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Mensagens-chave

• Mesmo com o grande 
aumento de produtividade 
observado nas últimas déca-
das, a incorporação de ter-
ras para a produção agrícola 
ainda ocorre no Brasil, le-
vando a constatação de que 
os processos de expansão 
de área e de intensificação 
produtiva ocorrem de forma 
simultânea no território.

• Tanto a agricultura não 
familiar quanto à agricultura 
familiar apresenta expansão. 
O nível de interferência pú-
blica deve ser ajustado para 
que a produção agropecuá-
ria continue tendo como a 
base de seu desenvolvimen-
to a incorporação de novas 
tecnologias (ganhos de 
produtividade e eficiência) 
e sua concentração nas re-
giões em que estes ganhos 

tecnológicos possam surtir 
maior efeito. Ao longo deste 
caminho, os efeitos nega-
tivos sejam controlados ou 
compensados de maneira 
eficiente por medida como 
incentivos ou subsídios, tri-
butação ou regulamentação.

• O potencial de medidas e 
estratégias internacionais 
para regular cadeias de 
fornecimento, sobretudo de 
commodities, para ajudar 
a reduzir o desmatamento 
tropical é complementar, 
mas não suficiente. O peso 
do mercado doméstico é 
grande.

• É necessário, por um lado 
aumentar a governança 
territorial, retomando as 
políticas de comando e 
controle e eliminando a 

ilegalidade. Por outro lado, e 
paralelamente, é necessário 
retomar e implementar as 
políticas públicas e privadas 
que recolocarão o Brasil na 
trilha do desenvolvimento 
sustentável.

• As iniciativas e estratégias 
empresariais têm experi-
mentado diferentes modelos 
e abordagens interessantes. 
Alcançar e mudar o com-
portamento dos produtores 
é essencial. Uma maior 
interação dos elos das 
cadeias (incluindo o setor de 
insumos e financeiro) pode 
potencializar os resultados e 
possibilitar ganho de escala, 
sem o qual, o problema do 
desmatamento não será 
eliminado e benefícios ao 
clima não serão alcançados.
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Contexto

Os estudos mostram que a rela-
ção estabelecida entre o avanço 
da produção de commodities 
agrícolas e o aumento da su-
pressão da vegetação nativa é, 
em grande parte, ilegal (Guedes 
Pinto et al., 2020; Rajão et al., 
2020; Reis et al., 2020; Vascon-
celos et al., 2020).

Embora as iniciativas públicas e 
privadas que tentam eliminar o 
desmatamento das cadeias de 
suprimento de commodities de-
sempenhem um papel importan-
te, a sua capacidade de reduzir o 
desmatamento nos países pro-
dutores é limitada. Entre um ter-
ço e metade do desmatamento 
motivado não se torna em terras 

efetivamente em terras agríco-
las efetivamente em produção. 
Além disso, a maioria - cerca de 
três quartos - da expansão da 
agricultura em florestas é impul-
sionada pela demanda interna 
nos países produtores, especial-
mente de carne bovina e cereais, 
incluindo grande parte do des-
matamento em todo o continen-
te africano, por exemplo. Estes 
dados sugerem que o potencial 
de medidas internacionais para 
regular cadeias de fornecimento, 
sobretudo de commodities, para 
ajudar a reduzir o desmatamento 
tropical é complementar, mas 
não suficiente (Pendrill et al., 
2022).

A história do desenvolvimento das cadeias agroalimentares ao redor do mundo, 
sejam elas longas ou curtas, não ocorre sem impactos sociais e ambientais. A 
expansão da produção dos cultivos agrícolas e da pecuária tem ocorrido por meio 
do aumento da produtividade e, em muitos lugares do mundo, à custa da conversão 
de vegetação nativa de enormes áreas. Em decorrência deste impacto, outros 
também ocorrem como os impactos em água, perda de biodiversidade e solo 
(Fearnside, 2005; Hunke et al., 2014; Bolson, 2018; Abramovay, 2021). Estes capitais 
naturais, uma vez perdidos, afetarão também a própria produção das matérias-
primas que serão transformadas em alimentos pelos diversos elos que compõem as 
cadeias agroalimentares.

