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Pedro braga Arcuri
Chefe-Adjunto de Pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Leite

Prof. Geraldo Wilson Fernandes
Professor do instituto de Ciências biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais,  

Phd em Ecologia Evolutiva pela Northern Arizona University

Nesta edição trazemos entrevistas com o Professor Geraldo Wilson Fernandes, PhD em Ecologia 

Evolutiva, e com Pedro Braga Arcuri, chefe-adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado 

de Leite. Tendo como tema geral a preservação ambiental, os entrevistados respondem como enxer-

gam o papel das práticas empresariais ambientalmente responsáveis, isto é, quais as motivações que 

as embalam, quais os custos a elas associados e a sua atual eficácia, além de analisarem qual a sua 

relação com a demanda social pela preservação do meio-ambiente. Traduzindo visões de diferentes 

setores da sociedade, esperamos que as opiniões veiculadas por um professor universitário e um diri-

gente de uma empresa pública de pesquisa agropecuária possam acrescentar ao sempre atual debate 

sobre meio-ambiente e desenvolvimento sustentável. Seguem as entrevistas.

1. A prática da responsabilidade am-
biental pelas empresas pode ser tanto um 
meio de promover o desenvolvimento susten-
tável quanto uma ferramenta de diferencia-
ção competitiva. Na sua opinião, a crescente 
preocupação das empresas brasileiras em 
aplicar ações de responsabilidade ambiental 
está apoiada em motivações prioritariamen-
te sócio-ambientais ou político-econômicas?

Prof. Geraldo Wilson: Creio haver empre-
sas de todos os tipos.  Não saberia qual a proporção 
de cada uma.  Por outro lado, há de se entender 
que a preocupação com a saúde do meio ambiente 
cresce a cada dia devido, principalmente, às atro-
cidades cometidas e reflexos diretos e indiretos na 
espécie humana e na própria economia.

Pedro braga Arcuri: Eu acredito que esta 
crescente preocupação tem um cunho de fideliza-
ção dos clientes e de diferenciação competitiva. As 
empresas buscam este diferencial através da cria-
ção de uma boa imagem, o que torna os clientes 
fiéis àquela marca e divulgadores daquela imagem, 
prática que hoje tem um impacto grande no merca-
do. Além disso, é importante lembrar que a empre-
sa é formada por indivíduos inseridos na sociedade, 
os quais percebem a importância da qualidade de 
vida e da responsabilidade ambiental. Estes indiví-
duos são tomadores de decisão e possuem relativo 
poder na sociedade, o que os capacita como agen-
tes da mudança e capazes de tornar a vida melhor 
em um sentido bastante amplo.

2. Em que proporção a pressão da mídia 
e da sociedade civil quanto aos danos ambien-

tais causados pelas empresas têm impulsio-
nado a prática da responsabilidade ambien-
tal pelas mesmas? As formas de pressão são 
suficientes ou você considera necessário uma 
mobilização social de maior vulto?

Prof. Geraldo Wilson: Em alguns casos, 
têm ocorrido mudanças positivas importantes e 
não podemos negar.  Devemos mudar ou as con-
seqüências serão muito piores.  Por outro lado, não 
tenho a menor dúvida de que a pressão precisa ser 
de ordens de magnitude maiores. Deve sim haver 
uma grande pressão.  Deve haver uma intensa bus-
ca pelo conhecimento sobre os impactos.  Muitos 
acreditam que sabem, quando de fato não sabem, 
estão apenas experimentando!  Meio ambiente é 
coisa muito séria, multidisciplinar e complexa (fruto 
de bilhões de anos de evolução) e, portanto, deve 
ser avaliado por estudiosos do assunto.  É exata-
mente como no serviço médico.  Eu não trataria 
de uma fratura com um neurologista!

