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PREOCUPAÇÃO CRESCENTE, 
SUSTENTABILIDADE
NA CADEIA PRODUTIVA 
SOMENTE É POSSÍVEL
COM ENGAJAMENTO
DE TODOS OS ELOS
DA CADEIA, OPINA
MICHEL SANTOS,
DA BUNGE BRASIL 

JOÃO PAULO MONTEIRO, DA REDAÇÃO
joao@ciasullieditores.com.br

fato nos dias de 
hoje a crescente 
associação por 
parte das em-
presas de seus 

negócios ao tema da sustentabilidade. A 
busca por mitigação de riscos de ima-
gem, manutenção da capacidade de su-
primento e acesso aos mercados são os 
principais objetivos, além de resultados 
diretos em economia de recursos escas-
sos como água, por exemplo, e melhoria 
das despesas com energia e tratamento 
de resíduos.

Deste modo, desde as mais complexas 
soluções de grandes corporações até as 
mais básicas aplicações da sustentabili-
dade nas operações, o fator econômico é 
sempre associado ao tripé, complemen-
tado pela questão social e a ambiental. 
“Aqueles que não estiverem pensando as-
sim não têm lugar no mercado do futuro, 
isto é, não estão trabalhando para a sus-
tentabilidade dos seus negócios”, inicia o 
diretor global de Sustentabilidade da Bun-

ge Brasil (São Paulo/SP), Michel Santos.
Com quase 200 anos no mundo e mais 

de 110 de presença no Brasil, a Bunge é 
exemplo a ser seguido. “Nossa forma de 
agir visa o desenvolvimento sustentável 
das áreas onde atuamos. De modo res-
ponsável e com governança, trabalhamos 
proativamente na discussão das agendas 
de desenvolvimento. Também, não poupa-
mos esforços para produzir em total res-
peito aos recursos naturais, seja em nossas 
operações ou na promoção da agricultura 
sustentável. Finalmente, também nos basea-
mos no engajamento de nossos stakeholders, 
pois, em última análise, sozinho não se vai 
a lugar nenhum quando o tema é sustenta-
bilidade”, analisa o executivo.

O discurso é comprovado na prática. 
A Bunge foi a primeira empresa a firmar 
parceria com a Embrapa para promoção 
da ILPF, conta Michel. “Hoje já é realidade 
em 11 milhões de hectares”. A integração 
é um exemplo de como a adoção de tec-
nologias é fundamental para a atividade 
agropecuária. “O produtor deve pro-
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curar ferramentas no sentido de produzir 
mais, diminuir custos e ganhar mais tempo 
para outras atividades”, determina o espe-
cialista. Com isso em mente, é categórico 
ao afirmar: “É preciso investir constante-
mente em inovações. O produtor precisa 
entender que é um investimento. Existem 
diversas ferramentas que possibilitam 
a produção em áreas antes degradadas, 
resultando em uma produção cada vez 
maior sem a necessidade de abrir novas 
áreas para atender à crescente demanda 
global de alimentos e energia”.

A visão um tanto quanto deturpada 
em relação a um investimento, visto por 
alguns apenas como um custo, é resulta-
do de nem todos os produtores brasileiros 
entenderem com clareza a relação desem-
penho socioambiental e efeito econômico. 
“Ainda existe certa desconfiança de que 
a questão socioambiental esteja integra-
da no benefício econômico por parte dos 
produtores. Mas, uma grande parcela já 
entendeu que é uma questão de mitiga-
ção de riscos trabalhistas, ambientais e 
de mercado. Também, uma significativa 
parcela explora bem as oportunidades que 
o negócio oferece e isso traz diferenciais 
positivos”, detalha Michel.

E, ser sustentável associado à um rendi-
mento positivo não é um conceito exclusi-
vo aos grandes, pontua o executivo. “Uma 
vez que o produtor entender que a produ-
ção sustentável dará a ele consequente-
mente rendimentos, ele modifica o seu ne-
gócio. Acredito, ainda, que todos os ciclos 
produtivos devem ser ambientalmente 
sustentáveis e beneficiar as comunidades 
locais em termos econômicos e sociais”. 
De forma resumida, a ideia é focar na lon-
gevidade do empreendimento. “O peque-
no produtor que mantém seu negócio por 
gerações, com ganhos, certamente acaba 
se expandindo. Mesmo aqueles que optam 
por permanecerem pequenos é porque en-
contraram seu equilíbrio sustentável. Não 
há formula mágica, é uma questão de pe-
renidade, de pensar em prazos maiores do 
que apenas no amanhã”, completa.

Para o grande, médio ou pequeno, o 
conceito é único, delimita Michel: “Pro-
duzir de forma sustentável significa 
suprir a cadeia de alimentos com maté-
rias-primas de qualidade, em condições 
e prazos combinados, com o máximo de 
eficiência no uso dos recursos naturais e 
promoção de segurança alimentar para 
todo o sistema produtivo, que garante 

Como importante player global, é na-
tural o nível de exigência sobre o Brasil ser 
elevado, acredita Michel. Desta maneira, 
cabe a toda a cadeia produtiva mostrar a 
capacidade deste setor, muitas vezes, acima 
dos padrões de outras regiões produtoras. 
“Fortalecendo sua imagem de produtor 
responsável, o País continuará a fornecer os 
frutos da produção sustentável ao mundo. É 
preciso comunicar mais para que a pressão 
seja menor, ou seja, o desafio é levar a infor-
mação aos mercados”, acredita o executivo.

Para suprir este desafio, é importante 
a participação dos mais diversos agentes, 
pontua: “Acredito que sustentabilidade seja 
uma missão da sociedade, na qual o gover-
no faz parte. E o governo tem papel central, 
pois, se não promover os incentivos adequa-
dos, não gera clima propício para o desenvol-
vimento sustentável”.

Uma postura assistencialista ou compor-
tamento passivo, no aguardo de uma capaci-
tação, não é o caminho, finaliza o executivo: 
“Todos devem estar abertos a parcerias e 
auxílio mútuo. Assim nascem as sinergias. 
O governo, por sua vez, é capaz de gerar os 
incentivos adequados, sejam eles fiscais, de 
logística e infraestrutura para que o desen-
volvimento seja uma realidade”. ■

MICHEL SANTOS
DIRETOR GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE 
DA BUNGE BRASIL

ainda a continuidade de tal abastecimen-
to às gerações futuras”.

Assim, cada segmento dentro da cadeia 
produtiva detém desafios e oportunidades. 
Além disso, integração e transparência en-
tre os elos é de extrema importância, de-
termina: “Os parceiros da cadeia produtiva 
têm sua parcela em ser transparentes, em 
prover feedbacks e demandas justas a cada 
um dos atores. Isso é importante para que 
todos entendam o rumo para onde se preci-
sa seguir. A primeira responsabilidade vem 
da conscientização do indivíduo, que deve 
ter a iniciativa de buscar conhecimento”. 

Desta forma, com os agentes unidos 
em prol da sustentabilidade, o Brasil de-
tém todos os atributos para manter a 
produção sustentável, expandir de forma 
responsável e atender à crescente deman-
da global por alimentos. “Coletivamente, 
precisamos melhorar a sensibilização para 
temas críticos, como a manutenção dos re-
cursos naturais e a parcela que compete à 
população, que pode evitar o desperdício 
e reciclar seus resíduos. Internacionalmen-
te, precisamos mostrar que o Brasil, no 
agronegócio, é um país avançado e com 
diferenciais que merecem ser valoriza-
dos”, completa o especialista.
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vem da conscientização
do indivíduo, que deve
ter a iniciativa de 
buscar conhecimento




