Associados do GTPS discutem assuntos relativos a governança do Grupo
Encontro foi realizado em Nova Odessa (SP) e contou com a participação de todos os
segmentos da cadeia de valor da carne bovina

Entre os dias 05 e 06 de março, os associados do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável
(GTPS) estiveram reunidos no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, interior de São Paulo,
para discutir assuntos relativos a governança do Grupo. O encontro contou com consultoria e
mediação da ProForest e participação de 34 associados, que representaram os cinco segmentos
da cadeia de valor da carne bovina, entre eles indústria, produtores, varejo, associações civis e
instituições financeiras.
Os pontos discutidos foram identificados após entrevistas realizadas com os associados pelo
próprio ProForest no período entre janeiro e fevereiro de 2015 e apontavam os desafios na
gestão do grupo de trabalho, além de outros assuntos relativos a estrutura do Grupo.
Na manhã da quinta-feira foram discutidas as definições de funções e poderes de diferentes
esferas administrativas do GTPS, como Comissão Executiva, Secretariado e Conselho Diretor.
Entre as ideias apontadas, estavam a maior objetividade nas reuniões do Conselho Diretor, uma
descrição mais clara das atribuições e limites de poderes para todas as esferas do GTPS e, por
fim, as responsabilidades do secretariado, como autonomia e reporte.
Ainda no período da manhã, as recomendações sobre o Conselho Diretor também foram
abordadas. No final de abril o GTPS elegerá seu novo Conselho Diretor e, de acordo com os
membros atuais, é fundamental que a transição seja a mais assertiva possível, garantindo a
capacidade e estrutura para suportar as ambições do GTPS com metas a curto e médio prazo,
bem como a credibilidade do grupo.
Já no período da tarde, foram discutidas a composição da Comissão Executiva e a capacidade e
estruturas atuais do Secretariado em relação às ações do GTPS para 2015. Sugestões variaram
entre a quantidade ideal de membros da Comissão Executiva para a próxima gestão até qual
seria o tamanho e autonomia ideal do secretariado.
Enfocando assuntos como a seleção de parcerias para projetos, a estrutura de sua gestão e a
definição de prioridades estratégicas para 2015, o encontro continuou na sexta-feira (6). Para
finalizar, o presidente do GTPS, Eduardo Bastos, avaliou o evento como sendo bem produtivo.
“Colocar em um mesmo grupo produtores, instituições financeiras, frigoríficos, organizações da
sociedade civil e organizações governamentais para conversar e chegar a um denominador

comum, onde todos saem ganhando, era quase impossível no passado. A reunião, além de
demonstrar a evolução nas discussões que vem ocorrendo nos últimos anos, é extremamente
importante porque nos permitem aparar algumas arestas e sugerir mudanças em prol da
melhoria do nosso trabalho", declarou.
O encontro contou com financiamento da Gordon and Betty Moore Foundation.
Sobre o GTPS
Criado no final de 2007 e formalmente constituído em junho de 2009, o Grupo de Trabalho da
Pecuária Sustentável (GTPS) é formado por representantes de diferentes segmentos que
integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre eles indústrias, organizações do
setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de insumos, bancos, organizações da
sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. O objetivo do GT é debater e formular, de
maneira transparente, princípios, práticas e padrões comuns a serem adotados pelo setor, que
contribuam para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável, socialmente justa,
ambientalmente correta e economicamente viável. Em 2014, o grupo recebeu o Certificado de
Excelência em Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa, entregue pelo Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) em reconhecimento ao processo claro e transparente
de tomada de decisões e demonstração de resultados do GTPS. Mais informações sobre o GTPS
estão disponíveis no site www.pecuariasustentavel.org.br. Acompanhe também pelo twitter,
em @gtps_brasil, e pelo Facebook, em www.facebook.com/gtpsbrasil.
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