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Resumo 

Este artigo teve como objetivo analisar o envolvimento dos agricultores com as 

questões socioambientais, abordando práticas de produção, práticas ambientais, práticas em 

relação aos colaboradores e práticas de valor e transparência. Foi realizada uma pesquisa 

descritiva e exploratória do tipo survey, com a aplicação de um questionário. Em relação às 

práticas de produção, os agricultores pesquisados utilizam técnicas já conhecidas como 

plantio direto e curvas de nível. Outras práticas, como controle biológico e cultivo 

consorciado, são menos adotadas. As práticas ambientais vêm ganhando notoriedade devido 

ao aumento da fiscalização para evitar multas. A grande maioria não possui nenhum tipo de 

certificação ambiental, prejudicando a competitividade tanto no cenário nacional quanto no 

internacional. Em relação aos colaboradores, todos os entrevistados responderam que 

respeitam as leis trabalhistas, indicando o cumprimento às leis. A maior parte deles também 

proíbe o trabalho infantil em suas propriedades. Em relação às práticas de valor e 

transparência, a maioria passou uma imagem positiva, seguindo uma conduta ética. As 

análises sugerem que os agricultores adotem uma postura mais ativa, pois muitos já conhecem 

o tema, mas ainda não internalizam novas condutas em suas propriedades. 
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Introdução 
 

Nas últimas décadas o ambiente natural tornou-se a grande preocupação a sociedade 

devido às grandes catástrofes já ocorridas. A natureza está entrando em colapso causado por 

sua exploração excessiva e sem controle. Em várias partes do mundo está acontecendo 

eventos climáticos extremos de escalas jamais previstas pelo homem. Embora alguns 

especialistas previssem a evolução linear destes acontecimentos, pesquisas indicam que os 

impactos são maiores do que o esperado tanto em quantidade quanto em magnitude (IPCC, 

2007). 

Os recursos naturais, que para a maioria da sociedade era considerado como 

inesgotável, foi explorado excessivamente, ignorando suas consequencias. Portanto, no último 

século, as empresas buscaram prioritariamente lucratividade e produtividade, transformando a 

matéria-prima extraída da natureza em produtos, esquecendo-se dos impactos ambientais. O 

governo foi um grande indutor dessa mentalidade, já que visava aumentar a arrecadação 

tributária e incentivar o crescimento da economia, não legislando e fiscalizando 

rigorosamente os produtores e as indústrias em relação as suas condutas, negligenciando a 

preservação ambiental. As pessoas também estavam alheias aos impactos, pois buscavam a 

praticidade, conforto e bem estar não se preocupando com a sustentabilidade e o descarte dos 

produtos consumidos. 

A produção agrícola também partilhou dessa estrutura de pensamento quantitativa e 

imediatista, expandido seus territórios de cultivo agressivamente e buscando aumentar a 

quantidade colhida, com a introdução de sementes geneticamente modificadas e a evolução 

tecnológica dos implementos agrícolas proporcionando uma maior produtividade. 

No Brasil, tal fato torna-se ainda mais relevante na medida em que possui terras 

continentais. A agricultura sempre foi uma importante fonte de renda, principalmente em 

relação à exportação, desde a época do pau-brasil, cana-de-açúcar e café. Atualmente o soja e 

o milho predominam nos grandes territórios cultivados. A cana-de-açúcar também voltou a 

ganhar notoriedade devido à crescente demanda do etanol para o abastecimento de veículos.  

A expansão territorial agrícola, que nos últimos predominou intensivamente na 

região centro-oeste e norte do Brasil, implicou no desmatamento das florestas nativas e 

expulsão dos animais de seu habitat natural. Junto com o desmatamento, as queimadas têm 

ganhado repercussão nacional devido a grande quantidade de CO2 emitida na atmosfera.  

Autores destacam ainda que em algumas regiões, o trabalho infantil ainda existe, 

servindo de mão-de-obra barata para os produtores e uma alternativa de renda para as famílias 

que vivem na pobreza. O trabalho em condições análogas ao escravo ainda não foi totalmente 

extinto no Brasil. No norte do país é possível encontrar em algumas fazendas este tipo 

exploratório de relação que agride os princípios básicos dos direitos humanos. 

