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O presente estudo, concebido dentro do Programa de Mestrado em Ciências 
Ambientais, na subárea de estudo do uso sustentável e conservação da diversidade dos 
Biomas tem a proposta de realizar um levantamento acerca da visão sobre o conceito de 
sustentabilidade bem como sua aplicação efetiva diretamente ligada as grandes 
corporações do Agronegócio e a comunidade acadêmica da área de Agronegócio da 
região norte do MT, portal de entrada do Bioma Amazônia no estado. Os parâmetros 
para verificação da efetividade da sustentabilidade serão os mundialmente reconhecidos 
GRI (Global Reporting Initiative) para as corporações e a Global Foot Print para o 
estudo no ambiente acadêmico. O diagnóstico e a busca por divergências e 
convergências na ótica dos agentes sociais, bem como relações existentes entre esses 
agentes e sua influência na efetividade da aplicação do tema Sustentabilidade na região 
também serão temas de discussão nessa produção. A Região em questão concentra 
grande parte da produção de grãos nacional e está no centro de discussões que 
envolvem sustentabilidade e produção responsável, também é base operacional das 
maiores corporações de commodities instaladas no Brasil. O tema de ampla discussão 
será apresentado em bases teóricas bibliográficas de autores renomados e a 
metodologia para busca de dados será a de pesquisa de campo. O critério para escolha 
dos agentes respeita as peculiaridades dos mesmos. Para a pesquisa em empresas do 
Agronegócio foram selecionadas as 5 maiores do Brasil (segundo o Ranking da Revista 
Exame Maiores e Melhores 2012) na área que possuem operações diretamente ligadas a 
região norte do MT. Quanto à academia, serão pesquisadas Universidades e faculdades 
da região provedoras de cursos na área do Agronegócio seus discentes, docentes e 
Projeto Pedagógico observando o quanto o tema sustentabilidade se faz presente. Após 
isso, a avaliação das relações entre esses agentes e o agronegócio como um todo em sua 
ampla cadeia de suprimentos e produção. Os resultados desta produção convergem em 
apresentar a visão do tema sustentabilidade entre os vários agentes do processo, em 
especial nesse contexto socioambiental reconhecido mundialmente como uma região 
produtiva e fundamental na conservação do Bioma Amazônia, por consequência direta 
apresentar a efetividade da aplicação do tema sustentabilidade fundamentado em 
parâmetros sólidos e mundialmente reconhecidos. 
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