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A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE NO POTENCIAL 

EXPORTADOR DAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 

1. RESUMO 

 

Sabendo que o agronegócio tem um grande potencial no Brasil devido ao 

fator climático. Adequar medidas de sustentabilidade que conciliem aumento 

da produção com preservação ambiental é uma alternativa para se diferenciar 

no mercado interno e externo. Além de empresas ligadas diretamente à 

atividade de agronegócio, indústrias que direta ou indiretamente utiliza-se de 

matéria prima extraídas do meio ambiente sustentavelmente também podem 

beneficiar-se dessa alternativa na economia sustentável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental nas praticas comerciais vem se destacando no contexto 

social e econômico mundial. Reflexo disto são os incentivos governamentais 

em iniciativas comerciais nesse sentido, tais como a isenção de tributos e a 

facilidade de créditos em empréstimos. 

E ser uma empresa sustentável não apenas garante incentivos fiscais 

governamentais, mas também contribui financeiramente nos processos 

produtivos porque a empresa passará a adotar medidas sustentáveis, 

portanto, mais econômicos que às tradicionais. Além disto, contribui também 

para a empresa, pois através da realização de praticas sustentáveis ela será 

bem vista perante a sociedade. 

 

3. OBJETIVOS 

   

Esse trabalho tem como objetivo geral encontrar formas de aumentar a 

capacidade brasileira de exportação de matérias primas agrícola através de 

práticas sustentáveis.  
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São objetivos específicos: desenvolver métodos para incentivar as 

atividades de agronegócio no exterior tendo como base práticas 

sustentáveis; conscientizar as empresas brasileiras exportadoras de 

matérias primas agrícola de que elas podem aumentar as suas 

capacidades de produção através da aplicação de medidas sustentáveis.    

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a realização do trabalho terá com base livros e 

websites relacionados ao tema, assim como pesquisas de campo para uma 

maior praticidade da pesquisa teórica realizada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Sabe-se que a atividade de agronegócio com foco na sustentabilidade é 

algo ainda recente no Brasil, mas que atualmente se encontra em grande 

expansão. Para isso ser possível é essencial o apoio governamental em 

iniciativas empresariais sustentáveis.  

Ainda sobre isso, alguns autores afirmam que o governo brasileiro procura 

incentivar práticas comerciais nesse sentido, de acordo com Nobre (2009): 

A comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou (...) 
medida de incentivo à implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
em empresas. Pela proposta, as empresas que implantarem esse sistema 
terão crédito fiscal para pagamento de débitos relativos à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  

Sendo assim, torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas, ou o 

aprimoramento das já existentes, para fomentar a exportação de produtos 

agrícolas sustentavelmente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado preliminar chegou-se a conclusão de que conciliar o 

aumento da produção com a sustentabilidade não é uma tarefa fácil e que 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                   

3 

 

para isso seja possível é necessário com uma boa gestão (CURI, 2011) 

Conclui-se também que atualmente, nu mercado extremamente globalizado 

e competitivo é muito importante a empresa se destacar, principalmente 

através de práticas sustentáveis, pois esse é o novo paradigma. (CURI, 

2011) 
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