Embora os impactos socioambientais causados pelos agricultores sejam graves e 

tenham sido ampliados nos últimos anos, eles estão cada vez mais conscientes dos problemas 

enfrentados pelo meio ambiente, procurando alternativas para que sustentabilidade e 

agricultura caminhem lado a lado buscando a preservação ambiental. Órgãos como a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Emater) estão auxiliando os agricultores a aplicarem práticas que aliem produtividade 

e sustentabilidade nas plantações. O governo está mais participativo as questões ambientais 

no meio rural aprovando novas leis de preservação ambiental e oferecendo incentivos aos 

agricultores. Até porque, pode impactar negativamente no acesso dos produtores aos novos 

mercados, prejudicando a competitividade do pais no contexto global. 

Desta forma, este artigo, tem como objetivo, analisar as práticas socioambientais 



 

adotadas em propriedades rurais vinculadas a atividade agrícola. Portanto, busca conhecer as 

ações já implementadas em relação a técnicas agrícolas, políticas ambientais e relações 

construídas junto aos colaboradores.   

Este artigo pretende, portanto, contribuir com o governo, proprietários rurais e 

sociedade. Para o governo, espera-se que sirva como acompanhamento da eficácia das 

políticas ambientais aplicadas. Aos proprietários rurais, como fonte de comparação entre as 

práticas adotadas em suas propriedades e também para incentivar-los a aplicarem um manejo 

sustentável no cultivo. E a sociedade, espera-se informar sobre as atividades praticadas pelos 

agricultores em nível socioambiental. 

 

1 Revisão bibliográfica 
 

Muitos ecossistemas estão chegando ao seu limite devido aos impactos ambientais 

causados ao longo dos anos como poluição, desmatamento, extração excessiva dos recursos 

naturais. Alguns autores defendem que provavelmente a resiliência será superada neste século 

(IPCC, 2007). 

A teoria econômica do comércio internacional ajudou a potencializar tal cenário uma 

vez que a sua vertente clássica não inclui o meio ambiente em suas análises. Sua lógica é 

baseada em somente dois insumos: capital e trabalho. Assim, o meio ambiente foi 

implicitamente tratado como um repositório infinito de recursos. (IPEA, 2011) 

Em âmbito global as projeções das mudanças climáticas relacionadas à agricultura 

são preocupantes. O aumento da temperatura está levando a antecipação do plantio das 

culturas no Hemisfério Norte e na África provocou uma redução da duração da época de 

cultivo. Na Ásia, a projeção do aumento na safra é de 20%, porém em todo mundo a rápida 

urbanização e o crescimento populacional contribuem para a escassez dos alimentos, 

aumentando o risco da fome. Na América Latina, em áreas que já possuem clima seco, prevê-

se uma salinização e desertificação das áreas agrícolas e nas zonas temperadas projeta-se um 

aumento nas safras da soja (IPCC, 2007). 

Uma crítica dos economistas ecológicos em relação a intensificação do comércio, 

principalmente nos países periféricos, é que os benefícios econômicos são, na maioria das 

vezes, privatizados, enquanto os problemas ambientais e sociais são partilhados para a 

sociedade (IPEA, 2011). Desta forma, discute-se um novo modelo de desenvolvimento capaz 

de satisfazer as necessidades do homem e manter o equilíbrio necessário no meio natural: 

 
O desenvolvimento sustentável pode reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima, 

aumentando a capacidade de adaptação e aumentando a resiliência. Na atualidade, 

contudo, poucos planos de promoção da sustentabilidade preveem explicitamente a 

adaptação aos impactos da mudança do clima ou a promoção de capacidade de 

adaptação (IPCC, 2007, p. 26). 

 

A definição de desenvolvimento sustentável foi dada pela primeira-ministra 

norueguesa Gro Harlem Bundtland e usada pelo Word Business Council for Sustainable 

Development em 1987: ”Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades” (BRUNDTLAND apud 

PORTER; KRAMER, 2006, p.56). Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992 - Eco 92 - o conceito foi 

definitivamente incorporado como princípio (ALIGLERI; et al, 2007). 

A sustentabilidade está baseada em três pilares interdependentes e mutuamente 

sustentadores: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. 

