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A pecuária brasileira apresenta números impressionantes: é responsável por 10% 
do PIB (Produto Interno Bruto); seu rebanho é formado por, aproximadamente, 180 
milhões de cabeças distribuídas em 165 milhões de hectares de pastagem; e a 
produção de carne bovina equivalente a 10,32 milhões de TEC (Toneladas de 
Equivalente Carcaça) (ABIEC, 2021), já a produção de leite corresponde a 36 bilhões 
de litros de leite em 2020 (FAO, 2020). Neste cenário, o Brasil se consolida como 
segundo maior produtor de carne bovina no mundo e primeiro maior exportador, 
sendo o terceiro maior produtor de leite no mundo. 
 
Além disso, no Brasil a pecuária possui produção, produtividade e qualidade 
crescentes, ano a ano, com incrementos constantes em tecnologias e práticas 
sustentáveis, sendo que 33% do território nacional é destinado a preservação da 
vegetação nativa em terras privadas, sendo um caso único de equilíbrio entre 
preservação e produção no mundo (MMA; FUNAI; EMBRAPA, 2018; IBGE, 2019; 
SFB/SICAR, 2021). Porém, o setor ainda enfrenta críticas, por vezes baseadas em 
conceitos equivocados, sobre sua relação e impactos na sociedade e no meio 
ambiente. Além disso todos que participam, direta ou indiretamente, da cadeia de 
valor sabem que há ainda muito espaço para melhoria em diversos aspectos da 
produção. 
 
Para enfrentar esses desafios em 2007 foi criada a Mesa Brasileira da Pecuária 
Sustentável – GTPS, a única entidade que discute a sustentabilidade dentro da cadeia 
da carne bovina a nível nacional. O GTPS é uma entidade sem fins lucrativos, que 
reúne representantes dos 6 elos da cadeia de pecuária bovina: Produtores Rurais, 
Insumos e Serviços, Indústrias, Varejos e Restaurantes, Instituições Financeiras e 
Sociedade Civil. O Grupo tem como missão promover o desenvolvimento da 
pecuária sustentável por meio da articulação da cadeia, melhoria contínua e 
disseminação de informação através do equilíbrio entre os pilares econômico, social 
e ambiental. 
 
Para o GTPS está claro que no Brasil é possível conciliar a produção de pecuária 
bovina com a conservação ambiental e a manutenção da biodiversidade. Para 
promover esse modelo produtivo o GTPS faz uso de ferramentas aplicáveis ao 
cenário brasileiro e fundamentadas em indicadores baseados nos princípios globais 
de sustentabilidade. O uso dessas ferramentas em conjunto com metodologias 
científicas permite acompanhar e analisar a evolução da pecuária e divulgar boas 
práticas sustentáveis, dando visibilidade a ações e iniciativas brasileiras. 
 
Diante desta nova e acelerada dinâmica de percepções e busca por soluções, o 
embasamento técnico e arranjos multissetoriais são imprescindíveis para se atingir 
resultados concretos. Para tanto, o GTPS possui grupos de trabalho multissetoriais 
que debatem temas complexos e emergentes com o propósito de chegar a acordos e 



 

 

entendimentos necessários. A Mesa prioriza sempre fortalecer e integrar os atores 
da cadeia de valor da pecuária bovina que estão engajados e comprometidos com a 
sustentabilidade. Além disso, dissemina fatos científicos e as boas práticas da 
pecuária bovina brasileira a nível nacional e internacional, de maneira a contribuir 
e reforçar a agenda positiva do setor. 
 
São 15 anos de história, tendo sido pioneiros neste debate, reunindo empresas e 
organizações que fazem parte da cadeia da pecuária bovina e se identificam com os 
compromissos e objetivos do GTPS: 
 
Agora temos novos desafios pela frente. Na COP26 (Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima), o Brasil assumiu compromissos que estão diretamente 
relacionados com o futuro da produção pecuária no país. Além de se comprometer 
a reduzir em 50% as emissões até 2030, o governo brasileiro se comprometeu a 
neutralizar as emissões de carbono até 2050 e atingir desmatamento ilegal zero em 
2028, adiantando-se ao prazo firmado no compromisso que prevê o desmatamento 
ilegal zero até 2030. O governo também assinou um acordo de cooperação técnica 
para fortalecer parcerias no combate aos crimes ambientais entre os Ministérios do 
Meio Ambiente e da Justiça, o Ibama e o ICMBio. Por fim, o país assumiu o 
compromisso de redução de 30% nas emissões de metano em 2030, comparado com 
2020. O metano, um dos gases de efeito estufa que pode ser convertido, à título de 
cálculo, em carbono equivalente, é emitido, sobretudo, pela fermentação entérica 
dos ruminantes, em especial dos bovinos. Nesse cenário, a fermentação entérica é 
responsável por 19,9% de todas as emissões de carbono equivalente do Brasil 
(EMBRAPA, 2019). 
 
