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O Cenário do jogo...
• Demanda crescente pelos 8 F: 

– Food
– Feed
– Fiber
– Fuel
– Forests
– Fruits
– Flowers
– “Fumo”

• Crescimento Populacional
• Expansão do Consumo per capita



Área Agrícola X População Mundial
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EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL (1950-2030)



Evolucao do consumo de alimentos 
per capita no mundo (kcal/pessoa/dia)

Fonte: ICONE



DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS

0

5

10

15

20

25

30

1965 1975 1985 1995 2015 2030

anos

ha
b 

- 
tri

 K
ca

l/d
ia

bilhões hab

trilhões Kcal/dia

Kcal/hab/dia

ANO 1965 1975 1985 1995 2015 2030

Kcal/hab/dia 2,358 2,435 2,655 2,793 2,94 3,05

bilhões hab 3,3 4,1 4,8 5,7 7,3 8,3

trilhões 
Kcal/dia 7,9 9,9 12,8 15,8 21,4 25,5





















• 40% PERDAS NA LAVOURA (produto bruto)
• 2% PERDAS NO COMÉRCIO (produto acabado)
• 33% PERDAS NO CONSUMIDOR

Ex.: 100 Kg trigo na lavoura � 60 Kg trigo na indústria �
58,8 Kg de trigo (na forma de pão) no supermercado �
39,4 Kg de trigo na barriga do consumidor

• CONCLUSÃO: precisamos produzir 2,5 x mais 
alimentos do que o necessário para consumo 
final.

PERDAS MÉDIAS NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA



Agriculture’s Global Footprint 17

33% da superfície da terra é utilizada para agricultura/pecuária 
(55% da área habitável do planeta)

O Tabuleiro do Jogo…



NO MUNDO

• Mais áreas de terra foram convertidas 
em lavouras de 1945 até hoje, do que 
nos séculos XVIII e XIX somados. 

• Atualmente, 33% da área do planeta é
ocupada por lavouras.

CONVERSÃO E DEGRADAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS NATURAIS



Baseado nas 4 convenções da ONU relativas a questão 
ambiental (Clima, Biodiversidade, Desertificação e Áreas 
Úmidas)

• Uma das Principais Conclusões:

• “Alterações sem precedentes nos ecossistemas 
para atender demanda de alimentos, água, fibra e 
energia.”

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005)

Consequências:Consequências:

1) Melhoria na vida de bilhões de pessoas

2) Enfraquecimento da capacidade da natureza de reproduzir serviços 
ambientais



Os Desafios...

• Atender às demandas por produtos agrícolas 
considerando:

– A conservação dos recursos hídricos
– A conservação do solo

– A conservação da biodiversidade
– A redução da emissão de gases de efeito estufa
– A garantia da resiliência dos ecossistemas



Aquecimento Global: um novo 
tema para a Agricultura

• A agenda do Setor Agrícola estará muito 
mais conectada com a Agenda Energética 
e com a agenda de Prevenção do 
Aquecimento Global.

* Doha vai ficar cada vez mais perto de Bali!



Novos temas para a Agricultura: 
Aquecimento Global

• O foco do debate sobre Comércio 
Internacional de produtos agrícolas irá mudar 
significativamente.

• Novos critérios serão definidos ou discutidos 
– Food Miles
– Energy/Mass Balance
– GHG balance
– Water footprint (virtual water) …etc…



It’s not what to think, it’s how to think…

A Latte

Wrapper

Water

Coffee

Energy

= 1 liter

Sugar
Cup

208 liters per cup

142.8 liters

Milk

Lid



Aquecimento Global: um novo 
tema para a Agricultura

• Teremos uma nova geografia da agricultura?

– Aumento do risco de catástrofes climáticas?

– Deslocamento regional de culturas agrícolas?



Aquecimento Global: Teremos uma 
nova geografia da agricultura?



Novos temas para a Agricultura: 
Energia x Alimentos

• A agenda do Setor Agrícola estará muito 
mais conectada com a Agenda Energética.

• Produzir energia a partir de produtos vegetais é uma 
potencial alternativa para: mitigar efeito estufa e garantir 
abastecimento energético.

• … mas compete com área cultivável para produção de 
alimentos.

• … e precisa ser realmente eficiente em termos de balanço 
energético.



Novas peças no tabuleiro…

• Novas Iniciativas e Ambientes de Discussão:
– Multistakeholders foruns

– Round Tables (RTRS, RTSB, BSI, RSPO)

• Certificação/Rotulagem (labeling)
– Mais do que um nicho!

• Organico
• Sustentável

• Responsável

• Rastreado

Exemplos: GlobalGap, Round Tables, Fair Trade, 
Biodinâmico, Slow Food, Food Miles balance, etc…



Existem 
diferentes 

formas de ver 
uma mesma 
situação…



Onde existe um problema alguns enxergam uma oportunidade…



Pergunta1 : Quando se trata do assunto Meio Ambiente 
& Agronegócios, você acredita que:

(a) A questão Ambiental pode DESTRUIR o seu negócio.