Sua sustentação e efetividade na economia atual implicam numa mudança de cultura 

empresarial, governamental e social que foram influenciadas pelo ambiente externo. Isto tem 



 

levado as empresas a mudarem de postura (ALIGLERI; et al, 2007; PORTER e KRAMER, 

2006). 

O comércio justo, ou fair trade é percebido como uma das formas de se alinhar a esse 

novo tipo de desenvolvimento. Trata-se de um movimento sustentável de comércio 

internacional que busca o estabelecimento de preços justos. Para tanto, propõe meios e 

oportunidades que melhorem as condições de vida e trabalho dos produtores, especialmente 

os pequenos produtores. Com isso, o produtor garante uma mercadoria de procedência e o 

comprador se compromete a pagar um preço que assegure a sobrevivência e o 

desenvolvimento da comunidade (ALIGLERI; et al, 2009). 

 Ressalta-se ainda que, para a comercialização dos produtos na perspectiva do 

comércio justo já existem certificações. Para conseguir estas certificações, é necessária uma 

série de requisitos que na maioria das vezes envolve o cultivo orgânico de alimentos, manejo 

de solo que evitem perdas ambientais e programas de desenvolvimento educacional para os 

empregados (ALIGLERI; et al, 2009). 

 No Brasil ainda não há um selo reconhecido nacionalmente. A iniciativa mais 

próxima disto é do Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental, que está sendo elaborado 

pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com o objetivo de se criar um rótulo ambiental para os produtos 

ecologicamente corretos, como um “selo de garantia” (FUJIHARA, 2011). 

 
Quando uma empresa obtém um selo verde, fica à frente das demais de seu setor de 

atuação. Dessa forma, a certificação de uma empresa estimula as outras a fazer o 

mesmo. É um incentivo para o desenvolvimento de mercados para produtos que 

contemplam, desde sua concepção, aspectos ambientais (FUJIHARA, 2011, p. 74). 

 

As empresas estão perdendo grandes oportunidades de beneficiar a sociedade devido 

à má elaboração de uma estratégia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) que é 

fragmentada e desvinculada da empresa, como sendo algo externo a ela, não existindo uma 

simbiose. Os defensores da RSE usam quatro argumentos para defender a prática: (a) dever 

moral, atingir o êxito comercial honrando os valores éticos que respeitem a sociedade e o 

meio ambiente; (b) sustentabilidade, salientando o manejo ambiental e comunitário; (c) 

licença para operar, toda empresa precisa de autorização tácita ou explícita de governos, 

comunidades e outras partes interessadas para exercerem sua atividade e (d) reputação, 

melhorar a imagem da empresa, fortalecer a marca e até elevar o preço das ações (PORTER e 

KRAMER, 2006). 

A criação do Pacto Global pela ONU é uma proposta para mudar a forma de 

interação da empresa com a sociedade uma vez que busca aliar as práticas e políticas 

empresariais com os valores e objetivos aplicáveis internacionalmente e universalmente 

acordados, mudando as formas de gestão das empresas e seu paradigma clássico de decisão. O 

Pacto Global propõe que as organizações, engajadas em adotar uma atitude socialmente 

positiva sigam os dez princípios (PACTO GLOBAL, 2011): 

a) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos      

reconhecidos internacionalmente; 

b) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos; 

c) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito à negociação coletiva; 

d) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

e) A abolição efetiva do trabalho infantil; 

f) Eliminar a discriminação no emprego; 

g) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

h) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; 



 

i) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente 

amigáveis; e 

j) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina. 

Aliado a RSE, a Criação de Valor Compartilhado (CVC) é um conceito que 

reinventa o capitalismo e transforma a sociedade. A confiança é a base do capitalismo e 

devido à falta de ética de algumas empresas, está cada vez mais fragilizada. Assim Porter e 

Kramer (2011) propoẽm aplicar políticas e práticas que aumentem a competitividade de uma 

empresa e ao mesmo tempo, melhore as condições socioeconômicas da região onde a empresa 

atua, ampliando o elo entre progresso social e econômico. Aumentando o valor econômico e 

social e não transferindo de um lado para o outro como se fossem opostos. 