Em território brasileiro, o des-
matamento é o impacto mais 
percebido, pois tem relação dire-
ta com as mudanças climáticas. 
Os dados de sistemas como 
o SEEG (2021) mostram que o 
setor de uso da terra responde 
sozinho por 46% das emissões 
brutas (998 MtCO2e) de Gases 
de Efeito estufa (GEE), enquanto 
o setor da agropecuária repre-
senta 27% das emissões brutas 
(577 MtCO2e). Em termos de 
dimensão, o desmatamento de 
todos os biomas brasileiros im-
porta. Entre 1985 e 2021, o Bra-
sil perdeu 13,1% de vegetação 
nativa, entre florestas, savanas e 
outras formações não florestais. 
(Mapbiomas, 2022). 
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As interações em cadeias para 
endereçar o desmatamento e redução 

das emissões: avanços e desafios

Os elos finais representados pelos processadores e distribuidores têm maior 
visibilidade por sua associação mais direta com o consumidor, especialmente os que 
possuem relações comerciais com o mercado europeu, considerado mais exigente 
no cumprimento dos quesitos socioambientais. 

Estes dois elos, por sua vez, têm 
dialogado e articulado constan-
temente com os produtores ru-
rais, visto que são considerados 
como os grandes vetores das 
transformações direcionadas ao 
combate do desmatamento.

Entre os fatores que mais têm 
contribuído com a limitação de 
multiplicar as boas experiências, 
está a dificuldade de comunica-

ção entre os diferentes elos das 
cadeias, pois o entendimento 
dos termos que incidem sobre 
o desenho das estratégias de 
combate ao desmatamento não 
é comum entre os atores. E isso, 
consequentemente, impacta 
na construção de uma narra-
tiva comum dentro da cadeia, 
criando um mal entendimento/
interpretação entre esses elos. 
O resultado é uma frágil arti-

culação dos diversos elos das 
cadeias, visando a integração e 
difusão das ações que podem 
ser postas em vários níveis, além 
do controle do desmatamento, 
como por exemplo, a restaura-
ção de pastagens degradadas, 
formação de arranjos locais, 
recuperação de passivos e prá-
ticas de manejo, como a agricul-
tura regenerativa.
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Destaques 
dos casos
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QUADRO 1. PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS NA CADEIA DE GRÃOS.

Caso  Criação  Abrangência  Responsáveis  Atores envolvidos  Elos sobre os 
quais incide 

Moratória 
Soja 
Amazônia

2006/ 
2008  Amazônia Legal  Abiove, Anec, Governo 

Empresas, 
Governo
OSC, ONGs

Produtores/
comércio soja 

Protocolo 
Verde 
Grãos Pará

2014  Pará
MPF, Governo 
estadual, Produtores/
comércio grãos

Empresas, MPF  Produtores/
comércio soja 

SCF  2018  61 municípios do 
Matopiba e MT SCF, Abiove  6 empresas 

membros WBCSD1 
Produtores/
comércio soja

QUADRO 2. COMPARATIVO POR CADEIA DE SOJA E MILHO

Experiências
Desenho do Programa Estratégias do Programa

Similaridades Diferenças Similaridades Diferenças

Moratória 
Soja 
Amazônia Acordos de adesão 

voluntária, firmados 
para dar respostas 
às pressões de 
mercado, com 
característica 
multiatores

Foco na soja 
produzida na 
Amazônia Legal

Compromissos 
de aquisição 
de produtos de 
áreas livres de 
desmatamento e 
a identificação de 
produtores que 
não cumprem os 
requisitos pré-
estabelecidos

Atuação na Amazônia 
Legal. Desmatamento zero

Protocolo 
Verde Grãos 
Pará

Foco em grãos (soja 
e milho) produzidos 
no estado do Pará

Atuação no Pará. 
Desmatamento ilegal. 
Obrigatório CAR regular, 
verifica a sobreposição 
com UCs e TIs. Afere a 
capacidade produtiva 
do estabelecimento. 
Permissão de supressão