(b) A questão Ambiental pode MANCHAR a IMAGEM do se u 
negócio.

(c) A questão Ambiental pode ser a SOLUÇÃO para o s eu 
negócio.



Resposta (a)

A questão Ambiental pode DESTRUIR o seu negócio ?

• SIM

ou

• NÃO ?



Os Riscos Reais e Atuais
Exemplo: indústria de bacalhau do Canadá

Revolução Verde 
da Indústria da 
Pesca???

Sucesso???

Eficiência ???



- Colapso da 
indústria

- Perdas 
econômicas 
do setor 
privado

- Perda maciça 
de empregos

Perda da Capacidade de Resiliência
Os Riscos Reais e Atuais



As veias da Amazônia





IMAGEM DE UM ÓRGÃO HUMANO VASCULARIZADO





FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 12.800 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 3.488 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 1.395 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 379 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 285 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 170 metros



FAZENDA MATO GROSSO (2007) – 63 metros



Seca na 
AMAZÔNIA (2006)

Resiliência? 

Qual é o limite ?



Santa Catarina 
(2008)

Resiliência? 

Qual é o limite ?



Resposta (b)

A questão Ambiental pode DESTRUIR a IMAGEM do seu 
negócio ?

• SIM

ou

• NÃO ?







Forest Loss – Brazil 
A Former Forest in Mato Grosso 

50



Resposta (c)

A questão Ambiental pode ser a SOLUÇÃO para o seu 
negócio ?

• SIM

ou

• NÃO ?



“Certified Organic Cattle Ranching”
Pantanal Forever Programme

WWF-Brasil

Ivens Teixeira Domingos / Conservation Programme An alyst
Pantanal Forever Programme / WWF-Brasil



Why certifed organic cattle ranching??

“The organic production proposes the introduction of ne w 
environmental and social sustainability values to a productive 

system in which the rural property is seen as a balan ced 
organism in all of its functions. The organic managem ent 

proposes a development that does not pollute and tha t positions 
the human beings as the main part of the process”.

Source: Correio Brasiliense



“Organic Beef Value Chain”
(Network)

CERTIFICATION BODY

• Mediator

• Environmental criteria





ABIOVE Associação Brasileira das Indústrias de Óleo s 
Vegetais

MORATÓRIA DA SOJA

Início: 24 de julho de 2006.

Objetivo: conciliar o desenvolvimento econômico e a
preservação socioambiental no Bioma Amazônico .

� Compromisso de não comercializar soja de
áreas desmatadas após julho de 2006 no Bioma

Amazônia (redução no desmatamento).

Integrantes: ABIOVE, ANEC, empresas associadas
e ONG’s – Conservação Internacional, Greenpeace,

IPAM, TNC e WWF-Brasil.



Imagens:

ID - 17
Área - 204,21 

ha
Município -

Diamantino/MT
Soja - não

Área aberta



Donors

Technical assistance

The Round Table on 

Responsible Soy Association 

is an international multi-

stakeholder initiative that 

brings together those 

concerned with the impacts of 

the soy economy. It’s working 

to define what is responsibly-

grown and processed soy and 

to promote the best available 

practices to mitigate negative 

impacts throughout the value 

chain. The RTRS’s main 

instrument is dialogue between 

groups with different interests 

and backgrounds, in order to 

define common ground for 

action. 

Round Table on Responsible 

Soy Association

Telephone : +54 11 48572651

Buenos Aires - Argentina

info@responsiblesoy.org

http://www.responsiblesoy.org

Who participates in the RTRS?

The RTRS works towards building a  

transparent and inclusive dialogue that may 

conciliate players that are frequently on 

different sides. We believe we  can join 

forces to establish common objectives and 

promote a new soy production model. 

The RTRS is financed by its members, 

that pay annual fees, by several 

governments, and by private sponsors, 

including trade associations and 

corporations. 

Three different groups have equal 

voting rights at the RTRS: 

•soy farmers

•industries/ traders and retail/ 
financial institutions 

•civil society organizations

Other stakeholders, such as 

government institutions and research 

organizations act as observing 

members.

Join this debate. Join us.

Donors

Technical Assistance

Executive Board



PROJETO LUCAS LEGAL

* TNC

* Pref. Mun. L.R.V.

* Estado do MT



No futuro cada  fazenda vai ter 
uma certificação ambiental, 
governamental ou não!

Arquivo pdf em pasta 
pecuária chamado 
Aliança da Terra...



Pergunta1 : Quando se trata do assunto Meio Ambiente 
& Agronegócios, você acredita que:

(a) A questão Ambiental pode DESTRUIR o seu negócio.

(b) A questão Ambiental pode DESTRUIR a imagem do s eu 
negócio.

(c) A questão Ambiental pode ser a SOLUÇÃO para o s eu 
negócio.

(d) Todas as respostas anteriores estão corretas, 
mas a melhor resposta é a (c)

GABARITO DA PROVA



AGRICULTURE IS REALLY A GLOBAL BUSINESS!AGRICULTURE IS REALLY A GLOBAL BUSINESS!

OBRIGADO !