Exemplos de empresas que se utilizam dos princípios do Pacto Global para reforçar 

sua RSE podem ser encontradas na Índia. A Thompson Reuters criou uma consultoria para 

lavradores de baixa renda, oferecendo mensalmente serviços de informações meteorológicas, 

cotação de produtos e assessoria agrícola, ao custo de US$ 5 por trimestre. Atendendo cerca 

de dois milhões de agricultores, ajudou a elevar a renda de 60% deles, até triplicando o 

rendimento em certos casos. Na África e América Latina, a Nestlé trabalhou intensamente 

com seus fornecedores de café, dando assessoria em práticas agrícolas, garantindo 

empréstimos bancários e ajudando a conseguir insumos, a qualidade do café aumentou e o 

impacto ambiental do cultivo diminuiu (PORTER e KRAMER, 2011). 

No campo a discussão da sustentabilidade tem suscitado e reforçado algumas práticas 

de produção agrícola que reduzam os danos ambientais e a aumentem a produtividade. 

Conway (2003) apresenta algumas tecnologias sustentáveis utilizadas na agricultura: 

a) Intercalação: Cultivo simultâneo de duas ou mais lavouras no mesmo pedaço 

de terra, beneficiando as culturas pois exploram recursos naturais diferentes 

entre si, além de servir para controlar pragas e ervas daninhas; 

b) Rotações: Cultivo de duas ou mais culturas em seqüência no mesmo espaço de 

terra, os benefícios são semelhantes a intercalação; 

c) Agroflorestal: Forma de cultivo intercalada em que as herbáceas naturais são 

plantadas entre árvores e arbustos perenes. As raízes das árvores que são mais 

profundas do que as ervas podem explorar mais nutrientes. As árvores podem 

fornecer sombra e palha, enquanto as ervas reduzem a incidência de ervas 

daninha e impede a erosão; 

d) Adubação Verde: Cultivo de legumes e outras plantas para fixar o nitrogênio e 

depois incorporá-lo ao solo para a cultura seguinte; 

e) Controle Biológico: Uso de inimigos naturais, parasitas e predadores para 

controlar pragas; 

f) Manejo Integrado de Pragas: Uso de todas as técnicas apropriadas para 

controlar as pregas, de modo que reforce em vez de destruir os controles 

naturais. 

O desenvolvimento sustentável em propriedades rurais, passa fundamentalmente pela 

escolhas das técnicas adequadas de produção, seus efeitos sobre a eficiência da produção e 

análise das externalidades ambientais geradas no processo (ALIGLERI apud RODRIGUES, 

2004). 

 

2 Metodologia de pesquisa 
 

Esta pesquisa pode ser qualificada como exploratória e descritiva, com levantamento 

de dados primários. Exploratória, pois proporciona maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito. O objetivo principal deste tipo de pesquisa é o aprimoramento 



 

de ideias ou a descoberta de intuições. Na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa, envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão dos dados (GIL, 

2002).  

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal, descrever as características de 

determinada população ou evento. A principal característica está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática. Gil (2002, 

p.42) ressalta que, “as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática.”. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário de pesquisa composto por 

questões abertas e fechadas formado por 66 questões, dividido em 5 temas: (a) caracterização 

da propriedade e proprietário, com 12 questões; (b) práticas de produção, pesquisadas a partir 

de 11 questões; (c) práticas ambientais, estudadas com 15 questões; (d) práticas em relação 

aos colaboradores, contendo 16 questões; e (e) práticas de valor e transparência, analisadas a 

partir de 12 questões.  

Destaca-se que na elaboração deste questionário foram utilizados os dez princípios 

norteadores do Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU com o objetivo de alinhar práticas 

políticas e empresariais de acordo com os objetivos aplicáveis universalmente. Os princípios 

estão divididos nos temas de direitos humanos, direito do trabalho, proteção ambiental e 

combate à corrupção (PACTO GLOBAL, 2011).  

A pesquisa foi aplicada entre os agricultores que estavam presentes na 51º Exposição 

Agropecuária e Industrial de Londrina, ocorrida no mês de Abril de 2011. Escolheu-se esse 

evento como oportunidade para coleta de dados devido a sua importância para o agronegócio 

no cenário nacional onde é possível encontrar muitos agricultores. 

Na maioria dos casos foi realizada uma abordagem pessoal com os proprietários 

rurais, com uma breve explicação do objetivo da pesquisa antes da aplicação do questionário. 

Obteve-se um total de 19 questionários respondidos. 

