do gênero no País a
obter o selo carbon free, por fazer a compensação de todo o gás carbônico dispensado desde o
início de suas atividades até a cerimônia de premiação. Desde 2008, o evento tem conquistado
também o selo Sustentax de sustentabilidade, reduzindo ao máximo os efeitos nocivos ao meio
ambiente e à sociedade durante a premiação. Desde a primeira edição do Prêmio von Martius até
hoje, 1.464 projetos foram inscritos, analisados e auditados nas categorias Humanidade,
Natureza e Tecnologia.