SCF

Acordo entre 
empresas, de 
adesão voluntária 
em resposta 
às pressões de 
mercado pelo avanço 
do desmatamento 
no Cerrado

Foco na soja 
produzida em 
alguns municípios 
do Matopiba e MT. 
Iniciativa empresarial 
que conta com a 
participação de ONGs 
para capacitações

Acordo piloto em 
alguns municípios do 
Cerrado, concentra 
ações em disseminação 
de boas práticas

1 World Business Council for Sustainable Development.

AGRICULTURA: O CASO DA 
CADEIA DE GRÃOS

Ao longo dos últimos 17 anos os 
arranjos formados a partir da con-
certação de multi-atores em torno 
da produção de grãos, especial-
mente, soja e milho, vêm sendo 
ampliados. Tais experiências se 
consolidam de diferentes formas, 
mas buscam um objetivo comum: 
coibir a comercialização oriunda 
de áreas desmatadas, sobretudo 
na Amazônia Legal, mas também 
no Cerrado. Apesar de envolver 
diversos atores, o elo da cadeia 

em que a Moratória da Soja, o Pro-
tocolo Verde de Grãos do Pará e 
o Soft Commodities Forum (SCF) 
mais incidem, de acordo com as 
entrevistas realizadas, é junto às 
empresas produtoras e comercia-
lizadoras dos grãos (quadro 1). 

A indústria é o elo mais 
pressionado para respeitar 
os acordos estabelecidos, 
principalmente as grandes 
processadoras. Para eles, as 
empresas menores e médias não 
são tão cobradas, fato que acaba 
gerando uma concorrência 

desleal. Além das indústrias, 
os produtores também foram 
citados como um elo que sofre 
pressão, uma vez que é de onde 
se espera que mudanças mais 
profundas sejam realizadas.

Estratégias diferenciadas para 
um problema comum

As estratégias dos grupos mul-
ti-atores possuem semelhanças 
e diferenças. As diferenças, em 
geral, dizem respeito ao escopo 
de atuação (desmatamento ile-

DESTAQUES DOS CASOS
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gal zero ou desmatamento zero) 
e escopo geográfico. Algumas 
se concentram no bioma Ama-
zônia enquanto outras focam e 
experimentam os arranjos no 
bioma Cerrado.

Em que pese os diferenciais no 
desenho e estratégias destas ex-
periências (Quadro 2), a literatura 
aponta que importantes avanços 
foram obtidos desde a implemen-
tação destes acordos (Gibbs et al., 
2015), mas ainda persistem alguns 
entraves. O “esquentamento” ou 
a “lavagem” dos grãos é conside-
rada por pesquisadores e pelos 
diversos entrevistados como um 
problema ainda não totalmente 
solucionado. Além disso, também 
cabe ressaltar que as ações de 
combate ao desmatamento ilegal, 
dentro da mesma propriedade, 
devem atender outras commodi-
ties, e não apenas a soja. 

A visão dos representantes da 
indústria, produtores rurais e 
outros elos na cadeia

Segundo o representante da 
Abiove é necessário o engaja-
mento dos fornecedores indire-
tos, de cooperativas e associa-
ções para evitar a triangulação 

e, ainda, promover o monitora-
mento de áreas de transição. Já 
os representantes da Aprosoja 
ressaltam que é preciso consi-
derar as realidades e diferenças 
regionais e suas particularidades 
ao abordar os produtores e pro-
mover a regularização. Além dis-
so, para os produtores de soja, o 
Estado possui papel fundamental 
ao prover a segurança fundiária.

As empresas de insumos tam-
bém possuem grande poten-
cial, dada sua capilaridade em 
promover o diálogo entre os 
elos, principalmente na atuação 
junto aos produtores indiretos. 
Tais empresas têm dissemina-
do as possibilidades da adoção 
de outras formas de produção 
com maior valor agregado, mas 
especialmente com redução dos 
custos de produção – como o uso 
de biofertilizantes e pesticidas 
biológicos, que têm se mostrado 
efetivos na prevenção de pragas e 
gerado menos perda econômica 
para os produtores rurais – e que 
não estejam baseadas no des-
matamento, por meio de incenti-
vos, investimentos e assistência 
técnica. Este potencial articulador 
também foi lembrado pelos repre-
sentantes dos produtores de soja.