O que se vê é a rápida destruição do patri-
mônio natural da humanidade.  Não estou falando 
apenas de empresas privadas, mas de instituições 
do governo também, como, por exemplo, órgãos 
que coordenam construções de rodovias, grandes 
empreendimentos etc.  Os exemplos estão ai, veja 
o caso do asfaltamento da rodovia MG-010, que 
era para ser uma rodovia ecológica e se tornou um 
desastre em todos os aspectos. Nada mais se fala 
a respeito e foi no nosso fundo de quintal!!!  A mí-
dia até que tentou, algumas poucas entidades de 
defesa do meio ambiente lutaram, alguns isolada-
mente o fizeram... os órgãos fiscalizadores assis-
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tiram e tudo foi esquecido.  Mas as conseqüências 
estão a caminho!

Pedro braga Arcuri: Para responder a esta 
pergunta, podemos dividir as ações de responsa-
bilidade ambiental em duas vertentes: uma é a 
Embrapa enquanto empresa, que possui um plano 
diretor com diretrizes da ação gerencial que acom-
panha a legislação; e, como a Embrapa é formada 
em sua totalidade por capital público nacional, isso 
a estimula  a ser um modelo para as demais ins-
tituições. A Embrapa é uma empresa de pesquisa 
agropecuária, e dentre as ações de responsabili-
dade ambiental há um grande cuidado com os re-
síduos de produtos que sejam aplicados tanto na 
pesquisa em laboratório quanto na pesquisa em 
campo, além do respeito à legislação ambiental 
no que se refere ao manuseio dos produtos quími-
cos pelos nossos colaboradores, ao cuidado com 
os utensílios utilizados, com o descarte das em-
balagens, entre outros. Mas é importante perce-
ber que, apesar do esforço para reduzir o impacto 
ambiental, a Embrapa trabalha com a tecnologia 
disponível; não temos, por exemplo, no momen-
to, a intenção de abandonar o uso de agrotóxicos. 
Mas existe também a missão da Embrapa, que é 
acrescentar soluções para as diferentes cadeias 
produtivas do agronegócio brasileiro, em prol da 
sociedade brasileira. Em função disso, a Embrapa 
pesquisa diferentes alternativas que possam não só 
minimizar impactos ambientais, mas eventualmen-
te até eliminá-los, o que inclui o uso de agrotóxicos, 
por exemplo, com o empenho das 41 unidades da 
Embrapa no desenvolvimento de tecnologias para 
a produção orgânica de alimentos. A Embrapa tra-
balha, portanto, no desenvolvimento de tecnolo-
gias que aumentem a sustentabilidade da pratica 
agropecuária; nós entendemos sustentabilidade 
como uma atividade economicamente rentável, 
naturalmente /ecologicamente estável e que traga 
também eqüidade social. É importante lembrar, no 
entanto, que muitas vezes o meio urbano confun-
de ser minimamente impactante no ambiente e 
não ter nenhuma ação sobre o mesmo. Isso por-
que, evidentemente, é necessário atuar sobre os 
recursos naturais para gerar bens que atendam 
aos desejos da sociedade. A constante expansão 
destes desejos implica o uso crescente e mais in-
tensivo dos recursos naturais. Então, se a popu-
lação do mundo, incluindo a brasileira, continuar 
crescendo, e se os indicadores mostrarem que este 
crescimento aponta para um aumento do consumo, 
logo o ambiente irá sofrer cada vez mais. Não há 
como conceber uma crescente população urbana 
que quer se alimentar cada vez mais e melhor sem 
que isso tenha um impacto ambiental. Nós do ramo 
agropecuário da pesquisa púbica trabalhamos para 

obter tecnologias que reduzam este impacto, mas 
que atendam às demandas do mercado.

3. De forma geral, as ações ambiental-
mente responsáveis das empresas brasileiras 
têm sido, de fato, eficientes? Em sua opinião, o 
capital alocado nessas atividades representa 
um custo para a empresa ou um investimen-
to lucrativo?

Prof. Geraldo Wilson: Novamente, eu 
creio que há casos positivos, casos nulos e até ne-
gativos.  Um exemplo: o processo de revegetação 
de áreas degradadas deve ser feito com espécies 
nativas locais, mas quando realizado com espécies 
exóticas não apenas se pinta de verde o ecossiste-
ma, podendo o resultado trazer futuras dores de 
cabeça e perdas irrecuperáveis para o ambiente e 
a sociedade, como quando uma espécie se torna 
invasora e termina impactando cursos d’água e a 
paisagem de modo geral.

