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Discurso Marcos Molina – Presidente do Conselho de Administração da
Marfrig

Bom dia a todos!
Muito obrigado por estarem conosco neste evento.
Na história da Marfrig, o tema socioambiental sempre esteve
presente. O seu objetivo vai além da mitigação dos impactos
socioambientais negativos.
Entendemos e atuamos para ampliar os impactos positivos e
assim contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e para
a manutenção e a recuperação da biodiversidade nos territórios
onde atuamos.
Estou realmente convencido de que a conservação dos nossos
biomas, em especial a Amazônia, é requisito fundamental para o
futuro da nossa sociedade.
Em 2009 assumimos o compromisso pelo desmatamento zero na
Amazônia. Para cumprir esse compromisso, desenvolvemos um
sistema de monitoramento que controla 100% dos fornecedores
diretos que estão na região.
São mais de 26 milhões de hectares monitorados a cada compra
de gado, 16 mil fazendas verificadas. Uma área maior que todo o
Reino Unido.

Criamos sistemas de produção certificados como o Rainforest e
de produção de baixo carbono e carbono zero em parceria com a
EMBRAPA.
Investimos 260 milhões de Reais em sustentabilidade nos
últimos 10 anos. E vamos dobrar este valor nos próximos anos.
Sabemos que precisamos ampliar essa visão e a nossa atuação
para os próximos anos, tendo como norte a manutenção e a
recuperação de nossas florestas.
Estamos cientes de que apoiar os produtores para que adotem
práticas mais sustentáveis é fundamental. Também temos
ciência de que medidas de inclusão que regularizem muitos
desses produtores será parte do sucesso de qualquer iniciativa
de preservação do bioma. E de que a rastreabilidade total
contribuirá para a preservação ambiental e para o aumento da
sanidade e da segurança alimentar.
Com tudo isso, ficará mais fácil para o Brasil e para a carne
brasileira abrir novos mercados internacionais. A Marfrig é parte
da solução! Estamos aqui hoje para reafirmar os nossos
compromissos assumidos desde 2009.
Por isso a Marfrig apresenta publicamente o seu plano de 5 anos,
numa visão até 2030, que vem sendo desenvolvido desde o final
do ano passado, em parceria com a IDH.
Esse plano está baseado nas premissas da rastreabilidade
completa de nossa cadeia de suprimentos, na necessidade
urgente da inclusão de produtores num sistema de produção
sustentável, no total combate ao desmatamento e na
transparência para que toda a sociedade possa acompanhar a
evolução do plano.

Sabemos que esse caminho pode ser mais rápido se todos
trabalharem juntos.
E a Marfrig está pronta a contribuir e engajar cada elo do setor:
produtores, governo, clientes, consumidores, sociedade civil e
entidades de pesquisa.
Acreditamos que, com uma articulação adequada e com o
trabalho conjunto de todos, o Brasil que já produz carne com
qualidade e segurança, também terá uma pecuária mais
sustentável, de baixo carbono, rastreada e livre de
desmatamento.
Nós da Marfrig, que ajudamos a alimentar o mundo, também
vamos juntos cuidar deste mundo.