A pesquisa apresenta algumas limitações. O tamanho da amostra é a primeira, já que 

poucos agricultores colaboraram com a pesquisa, impedindo a generalização dos dados em 

âmbito nacional. E ,também, ressalta-se a falta de uma verificação in loco. Portanto, não há 

uma garantia de que os pesquisados efetivamente aplicam as práticas respondidas, 

acontecendo o risco da “desejabilidade social” que segundo Serpa (2006, p.17) “ocorre 

quando os sujeitos pesquisados baseiam suas respostas no que percebem como sendo uma 

resposta socialmente valorizada.” 

 

3 Análise e discussão dos resultados 

A maioria dos dezenove proprietários rurais entrevistados é do sexo masculino 

(88%), a idade média dos entrevistados é 49 anos, 60% completaram o ensino superior e 69% 

cultivam em sua própria propriedade.  
Tabela 1: Caracterização da Propriedade e Proprietário 

Sexo: Masculino: 88% 

Idade média 49 anos 

Escolaridade Ensino Superior: 60% 

Tipo de propriedade Própria: 68% 

Culturas adotadas nas propriedades Soja e Milho: 42% 

Tamanho médio das propriedades 301 Hectares 

Renda média  11 Salários Mínimos 

Quantidade média de colaboradores 3 Colaboradores 

Localização da propriedade Paraná: 95% 

Tempo médio de posse da propriedade 20 Anos 

Fonte: Os autores  



 

 

Soja e milho totalizaram 42% das culturas adotadas nas propriedades, seguido por 

café com 12%. O tamanho médio das propriedades é de 301 hectares e a renda média é de 11 

salários mínimos. O tempo médio de posse da propriedade é de 20 anos. Em média os 

proprietários rurais pesquisados têm 3 colaboradores e 95% dos entrevistados possuem sua 

propriedade no Paraná. 

 

3.1   Práticas de produção 

 

Dentre as práticas de produção estudadas, a análise de solo é adotada por todos os 

entrevistados, demonstrando a preocupação com a fertilidade do terreno para a plantação e 

principalmente o ganho efetivo de produtividade. A maioria também está envolvida com o 

plantio direto/adubação verde (94,74%) e a rotação de culturas (89,47%). Essas técnicas que 

vem sendo há vários anos disseminadas por órgão de pesquisa agrícola, minimizam a 

exaustão e melhoram a qualidade do solo, diminuindo os custos com fertilizantes. 

A utilização de curvas de nível já é aplicada por 94,74% dos agricultores. Essa 

técnica muito utilizada pelos agricultores aumenta a retenção da água da chuva, deixando o 

solo úmido e evitando a  lixiviação e erosão.  

Muitos agricultores já aplicam a utilização de adubos não-químicos em sua 

propriedade. Porém, os agrotóxicos ainda predominam para alguns, devido ao custo menor e 

também ao baixo interesse em mudar o sistema de produção tradicional que ao longo das 

décadas sempre utilizou agrotóxicos. Logo, surge a seguinte dúvida, as práticas de tecnologia 

agrícola mais recentes estão realmente sendo aplicadas?  

  Fonte: Os autores 

3.2   Práticas ambientais 

 

Grande parte dos agricultores se preocupa com a racionalização dos recursos tais 

como energia elétrica (94,74%) e água (84,21%), evitando o desperdício e também reduzindo 

os custos. 

O aumento da fiscalização do governo em questões ambientais tem influenciado os 

agricultores a preservarem suas áreas, principalmente pelas multas. Um total de 89,47% dos 

         Tabela 2: Práticas de produção 

 
Sim, já 

aplico. 

Não 

Pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Não pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Nunca havia 

pensado 

nisso. 

Cultivo consorciado. 42,11% 5,26% 42,11% 10,53% 
Rotação de culturas. 89,47% 0,00% 10,53% 0,00% 

Realiza o plantio direto/adubação verde. 94,74% 0,00% 5,26% 0,00% 

Analises de solo. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Controle biológico. 42,11% 21,05% 26,32% 10,53% 

Manejo Integrado de Pragas. 68,42% 31,58% 0,00% 0,00% 

Adubos não-químicos. 57,89% 15,79% 15,79% 10,53% 

Curvas de nível. 94,74% 0,00% 5,26% 0,00% 

Redução de deriva. 63,16% 26,32% 5,26% 5,26% 

Cultivo de espécies vegetais e animais para 

abastecer a propriedade. 
78,95% 10,53% 10,53% 0,00% 

Vende o produto diretamente aos 

consumidores. (feiras) 
36,84% 5,26% 47,37% 10,53% 



 

pesquisados já cumprem os limites exigidos por lei para a preservação da mata ciliar, 73,68% 

dizem preservar a mata nativa prevista em lei que corresponde a 20% do território e 78,95% já 

praticam o reflorestamento. 