PECUÁRIA DE CORTE: 
EXPERIÊNCIA EM ESPAÇOS 
DE CONCERTAÇÃO 
MULTIATORES

Assim como no caso dos grãos, 
há mais de 13 anos a cadeia da 
carne bovina viu surgir espaços 
para negociar as bases de acor-
dos para eliminar o desmata-
mento, bem como outros ilícitos 
como a invasão de terras indíge-
nas, e o trabalho escravo (Qua-
dro 3). No contexto do surgimen-
to dos acordos vigentes hoje, 
como o Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) da Carne e o 
chamado Compromisso Público 
da Carne, foram as organizações 
da sociedade civil e agentes 
públicos os protagonistas. 

A indústria processadora, na 
figura dos frigoríficos, foi o elo 
mais responsabilizado, segun-
do as entrevistas realizadas, 
recebendo a tarefa de mover a 
cadeia de fornecimento no cum-
primento das exigências sobre 
o combate ao desmatamento, 
especificamente na Amazônia 
Legal (Quadro 4). Nessa trajetó-
ria, também foram envolvidas as 
grandes redes varejistas, e mais 
recentemente o setor financeiro.

QUADRO 3. PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS NA CADEIA DA CARNE BOVINA

Caso  Criação  Abrangência Responsáveis  Atores envolvidos  Elos sobre os 
quais incide 

Compromisso 
Público Pecuária  2009  Amazônia 

Legal  
Greenpeace, JBS
Marfrig, Minerva

Frigos/ processadores 
carne

Produtores/
processadores carne

TAC da Carne 
Legal  2009  Amazônia 

Legal 

MPF estados 
Amazônia 
Legal, Imaflora

Frigos/processadores 
carne, MPF

Produtores/
processadores carne

Compromisso 
do Varejo  2013  Amazônia 

Legal 

Abras2, 
Carrefour, GPA, 
Grupo Big, ONGs

MPF, Frigos/
processadores carne, 
Varejo (GPA, Carrefour, 
Wallmart – Big)

Processadores 
carne, Varejo

2 Associação Brasileira de Supermercados.

DESTAQUES DOS CASOS
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QUADRO 4. COMPARATIVO ENTRE OS DIFERENTES COMPROMISSOS DA CADEIA DA CARNE

Experiências 
Desenho do Programa  Estratégias da Iniciativa

Similaridades  Diferenças  Similaridades  Diferenças 

Compromisso 
Público 
Pecuária

Iniciativas 
multistakeholder 
com abrangência 
somente na 
Amazônia Legal

Possui foco na cadeia da 
carne bovina a partir dos 
processadores. Abrange 
somente os 3 maiores 
frigoríficos brasileiros

Demandam que 
ferramentas de 
Monitoramento 
da cadeia 
da carne 
bovina sejam 
implementadas; 
interface com 
os produtores. 

Foco é na eliminação 
do desmatamento, 
legal e ilegal, na cadeia 
de fornecimento 

Termo de 
Ajustamento 
da Carne

Acordo demandado pelo 
MPF. Foco na cadeia da 
carne bovina a partir 
dos processadores. 
Abrange todos os 
frigoríficos dos estados 
da Amazônia Legal que 
queiram ser signatários

Foco é na eliminação do 
desmatamento, legal, na 
cadeia de fornecimento 
dos diretos. Os indiretos 
com regra paulatina.

Compromisso 
do Varejo

Foco na cadeia da 
carne bovina a partir 
das redes varejistas

Monitoramento 
da cadeia da 
carne bovina

Estratégia de não 
comercialização de 
produtos oriundos de áreas 
desmatadas na Amazônia 
Legal. Conscientização 
e interface com 
consumidor final

A rastreabilidade na cadeia da 
pecuária bovina ainda é um 
enorme desafio. As empresas, 
junto com organizações da 
sociedade civil, procuradores 
da República e técnicos dos 
órgãos ambientais, têm buscado 
soluções junto dos produtores 
rurais, pois sabem que é nes-
te elo que estão os maiores 
desafios em combater o desma-
tamento. Essa articulação tem 
sido fundamental para: i) identi-
ficar potenciais riscos e mitigá-
-los; ii) auxiliar na regularização 
ambiental desses fornecedores; 
iii) informar/instruir os produto-
res a adotarem boas práticas; iv) 
auxiliar os produtores na obten-
ção de créditos/financiamentos 
agrícolas junto aos bancos.

