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Uma visão sistêmica

Nas prateleiras

Obra multidisciplinar mostra os fundamentos do 
agronegócio do presente e do futuro Oeconomista indiano 

Pavan Sukhdev ana-
lisa a história das empre-
sas no mundo compe-
titivo e global e faz uma 
ampla discussão sobre os desafios de in-
ternalizar valores ambientais (florestas, 
biodiversidade, água) e sociais (trabalho 
justo, bem-estar, igualdade de gêneros, 
não discriminação) no dia a dia das cor-
porações e de seu relacionamento com 
colaboradores, fornecedores, consumi-
dores e a sociedade como um todo. 

‘A possibilidade de capturar as ex-
ternalidades positivas do capital natu-
ral e transformá-las em ativos concre-
tos, reconhecidos e valorizados por to-
dos é uma das formas para fomentar o 
desenvolvimento sustentável. Na agri-
cultura, esse desafio é cada vez mais 
presente em todas as cadeias. A agen-
da de regularização perante o Código 
Florestal ilustra com clareza esse desa-
fio: restaurar vegetação nativa, recupe-
rar áreas, manejar as áreas produtivas 
de forma mais eficiente, proteger água, 
conservar biodiversidade. São ativos 

que a agricultura bra-
sileira pode e deve cul-
tivar cada vez mais.’”
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ESTOU LENDO
Rodrigo C. A. Lima, diretor-geral  
do Agroicone 
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Dinâmica e em constante evolução, houve um 
tempo em que a agropecuária foi apontada co-
mo um setor estagnado, que teria participa-
ção cada vez menor na geração de renda e de 

emprego. Hoje com cerca de 22% do PIB e uma parti-
cipação em torno de 40% na pauta de exportações do 
país, o agronegócio ganhou respeito. Com ele, vieram 
novas exigências. 

Partindo de entrevistas com em-
preendedores, produtores e funcio-
nários, além de mostrar exemplos 
práticos, os pesquisadores res-
ponsáveis por esta obra discutem 
como profissionais do agronegó-
cio poderão planejar, implemen-
tar e conduzir modelos inovadores, 
ambientalmente corretos e social-
mente justos. Com uma apresenta-
ção didática, os autores vão buscar 
em outras disciplinas termos que 
ajudam o leitor a entender a neces-
sidade de diálogo do setor rural. 

O desenvolvimento rural sustentável tem pela fren-
te enormes desafios, entre eles o aumento da produ-
tividade.

Por isso, o livro propõe instigar os  sujeitos do agro-
negócio  a desenvolver um olhar sistêmico que envolva 
o produtor rural, o ambiente produtivo e a propriedade.

“Dificilmente a sustentabilidade nos processos pro-
dutivos será atingida por meio de ambientes produti-
vos monológicos, onde é escutada apenas uma voz”, 
dizem os coordenadores do livro.
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