Porém, de toda a carne bovina produzida no país, 95% são procedentes do sistema 
de produção à pasto (EMBRAPA, 2015), seja ele integrado ou não. Esse sistema 
possui uma dinâmica constante de crescimento que promove a captação do carbono 
presente na atmosfera e seu acúmulo na biomassa e matéria orgânica no solo, isso 
quer dizer que a pastagem é um potencial dreno de gases de efeito estufa, 
removendo carbono da atmosfera e fixando-o no solo, processo este que inativa o 
carbono para efeitos de aquecimento global. Em suma, a carne bovina quando 
produzida em sistemas de alta produtividade tem grande potencial de neutralização 
das emissões de carbono, como tem mostrado os dados de pesquisas científicas. 
 
No cenário futuro, as projeções indicam que nos próximos anos haverá um 
incremento de 20% na produção de carne bovina brasileira, enquanto, por outro 
lado, projeções da FAO mostram um déficit mundial deste alimento e outros dados 
revelam que o Brasil continuará na liderança das exportações de carne bovina, 
representando 24,6% do comércio mundial. Esses números reforçam o papel do 
Brasil como protagonista no cenário de produção de alimentos. 
 
Neste sentido, esta carta tem como objetivo colocar em pauta as demandas 
contextualizadas da cadeia da pecuária sustentável e promover, juntos, a busca do 
desenvolvimento sustentável. Diante do exposto, é necessário fortalecer o 
posicionamento da carne e leite brasileira como alimentos que garantem nutrição 



 

 

adequada e, ao mesmo tempo, podem contribuir cada vez mais para a 
sustentabilidade do planeta. Portanto, como forma de estimular o governo federal e 
governos estaduais a unirem esforços junto à cadeia produtiva, listamos aqui os 
nossos principais pleitos: 
 

1. Utilizar de todos os esforços e meios cabíveis para promover as 

regulamentações do código florestal e a segurança jurídica deste, fazer com 
que o CAR se torne um documento verificado até 31/12/2026.  

2. Criar uma política de regularização fundiária em todo território nacional até 

31 de maio de 2025, garantindo todos os preceitos legais vigentes. 

3. Fazer cumprir as metas do Programa ABC+ com celeridade e monitorar os 

avanços em todos os Estados com uso de metodologia com base científica. 

4. Legitimar o GIPS como instrumento nacional, ligado ao MAPA, de critério de 

sustentabilidade na pecuária brasileira. 

5. Reestabelecer a APEX como a agência nacional para divulgar informações 

assertivas sobre o setor produtivo brasileiro e acompanhar toda e qualquer 

missão governamental de outro país, além de outros designados pela 

presidência da república.  

6. Promover a redução do desmatamento ilegal em 80% em 4 anos, através do 

Plano Operativo do Governo Federal em conjunto com Estados e municípios 

atingidos, reestabelecendo o PPCDAm e o PPCerrado. 

7. Promover o GTPS como órgão consultivo ligado ao MAPA para assuntos 

envolvendo a pecuária brasileira. 

Acreditamos na busca conjunta por soluções eficientes e integradas para os desafios 
enfrentados pela cadeia de valor da pecuária. Neste sentido, o alinhamento 
estratégico e a articulação do governo federal e governos estaduais são essenciais 
para atingir o desenvolvimento sustentável. Desta forma, e certos de que podemos 
contar com a apreciação e consideração dos pleitos listados acima, agradecemos e 
nos colocamos à disposição para construções de ações. 
 
 
 
 
 
Sergio Ralph Marc Schuler - Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Questionamentos, dúvidas e entrevistas referentes ao posicionamento do GTPS, devem ser 
endereçados ao e-mail gtps@gtps.org.br e serão respondidos pelo nosso Presidente. 
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