Reforço na concertação com 
outros elos da cadeia de valor

como novos e potentes elos para 
acelerar a solução, o setor de 

insumos e os bancos/financia-
dores são os mais citados, pois 
são elos que lidam diretamente 
com os produtores de gado. Seja 
via fornecimento de insumos 
agrícolas, seja via acesso a crédi-
tos e financiamentos, esses são 
elos que precisam ser envolvidos 
nas estratégias de combate ao 
desmatamento daqui em diante. 
Ao integrar esses atores, não 
apenas nos acordos setoriais, 
mas nas negociações em torno 
do tema, as chances de alcançar 
resultados mais efetivos aumen-
tam significativamente.

O CAFÉ REGENERATIVO: A 
RESIGNIFICAÇÃO DAS BOAS 
PRÁTICAS AGRÍCOLAS

O interesse pela agricultura re-
generativa vem aumentando ao 
longo dos últimos anos, com a 
promessa de articular a crescen-
te demanda pela produção de 
alimentos e as pressões globais 

voltadas para a sustentabilidade. 
Apesar de despertar o interesse 
de diversos atores, Newton et 
al. (2020) afirmam que ainda não 
há uma definição amplamente 
aceita. As definições são basea-
das em processos, resultados e 
na combinação dos dois.

Contudo uma agricultura rege-
nerativa é comumente adotada 
por produtores, mas não há um 
marco temporal que identifique 
o início de sua prática nestes ter-
mos no Brasil, embora sua prática 
possa ser considerada secular. 
Em algumas commodities há a 
adoção de práticas sustentáveis 
ligadas a esse tipo de manejo, 
como: i) rotação ou cultivo su-
cessivo de mais de uma cultura 
na mesma área; ii) cobertura do 
cultivo/plantio o ano todo, para 
que o solo não fique em pousio 
durante as entressafras, o que 
ajuda a evitar a erosão; iii) cultivo 
conservador, ou menos aração 
de campos; iv) pastagem de 

DESTAQUES DOS CASOS
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gado, que estimula naturalmente 
o crescimento das plantas; v) 
diminuição do uso de fertilizan-
tes e pesticidas; vi) nenhum, 
ou limitado uso de Organismos 
Geneticamente Modificados 
(OGM) para promover a biodiver-
sidade3; vii) promoção de bem-
-estar animal e de práticas justas 
de trabalho para os produtores. 
No Brasil, essas práticas já têm 
sido empregadas na produção 
de café, milho de pipoca, algodão 
e soja, podendo ser expandida 
para qualquer outra cultura.  

Do ponto de vista comercial há 
algumas iniciativas em curso 
principalmente entre os produ-
tores de café que geraram uma 
certificação específica para 
produtos oriundos de agricultura 
regenerativa. Há também uma 
discussão sobre a adoção de um 
protocolo específico, capitanea-
do pela Embrapa, porém ainda 
sem definição. A Nestlé, que já 
atua com 100% dos produto-
res de café certificados, vem 
implantando projetos voltados à 
agricultura regenerativa. Apesar 
de recente, a empresa espera 
ter os resultados observados 

3 A Agricultura Regenerativa não descarta a biotecnologia. O não uso, ou uso, de tecnologias específicas não faz ser, ou deixar de 
ser, regenerativo necessariamente. 

nas próximas safras e o sucesso 
junto aos produtores pode ser 
medido pela produtividade, re-
dução dos custos da produção e 
pela restauração da paisagem.

