
O Agro quer ser pop mas segue assombrado pela agenda ESG. 

Por Luiz André Ferreira 

 

 Não resta dúvida de que a ESG também chega preocupando o setor de 

agronegócio do Brasil. A sigla está em inglês (Environmental, Social and 

Governance). Ao mesmo tempo em que está incluída nos discursos como 

obrigatória, a expressão da moda é considerada um fantasma àqueles que 

insistiam em ignorar a incorporação desses conceitos na rotina dos negócios. 

Essas 3 letrinhas agora tão cobradas nos protocolos empresariais, na verdade, 

são itens vigentes de quem já trabalha com Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial (RSE), desde os anos 1990.   

Apesar de velhos conhecidos, não impedem que sejam vistos por alguns 

como um dos principais entraves do agronegócio brasileiro. Principalmente, 

diante da necessidade de conciliá-los com a perspectiva de crescimento do 

setor em 20% até 2030, conforme projeção do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Crescer de forma sustentável sempre foi um desafio para boa parte dos 

setores produtivos, o que não é diferente no caso do agronegócio. Como 

expandir, mantendo os critérios da sustentabilidade, uma das pernas mais 

cobradas do tripé ESG? No caso do agronegócio, que negocia diretamente 

com players internacionais, cada vez, cobra-se mais a conscientização 

ambiental, sob o risco de boicote a quem não se enquadra aos padrões.  Junte-

se a isso, o ressentimento de empresários desse setor no investimento 

brasileiro em infraestrutura de base, como: energia, água e a expansão. 

Em relação à adaptação à ESG, o desafio fica ainda maior, porque essas 

exigências seguem o conceito de responsabilidade solidária, ou seja, não basta 

apenas que o empresário adeque o seu negócio. É preciso que toda a cadeia 

produtiva esteja preparada incluindo parceiros, fornecedores, investidores -  

também cobrados sob a ótica responsável.  

Convivendo no mesmo terreno que o Agro 4.0, ainda temos fantasmas 

medievais nos rincões brasileiros, como o trabalho infantil, o trabalho análogo 

à escravidão, as queimadas e os desmatamentos...  Ou seja, se escapar apenas 

um elo dessa cadeia pode colocar tudo a perder, como uma laranja podre 

contaminando as demais. 

 Pela sua autoavaliação, o setor acredita que já avançou bastante nesse 

sentido. Isso pode ser interpretado ao destrincharmos um ponto extraído da 

pesquisa Anual Global CEOs 2021, feito pela PwC. Esse item aponta que 47% 



dos líderes brasileiros neste segmento acreditam que precisam fazer mais para 

divulgar suas boas ações.  

Podemos ler com esses dados, que quase metade acredita que já faça a 

sua parte, mas que o desafio está em mostrarem-se.  O que se torna mais 

complexo, justamente por coincidir com uma fase em que a política ambiental 

brasileira tem sido alvo de críticas por parte da imprensa e ambientalistas 

tanto no Brasil como no exterior.  

 A preocupação com a própria imagem fica ainda mais nítida se a 

confrontarmos com as respostas dos empresários internacionais. Enquanto 

divulgar seus feitos é uma preocupação para 47% dos empresários brasileiros, 

somente 39% dos estrangeiros se atentam para essa questão. 

 

O Agro passa a ser pop 

 E essa percepção do empresariado que aparece na pesquisa já pode ser 

observada há mais tempo em ações práticas. Nos últimos 5 anos, vivemos a 

safra da publicidade deste segmento na mídia nacional, o que vem 

possibilitando até o surgimento de novos veículos específicos em meio a um 

mercado de comunicação recessivo.  
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