        Fonte: Os autores 

 

Em relação as parcerias com ONGs ambientais ou sociais, apenas 15,79% dos 

entrevistados são parceiros. Possivelmente a falta de interesse dos agricultores em se 

aproximar é devido ao receio de aumentar a exigência sobre as práticas de gestão. 

Apenas 15,79% dos entrevistados possuem alguma certificação socioambiental. 

Provavelmente as propriedades ainda não estão de acordo com os requisitos exigidos ou não 

possuem informações de como conseguir a certificação. Ressalta-se que a falta de uma 

certificação pode prejudicar a competitividade da propriedade em grandes cadeias de negócio 

e também dificulta a inserção da mesma no comércio internacional. 

Embora 73,68% dos agricultores dizem já terem participado de eventos sobre 

sustentabilidade, na prática isso nem sempre está sendo aplicado, apenas 15,79% possuem 

certificação e 42,11% estão planejando para o futuro. 

       Tabela 3: Práticas Ambientais 

 
Sim, já 

aplico. 

Não 

Pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Não pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Nunca 

havia 

pensado 

nisso. 

Possui animais e vegetais exclusivos para 

abastecer a propriedade. 
89,47% 5,26% 0,00% 5,26% 

Possui mata ciliar dentro dos níveis mínimos 

previstos em Lei. 
89,47% 0,00% 10,53% 0,00% 

Possui alguma certificação socioambiental. 15,79% 42,11% 21,05% 21,05% 

Capta água da chuva para utilização própria. 

(cisternas) 

 

15,79% 42,11% 31,58% 10,53% 

Preserva mata nativa prevista em lei. 

(mínimo 20%) 
73,68% 10,53% 15,79% 0,00% 

Possui programa de reciclagem de resíduos 

materiais (orgânico e reciclável) 
47,37% 26,32% 15,79% 10,53% 

Participa de palestras/eventos sobre 

sustentabilidade. 
73,68% 26,32% 0,00% 0,00% 

Participa de projetos de conservação 

ambiental. 

63,16% 26,32% 0,00% 10,53% 

Possui parceria com ONGs ambientais ou 

sociais. 
10,53% 21,05% 57,89% 10,53% 

Procura informar-se sobre a procedência dos 

insumos. 
78,95% 15,79% 5,26% 0,00% 

Pratica o reflorestamento de áreas 

degradadas. 

78,95% 0,00% 15,79% 5,26% 

Possui projeto de energia renovável (solar 

e/ou eólica) para a propriedade. 
10,53% 36,84% 42,11% 10,53% 

Possui depósito para embalagens de 

agrotóxicos. 
63,16% 21,05% 5,26% 10,53% 

Preocupa-se em utilizar racionalmente 

energia elétrica. 
94,74% 5,26% 0,00% 0,00% 

Preocupa-se em utilizar racionalmente a 

água. 
84,21% 15,79% 0,00% 0,00% 



 

 

3.3   Práticas em relação aos colaboradores 

 

Todos os entrevistados responderam que respeitam as leis trabalhistas, indicando o 

cumprimento às leis. O respeito é ainda mais evidenciado quando 93,33% responderam que 

pagam os funcionários com o valor condizente ao da categoria e 86,67% permitem a filiação a 

sindicatos.  

Porém, ocorre uma dissonância entre o respeito as leis trabalhistas (100,00%) e o 

registro dos funcionários em sua devida categoria (73,33%). Entende-se que todos seguem as 

leis trabalhistas, mas alguns não registram seus funcionários. É necessário realizar pesquisas 

futuras para melhor compreensão da avaliação. 

