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Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável

NEGÓCIO BOM QUE FAZ BEM

E
sse é o slogan que melhor con-
solida as diferentes abordagens 
da sustentabilidade agropecu-
ária. O negócio, para ser bom, 

deve monetizar os ativos em níveis 
competitivos ao mercado. Os dois 
principais ativos do agronegócio são 
a terra e o rebanho; sendo o primeiro, 
em média, oito vezes mais valioso.

O papel econômico da proprie-
dade é superar 4% ao ano de renta-
bilidade sobre o patrimônio terra. 
Aprendemos ao longo dos mais de 
20 anos monitorando fazendas que 
esse nível de resultado apenas ocor-
re quando a atividade faz bem ao 
máximo de pessoas e recursos en-
volvidos. Utilizamos uma ferramen-
ta de gestão chamada matriz de be-
nefícios prioritários, onde documen-
tamos para “quem” a propriedade 
deve gerar valor. Registramos desde 
respostas simplórias, como “eu sou 
o dono, deve gerar valor para mim”; 
até visões muito mais amplas, abor-
dando que o papel da fazenda é ge-
rar valor para os funcionários, ani-
mais, região, solo, setor agropecuá-
rio e planeta. São nestes casos que 
os melhores resultados aparecem. 

Nunca consegui compreender o 
paradoxo produtividade x sustenta-
bilidade quando tratamos de uma 
atividade agropecuária. Ele pode fa-
zer sentido nas atividades indus-
triais, onde alguns processos econo-
micamente melhores utilizam recur-
sos e processos de impacto negativo 
ao planeta. No agronegócio, a pro-
dutividade explica mais de 60% dos 
resultados econômicos, o restante se 

relaciona ao custo dos insumos e va-
lor de venda. Na atividade pecuária, 
as fazendas de melhor resultado eco-
nômico produziram 41% mais quan-
do comparada à média. Na agricul-
tura este número foi de 33% e 42% 
para soja e milho, respectivamente.

Fica claro que a produtivida-
de é determinante à rentabilida-
de, mas como tudo isso se relacio-
na com a sustentabilidade? Deve-
mos resgatar que produtividade é 
uma relação entre o quanto se pro-
duz e os recursos necessários para 
tal. Esses recursos se referem a in-
sumos, tempo, trabalho, área e ou-
tros. A ONU destacou que desenvol-
vimento sustentável é aquele capaz 
de suprir as necessidades da gera-
ção atual, atendendo às necessida-
des das futuras gerações, ou seja, é 
o desenvolvimento que não esgota 
os recursos para o futuro. De pos-
se das duas definições, a de produ-
tividade e a de sustentabilidade, po-
demos olhar como ambas se poten-
cializam no agronegócio.

Tempo é um dos elementos-
chave no conceito de produtivida-
de. Na pecuária existem animais 
que são abatidos aos 20 meses de 
idade ou menos enquanto vive-
mos uma realidade que supera os 
36 meses de idade ao abate. Quan-
to mais tempo, maior o período de 
emissão do metano, maior o con-
sumo de água e demais recursos. 
De forma direta, podemos relacio-
nar a produtividade com a susten-
tabilidade em relação a esses parâ-
metros. Apesar desta óbvia aborda-
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gem, destaco que esse não é pon-
to central da relação entre a pro-
dutividade e a sustentabilidade.

O elemento central é a vida no so-
lo. Isso mesmo, vida. Sistemas agro-
pecuários com maior teor de maté-
ria orgânica e microrganismos apre-
sentam maior potencial de produtivi-
dade. São solos que, devido a maior 
capacidade de retenção de água, fixa-
ção biológica de nutrientes e disponi-
bilidade mineral, multiplicam a capa-
cidade de crescimento das plantas, 
ampliando a produtividade de grãos 
e de carne. Tudo isso ocorre ao mes-
mo tempo que removem carbono da 
atmosfera. Em suma, no agronegócio 
a sustentabilidade é um pré-requisi-
to para a produtividade. ■