A agricultura regenerativa, ao 
ressignificar as boas práticas 
agrícolas, parece ser uma boa 
aposta para introduzir práticas 
sustentáveis que conseguem 
aumentar a produtividade de 
forma ambientalmente respon-
sável, ao mesmo tempo que 
possibilita diminuir os custos 
da produção. Assim, poderá 
representar uma alternativa de 
resposta tanto às pressões de 
mercado quanto à produção de 
alimentos de forma sustentável, 
atuando também como uma 
estratégia de mitigação das 
mudanças climáticas. 

PARA ALÉM DO COMBATE 
AO DESMATAMENTO: 
INICIATIVAS CORPORATIVAS 
E AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

Há diversas iniciativas corpora-
tivas que visam, não apenas o 

combate ao desmatamento, mas 
sinalizam para caminhos possí-
veis de práticas agrícolas mais 
sustentáveis, sobretudo, ende-
reçando as questões associadas 
às mudanças climáticas. Os prin-
cipais programas corporativos 
levantados junto às empresas 
entrevistadas, estão sintetiza-
dos no quadro 5, de acordo com 
a cadeia de valor.

Observa-se que as 
várias iniciativas incluem 
desde o aprimoramento 
de rastreabilidade até a 
implementação de boas 
práticas em curso por parte 
das empresas. Algumas delas, 
inclusive, possuem similaridade 
e interface com outras ações 
e até mesmo outros elos das 
cadeias. Isso demonstra que há 
uma preocupação corporativa 
para que os produtos 
comercializados e beneficiados 
por elas sejam oriundos de 
áreas que respeitam os critérios 
socioambientais, conforme 
preveem os acordos setoriais e 
a pressão internacional.

DESTAQUES DOS CASOS
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QUADRO 5. QUADRO SÍNTESE COM PRINCIPAIS INICIATIVAS CORPORATIVAS

Cadeia/Elo Empresa Programa Objetivo

Grãos

Amaggi Plataforma Originar

Gerar informações confiáveis e maior 
rastreabilidade, de modo a auxiliar na decisão 
de compra e na melhoria do relacionamento 
com produtores rurais, por meio de análises 
geoespaciais, cadastros rurais e listas de exclusão

Cargill Land Innovation Fund

Buscar soluções de combate ao desmatamento, 
apoiando iniciativas que promovam uma 
cadeia de soja sustentável, gerando impactos 
socioeconômicos e ambientais positivos 
no Cerrado, Amazônia e Gran Chaco

FS Ações estratégicas

Desenvolver ações estratégicas na cadeia do 
milho, com foco no desmatamento zero, respeito 
aos direitos trabalhistas e na rastreabilidade da 
cadeia de fornecedores diretos e indiretos

Grupo Sabará Ações estratégicas

Desenvolver ações estratégicas de implementação 
da agricultura regenerativa na produção de grãos, 
e promover o fortalecimento de cadeias de 
produtos da sociobiodiversidade na Amazônia

Pecuária 
de corte

JBS Escritórios Verdes

Oferecer suporte gratuito aos fornecedores 
que operam na Amazônia, no cumprimento das 
exigências socioambientais, e regularização 
ambiental de suas propriedades, até 2025

Marfrig Verde +

Identificar e compreender de que forma os 
fornecedores precisam de suporte, para 
que sejam capazes de cumprir os critérios 
socioambientais da empresa, a fim de garantir 
uma cadeia livre de desmatamento até 2030

Minerva Renove

Engajar a atuação colaborativa de fornecedores 
e não fornecedores da empresa, por meio 
de boas práticas com baixa emissão de 
carbono e conservação, aumentando a 
produtividade e a renda no campo

Café Nestlé Agricultura 
Regenerativa

Estimular a agricultura regenerativa em toda 
a cadeia de suprimentos, de modo que até 
2030, 50% de seus ingredientes venham 
desta prática, e de fazendas certificadas

Insumos

Bayer Pro Carbono

Implementar melhores práticas para o 
acúmulo de carbono por meio de consultoria 
direta e mecanismos financeiros para mais 
de 1800 agricultores no Brasil com vistas 
ase tornar neutra em carbono até 2030

