
INVESTIMENTOS
SUSTENTÁVEIS

Fabio Ramos 
consultoria@agrosuisse.com.br
www.agrosuisse.com.br



Empresa de consultoria com 36 anos
de experiência na execução de
importantes trabalhos na área da
agricultura e agroindústria no Brasil e
alguns países no exterior, em especial
na América Latina e África.

História
1980 – Gestão de grandes áreas de
produção (gado de corte, café,
algodão, óleo de dendê e soja);
1990 – Metodologia com a
incorporação de serviços
socioambientais nos projetos;
2000 – Parcerias internacionais e
consolidação dos serviços do
mercado sustentável.
2018 – Mercado Sustentável
associado às áreas de tecnologia e
inovação.

AGROSUISSE



VISÃO SOBRE INVESTIMENTOS 

SUSTENTÁVEIS

RECURSOS NATURAIS SÃO ATIVOS AMBIENTAIS QUE
DEVEM SER PRESERVADOS PARA GARANTIR A
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PRÓXIMAS
GERAÇÕES.

OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
DEVEM SER SUSTENTÁVEIS ATRAVÉS DE MODELOS
VIÁVEIS DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL EM
PRIMEIRO LUGAR.

A VIABILIDADE SOCIAL, TÉCNICA E ECONÔMICA
DEVE INTERNALIZAR OS CUSTOS AMBIENTAIS
ENVOLVIDOS NA CADEIA.

SEM AGUA NÃO TEM VIDA

SEM SOLO NÃO TEM ALIMENTO

SEM FLORESTA NÃO TEM 
BIODIVERSIDADE



DESAFIO
INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS 

Mudanças Climáticas

Recursos Humanos
Mão de Obra capacitada

Controle e Rastreabilidade 
= exigência do consumidor 
e dos mercados = Garantia 

do alimento

Atendimento a legislação 
ambiental = sistemas 

sustentáveis

Tecnológicos - Aumento da 
produtividade e melhoria 
na Qualidade do produto



Crescem os ativos ambientais 
no Brasil e nos EUA

Nas últimas décadas, Brasil e EUA
têm fortalecido o papel dos ativos
ambientais por meio de políticas e
regulamentos. Em 2017, o BNDES
informou ter concluído captação de
1 bilhão de dólares em títulos
"verdes", conhecidos como "green
bonds". De acordo com a Climate
Bonds Initiative, foram emitidos
US$ 160,8 bilhões em títulos verdes
no ano de 2017 e se esperam US$
250 bilhões em 2018.
(www.infomoney.com.br, 2018)

“O passivo ambiental corresponde a
soma dos danos ao meio ambiente
causados por empresas e
consequentemente da obrigação de
repará-los. Como sabemos, alguns
tipos de empresas desempenham
suas atividades utilizando de alguma
forma os recursos naturais. O
resultado dessa ação pode causar
algum tipo de alteração no meio
ambiente.
Assim, o passivo ambiental é todo
tipo de impacto causado ao
ambiente por um determinado
empreendimento e que não tenha
sido reparado ao longo de suas
atividades.”
(www.todamateria.com.br, 2018))

Os ativos ambientais estão
relacionados com investimentos
em tecnologias, matérias primas
e processos de prevenção,
contenção, diminuição ou
eliminação de aspectos
poluentes ou que representam
riscos ao meio ambiente, à
saúde pública ou dos
trabalhadores em uma
perspectiva de geração de
benefícios econômicos e
valorização dos
empreendimentos, assim como
ao estabelecimento de
diferenciais de mercado
vinculados com a
responsabilidade social e
ambiental das empresas.
(www.ecodebate.com.br, 2018)

http://www.infomoney.com.br/
http://www.todamateria.com.br/
http://www.ecodebate.com.br/


RECURSOS NATURAIS 
como fatores de 
produção Recursos hídricos

Solos

Florestas



ATIVOS
SUSTENTÁVEIS

PECUÁRIA
SUSTENTÁVEL

“Pecuária Sustentável é o 
termo designado às atividades 
de criação de animais baseada
s em técnicas que não 
prejudiquem ou que reduzam 
os danos causados à natureza. 
As alterações climáticas, a 
redução da mata nativa e a 
disponibilidade de água 
potável são os fatores que 
motivam a forte propagação 
de práticas ecológicas no meio 
rural.” Luci Silva

Acordo de Paris
Brasil assumiu o compromisso
de regenerar 12 milhões de
hectares até 2030, ampliar em
5 milhões de hectares os
sistemas agrícolas integrados e
recuperar 15 milhões de
pastagens degradada
(FAO,2018).

Avaliação e Desempenho Ambiental da Pecuária (LEAP, na 
sigla em inglês) - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 2 (Fome Zero), 14 (Vida na Água) e 15 (Vida Terrestre)



ATIVOS
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO
ORGÂNICA

“A agricultura orgânica (Lei 10.831) enfatiza o uso e a prática de manejo sem o
uso de fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além de
reguladores de crescimento e aditivos sintéticos para a alimentação animal. Esta
prática agrícola preocupa-se com a saúde dos seres humanos, dos animais e das
plantas” - SEBRAE



ATIVOS
SUSTENTÁVEIS

Produção
Ambiente Controlado

“Ambiente controlado, sendo os tomates acompanhados por equipe técnica
especializada com o monitoramento constante da nutrição e clima, evitando pragas e
doenças. Quando é necessária a utilização de alguma ferramenta de controle, utilizamos
controle Biológico ou insumos utilizados na agricultura Orgânica.” -EXPERTFARM



ATIVOS
SUSTENTÁVEIS

Florestas

“(...) Comercialização de créditos pela
redução de emissões ou captura e
fixação de dióxido de carbono associada,
valorização econômica e diversas outras
opções produtivas para a valorização da
floresta em pé como manejo florestal,
silvicultura, fruticultura, agroenergia,
produtos florestais não-madeireiros,
bioprospecção, ecoturismo, uso público,
água e compensação ambiental.”

Marcia Aguiar (Adaptado)



MARCO
LEGAL

“De acordo com o Novo Código Florestal (Lei
12.651), o proprietário que possui área de vegetação
nativa excedente à reserva legal poderá realizar
compensação ambiental, arrendando sua área para
compensar a reserva legal de uma ou mais
propriedades no mesmo bioma.”
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