 

 

A maioria dos entrevistados (93,33%) proíbe o trabalho infantil, demonstrando a 

preocupação com a criança e o adolescente que em algumas propriedades rurais ainda servem 

de mão de obra. É necessário mais comprometimento dos empregadores rurais e campanhas 

de conscientização do governo para que se alcance a unanimidade na proibição do trabalho 

Tabela 4: Práticas em relação aos colaboradores 

 
Sim, já 

aplico. 

Não 

Pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Não pretendo 

aplicar no 

futuro. 

Nunca havia 

pensado 

nisso. 

Todos os funcionários estão registrados na 

devida categoria. 

73,33% 13,33% 6,67% 6,67% 

Incentiva e dá condições para que os 

funcionários produzam o alimento próprio 

(horta, leite, galinha, ovos). 

80,00% 13,33% 6,67% 0,00% 

Proíbe o trabalho infantil na propriedade 93,33% 0,00% 13,33% 0,00% 

Todos os funcionários possuem casa própria. 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 

Oferece moradia adequada aos colaboradores. 

(luz, água encanada, sistema de esgoto) 

80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

Todos os funcionários são pagos no valor 

condizente com a categoria. 

93,33% 0,00% 6,67% 0,00% 

Possui acordo ou parceria com o sindicato dos 

funcionários. 

60,00% 20,00% 26,67% 6,67% 

Facilita o acesso as crianças a escola. 

(transporte e material didático) 

66,67% 0,00% 26,67% 6,67% 

É obrigatória a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual. (EPI) 

73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 

Possui área de lazer para os colaboradores. 40,00% 33,33% 20,00% 6,67% 

Realiza treinamento periódico junto com os 

colaboradores. 

66,67% 26,67% 6,67% 0,00% 

Pratica salários e benefícios iguais para 

homens e mulheres. 

60,00% 0,00% 33,33% 6,67% 

Respeita todas as leis trabalhistas estipuladas 

no contrato 

100,00

% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Explica a importância do manejo sustentável 

aos colaboradores. 

73,33% 6,67% 0,00% 20,00% 

Incentiva os colaboradores a continuarem 

seus estudos(transporte, material didático). 

73,33% 13,33% 0,00% 13,33% 

Permite filiação a sindicatos. 86,67% 0,00% 6,67% 6,67% 
Fonte: Os autores     



 

infantil. 

Visando uma melhor qualidade de vida aos colaboradores, 80,00% dos entrevistados 

dizem oferecer moradia adequada para eles e também proporcionam condições para que eles 

produzam seu próprio alimento através de hortas e criação de animais. 

A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) é obrigatória para os 

colaboradores, porém 26,67% dos entrevistados ainda não implementaram em sua 

propriedade, aumentando o risco para o trabalhador. 

Os agricultores que praticam salários iguais entre homens e mulheres correspondem 

a 60,00%, entretanto 33,33% dos entrevistados ainda não pretendem aplicar e 6,67% não 

haviam pensado nisso. Tal situação reflete a realidade brasileira, uma vez que as diferenças 

salariais entre homens e mulheres também está presente em outros setores econômicos. 

 

4.4 Práticas de valor e tranparência 

 

Em relação ao cumprimento das leis, a maioria dos entrevistados (94,74%) afirmou 

que nunca foi denunciado por irregularidades em sua propriedade e nenhum possui alguma 

pendência junto a Receita Federal. Assim como 89,47% seguem as Leis e normas vigentes a 

respeito dos rendimentos e 84,21% pagam ICMS das mercadorias transportadas. 

 

Em relação à política, 89,47% nunca recebeu recursos de grupos partidários e 74% 

nunca contribuiu financeiramente para grupos partidários. 

Todos os entrevistados responderam que nunca foram subornados por representantes 

de órgãos públicos e 87% instruem seus funcionários a respeito de comportamentos éticos e 

íntegros, evidenciando a conduta ética por parte dos proprietários rurais. 

Os agricultores ainda precisam melhorar as condutas vinculadas a responsabilidade 

socioambiental, investindo mais em tecnologias sustentáveis, buscando parcerias com ONGs, 

melhorando a qualidade de vida e segurança dos colaboradores. Pode-se dizer que os 

agricultores passaram uma imagem muito positiva na pesquisa, mas na realidade eles 

realmente seguem estas ações? 