O capital alocado para o meio ambiente é 
sempre pequeno nas empresas.  Não vale falar 
em cifras... mas em proporção!!! Em muitos casos 
o ônus fica mesmo para a sociedade e para o go-
verno.  Diante da nova visão conservacionista, o 
capital alocado nessas atividades representa um 
investimento lucrativo.  Melhor ficaria se a popu-
lação entendesse e cobrasse isto!

Pedro braga Arcuri: É uma questão de 
equilíbrio, e, pessoalmente, acredito que a huma-
nidade precisa começar a questionar essa diretriz 
econômica de contínua expansão de mercado via 
aumento do consumo porque os recursos naturais 
são muito frágeis. Se você baseia sua economia na 
expansão da exportação de commodities agrícolas, 
há um limite físico para a expansão em área. É por 
isso que há hoje uma expansão da área agrícola 
no serrado e na Amazônia. A pesquisa, neste caso, 
tenta impedir essa expansão aumentando a inten-
sividade e a produtividade. É importante, portanto, 
que a pesquisa esteja um passo a frente das ten-
dências do mercado, para que quando o mercado 
demandar certo tipo de tecnologia, esta já esteja 
pronta, e que não haja apenas um conhecimento 
acumulado, mas que este conhecimento já tenha 
gerado inovações. Para atingir este nível, é ne-
cessário o constante financiamento da pesquisa; 
hoje em dia, a Embrapa tem uma taxa de retorno 
muito alta daquilo que é investido nela: a cada R$1 
aplicado na empresa cerca de R$14 retornam em 
tecnologia, emprego e renda.

4. Por fim, o que você entende por uma 
prática ambientalmente responsável?

Prof. Geraldo Wilson: Não pediria mais 
que seguir a legislação!  Creio que quase tudo esta 
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coberto.  O que não esta deve ser investigado cien-
tificamente por pessoal qualificado.

Sabemos todos que alguns danos são irre-
paráveis dentro da nossa expectativa de vida, sa-
bemos que existe uma gradação de impactos.  O 
que deveria ser uma prática ambientalmente res-
ponsável seria minimizar a todo custo o impacto, 
e, quando isto for de todo impossível, compensar 
por auxiliar no desenvolvimento de ciência e tec-
nologia para vencermos esta barreira – ou mes-
mo pensar maior e em prol do todo e ampliar as 
práticas consagradas para áreas não diretamente 
afetadas, pois o planeta é apenas um!

Pedro braga Arcuri: A Embrapa atua no 
desenvolvimento de soluções para as cadeias pro-
dutivas do agronegócio brasileiro, buscando au-
mentar a nossa competitividade inclusive através 
da sustentabilidade (que constitui uma barreira 
não tarifária), e a disseminação desta imagem para 
o público urbano é de grande importância para o 
reconhecimento da empresa (ainda que este pú-
blico não seja um beneficiário direto das tecno-

logias desenvolvidas pela Embrapa, ele consome 
produtos afetados pela mesma). A disseminação 
das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa atin-
ge tanto o produtor quanto o consumidor final. No 
caso do programa de rádio, por exemplo, temos a 
informação, através de pesquisas, de que vários 
produtores fazem a ordenha escutando o rádio, e 
o modelo do programa é adaptado para tal. Através 
dele são passadas ao produtor, de maneira rápida 
e abrangente, diversas informações para aprimorar 
seu trabalho. Outro exemplo é o trabalho didáti-
co da Embrapa com crianças, que tem um caráter 
educativo, através do desenvolvimento da idéia de 
que o ambiente tem que ser preservado para que 
o alimento chegue com segurança ao consumidor 
urbano. Isso é bastante relevante no cenário atual, 
em que a imagem do leite, por exemplo, é muitas 
vezes a do leite de caixinha ou em pó, não haven-
do qualquer percepção pela criança da existência 
imprescindível do animal.