Nutrien Ações estratégicas

Desenvolver ações estratégicas que visem uma 
agricultura moderna vinculada à preservação 
da biodiversidade, por meio de produtos, 
serviços e tecnologias que aumentem a 
produtividade com menor uso de insumos

Yara Ações estratégicas
Desenvolver e implementar práticas de redução 
das emissões de carbono pela metade, e 
oferece a rastreabilidade de seus produtos

Instituições 
financeiras Banco do Brasil Ações estratégicas

Contribuir com linhas de crédito e 
assistência técnica para os diferentes elos 
das cadeias agropecuárias, desde que haja 
comprovação de regularidade ambiental e 
respeito às questões socioambientais

DESTAQUES DOS CASOS
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Conclusões e recomendações

O conjunto de casos destacado mostra que há evolução tanto no trabalho 
coletivo quanto nas ações, programas e estratégias de cada empresa. Algumas 
recomendações derivam deste estudo.

MAIOR ARTICULAÇÃO ENTRE 
OS DIFERENTES ELOS DAS 
CADEIAS E ENTRE SETOR 
PÚBLICO E PRIVADO

Um cenário que pretende avan-
ços contundentes, o que é ne-
cessário e urgente de agora em 
diante, pressupõe, não apenas a 
articulação do Estado com o se-
tor privado, mas a união de esfor-
ços internamente nestes setores. 
Isto é, as ações devem superar a 
barreira privada de cada empresa 
e serem expandidas para ações 
setoriais que articulem diferentes 
elos e diferentes cadeias; assim 
como as ações estatais devem 
ser bem coordenadas entre os 
níveis federativos. 

MELHORAR A 
COMUNICAÇÃO SOBRE OS 
CO-BENEFÍCIOS DAS BOAS 
PRÁTICAS

A ausência de uma unidade no 
que se refere aos conceitos e 
definições, e mesmo nas regu-
lações postas, que envolvem 
as questões do desmatamento, 
são aspectos que impactam 

na comunicação e tendem a 
fragmentar a atuação dos elos 
dessas cadeias.

Por outro lado, não há informa-
ção concreta e suficiente sobre 
os benefícios da adoção de prá-
ticas mais sustentáveis, como 
o uso de insumos agrícolas de 
origem biológica ou a imple-
mentação de sistemas ILPF, 
por exemplo, que reduziriam 
significativamente os custos de 
produção. Embora a tecnologia 
e a inovação estejam presentes 
no mercado, visando sobretudo 
o crescimento da produtividade, 
o produtor rural não vê alter-
nativas, hoje, que aumente sua 
rentabilidade, senão expandir 
sua produção para novas áreas. 

AVANÇAR PARA UMA 
ABORDAGEM MAIS 
TERRITORIAL DO PROBLEMA

Gibbs et al. (2015), Gollnow et 
al. (2018) e Virah-Sawmy (2019) 
destacam que para além dos 
grãos, as ações voltadas para o 
desmatamento zero deveriam 
ir além de um único produto. 

Os autores citam, por exemplo, 
a necessidade de ampliar o 
monitoramento para a produ-
ção de carne. Há uma dinâmica 
de complexidade e interde-
pendência envolvendo setores 
(soja e pecuária) e regiões 
(Cerrado e Amazônia) (Sawyer, 
2009; Silva & Oliveira, 2018; 
Carvalho et al., 2019; Lima et 
al., 2019; Marques et al., 2019; 
Waroux et al., 2019; Stabile 
et al., 2020). Com a expansão 
do cultivo, outras atividades 
agropecuárias, como a pecuá-
ria, seriam deslocadas para a 
Amazônia gerando os chama-
dos efeitos indiretos sobre o 
meio ambiente e grupos locais. 
Além de ambíguo, o impacto 
territorial das grandes lavouras 
tende a ser bastante heterogê-
neo (Favareto et al., 2022). 

Deste modo, diferentes cadeias 
e elos estariam conectadas em 
ações em prol de um mesmo ob-
jetivo, o que além de potencia-
lizar os esforços empenhados, 
pode ter impactos na otimização 
de custos do processo de mo-
nitoramento, que é complexo e 
bastante oneroso.
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