 

Tabela 5: Práticas de valor e transparência 

 Sim Não 

Já foi denunciado(a) a órgãos como IBAMA, IAP, Ministério Público, ou outras 

organizações governamentais ou da sociedade civil por irregularidades em sua 

propriedade ? 

5,26% 94,74% 

Já contribuiu financeiramente para alguma campanha política? 26,32% 73,68% 

Já recebeu recursos oriundos de grupos partidários? 10,53% 89,47% 

Todas as mercadorias transportadas pagam ICMS? 84,21% 15,79% 

Segue todas as Leis e Normas vigentes a respeito da declaração dos rendimentos 

auferidos? 

89,47% 10,53% 

Já foi subornado por representante de órgãos públicos que fiscalizam e/ou 

monitoram propriedades rurais?  

0% 100% 

Possui pendências relacionadas aos negócios agropecuários junto a Receita Federal? 0% 100% 

Já foi obrigado a ceder propriedades a terceiros por questões judiciais? 5,26% 94,74% 

Prevê medidas punitivas aos empregados envolvidos em processos de 

favorecimento a agentes públicos? 

31,25% 68,75% 

Instrui seus funcionários a respeito de comportamentos éticos e íntegros? 81,25% 18,75% 

Sente pressão por parte das ONGs, governo ou mercado para cumprir leis e novas 

exigências ambientais ? 

57,89% 42,11% 

Possui incentivo financeiro de alguma instituição do Governo? 31,58% 68,42% 

Fonte: Os Autores 



 

4 Considerações finais 
 

Observou que os agricultores já aplicam práticas de produção menos nocivas ao meio 

ambiente. Algumas destas já são bem conhecidas nacionalmente como o plantio direto e as 

curvas de nível, entretanto outras práticas ainda não interessam os agricultores devido ao seu 

baixo retorno sobre a produtividade. Esta postura pragmática dificulta o acesso às novas 

tecnologias mais sustentáveis. 

A preocupação ambiental dos agricultores vem crescendo devido ao aumento da 

fiscalização e também pelas novas leis ambientais. Alguns entrevistados ainda enxergam as 

questões ambientais como um mal necessário, seguindo apenas por obrigação para evitar 

multas. 

Embora muitos agricultores não conheçam os princípios do Pacto Global, eles já 

respeitam os contratos de trabalho com os colaboradores, fornecem condições adequadas para 

exercerem suas atividades e proíbem o trabalho infantil. Mesmo assim, é importante ressaltar 

que ainda há más condições de trabalho em muitas propriedades do Brasil. Muitos 

agricultores consideram um custo investir em qualidade de vida para os colaboradores, e não 

como um investimento que em longo prazo pode aumentar a produtividade e reduzir os riscos 

a saúde. 

No geral, os agricultores apresentaram uma postura positiva sobre as atitudes de 

transparência e ética. É necessário saber se realmente eles aplicam em suas propriedades. Se 

as maiorias dos agricultores brasileiros adotassem esta postura, não haveria tantos problemas 

em relação ao meio ambiente, a sociedade e ao governo relacionados à agricultura. 

Acredita-se que o governo está enfrentando um grande dilema entre o crescimento 

econômico e a proteção ambiental. O lado econômico quer um país em constante 

desenvolvimento, para isso, expandindo suas áreas cultivo, criando novas indústrias e 

produzindo mais, a implantação da polêmica usina de Belo Monte é um exemplo do lado 

econômico. O Código Florestal por sua vez, é um exemplo do lado ambiental, proteger as 

áreas de preservação e por em condições de igualdade pequenos e grandes agricultores. 

Sugere-se que os agricultores busquem conhecer mais sobre responsabilidade social, 

alguns entrevistados disseram participar de palestras sobre sustentabilidade, mas nem todos 

colocam em prática o que aprendem. O lado romântico da sustentabilidade, com os conceitos, 

ideias e técnicas que podem tornar um mundo melhor com a união de todos, eles já conhecem, 

o que falta é por em prática, ter atitude para tornar estes conceitos em algo tangível que faça a 

diferença para o nosso planeta. 

Para estudos futuros, seria interessante aplicar uma nova pesquisa com os mesmos 

temas abordados e em outras regiões do Brasil para ver se existe mudança entre as práticas de 

gestão já assimiladas pelos agricultores. 
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