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Garantir à população um ali-
mento saudável, de quali-
dade e dentro dos padrões 
fitossanitários. A importân-
cia da segurança alimentar 
tem sido umas das princi-
pais preocupações em todo 
o mundo, em especial, dian-
te do cenário atual, uma vez 
que é fundamental assegu-
rar que tanto os alimentos 
quanto seus ingredientes 
sejam submetidos a análises 
minuciosas para que os mes-
mos cheguem com segurança 
à mesa dos consumidores.

Para isso, as empresas que 
trabalham no segmento pre-
cisam estar de acordo com 
as exigências em relação 
aos padrões de segurança 
dos alimentos e com as le-
gislações específicas. Além 
disso, o controle preventivo 
de pragas, responsáveis por 
cerca de 30% a 40% das per-
das na produção de alimen-
tos, é outro ponto a ser des-
tacado quando o assunto é 
o papel dos laboratórios em 
relação à segurança alimen-
tar.

De acordo com a engenheira 
agrônoma e sócio-diretora 
do Agronômica Laboratório 
de Análise e Consultoria, 
Patrícia Teló, o trabalho em 
conjunto com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), por 
meio dos seus fiscais fede-
rais agropecuários, cumpre 
a legislação de defesa sa-
nitária vegetal e promove 
a interação com empresas 
importadoras e exportado-
ras de produtos e subpro-
dutos agrícolas. “Destaca-

O PAPEL DOS
LABORATÓRIOS 
NA SEGURANÇA
ALIMENTAR

QUAL A SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO AGRO?

Contribuiu para esta matéria:

Valmir Duarte
Engenheiro Agrônomo, 
Doutor em Fitotecnia e
Sócio-Diretor do
Agronômica Laboratório
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Sócio-Diretora do
Agronômica Laboratório 
de Análise e Consultoria
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e questiona: “Será que nos-
sa capacidade de incremen-
to de produção atende a ne-
cessidade de incremento de 
consumo?”
Segundo a diretora do Agro-
nômica, é aí que entra toda a 
complexidade da questão da 
segurança alimentar, pois a 
previsão de aumento popu-
lacional afeta diretamente a 
relação produção x consumo. 
“O aumento de população 
resulta na urbanização de 
áreas rurais, e, consequen-

temente, na diminuição de 
áreas próprias para agricul-
tura e produção dos alimen-
tos”, observa. 
O especialista em associati-
vismo e CEO do Canal Papo de 
Executivo, Marcelo Pacotte, 
acredita que, quando se fala 
em importação de mudas e 
sementes, os laboratórios 
têm papel fundamental, pois 
são eles os responsáveis 
pelo diagnóstico de sauda-
bilidade desses produtos. 

mos, como alguns de nossos 
objetivos, o diagnóstico fi-
tossanitário e a atuação no 
segmento como laboratório 
responsável pela detecção 
e determinação de pragas, 
previstas em acordos bi-
laterais, para a adoção de 
medidas fitossanitárias no 
trânsito internacional de 
commodities agrícolas”, res-
salta Patrícia, acrescentan-
do que o MAPA, atualmente, 
é um dos maiores clientes do 
laboratório que completa 15 
anos de atividades em 
2021.
Outro sócio do Agro-
nômica, o engenheiro 
agrônomo e doutor em 
Fitotecnia, Valmir Du-
arte, lembra que é pre-
ciso que a expressão 
“segurança alimentar” 
seja compreendida da 
forma correta, para 
que a sociedade tenha 
a real noção da im-
portância dessa área. 
“Não estamos falando 
apenas de alimentos 
seguros, como muitos 
tendem a pensar, mas 
a segurança alimentar 
engloba uma série de 
outros fatores, que podemos 
definir como segurança ali-
mentar, qualidade e quanti-
dade para todos”, explica.
Para Patrícia, uma forma para 
entender melhor o termo se-
gurança alimentar pode ser 
representada através de 
uma relação bem simples. 
“Produção por consumo, ou 
seja, o quanto nós temos de 
capacidade de produção e o 
quanto nós temos de neces-
sidade de consumo”, explica 

”Neste sentido, os labora-
tórios agem como fiel da 
balança, para controlar uma 
possível incidência de pra-
gas nos produtos importa-
dos, já que o volume de im-
portação é bem expressivo”, 
observa Pacotte.
A sócio-diretora da Agronô-
mica lembra que atualmen-
te, no Brasil, existem 334 
atos normativos e que o sis-
tema de defesa fitossanitá-
rio é baseado em três pila-
res: o de análise de risco de 

pragas, o da definição 
de requisitos fitossa-
nitários e o de adoção 
de medidas fitossani-
tárias. “Em termos de 
gerenciamento de ris-
co, é preciso direcio-
nar e priorizar as pra-
gas com maior risco e 
maior impacto, não só 
na agricultura, como 
também no agronegó-
cio brasileiro”, aponta.
Traçando um paralelo, 
Duarte acredita que o 
advento da pandemia 
trouxe uma visão de 
que há a necessidade 
emergente de organi-
zação e padronização 

dos sistemas de segurança 
fitossanitária. “Assim como 
há a obrigatoriedade do uso 
de álcool gel e máscaras, que 
muitos discordam, mas têm 
que obedecer, na agricultura 
também deve ser da mesma 
forma, com o objetivo de me-
lhorar a saúde das plantas 
e garantir a segurança ali-
mentar, fundamentais para o 
bem-estar humano e da so-
ciedade como um todo”, pon-
dera.

Não estamos 
falando apenas 
de alimentos 

seguros



REVISTA PAPO DE EXECUTIVO AGRONEGÓCIOS E ASSOCIATIVISMO - JANEIRO/2022 - ED. #02 6

Patrícia aproveita para lem-
brar que países que não es-
tabelecem medidas fitos-
sanitárias adequadas para 
proteger suas fronteiras de 
entrada acabam se tornando 
um país que recebe barreiras 
fitossanitárias para saída 
de produtos. “Nesse viés, e 
levando em conta o fato de o 
Brasil, considerado o celeiro 
do mundo, ser uma exponen-
cial potência na produção de 
alimentos, não apenas para 

hoje, mas também para o fu-
turo, o trabalho dos labora-
tórios se torna ainda mais 
fundamental para proteger 
esse patrimônio nacional 
chamado agronegócio”, ava-
lia.
O sócio diretor do Agronô-
mica completa, destacando 
que um dos trabalhos mais 
importantes desenvolvidos 
pelos laboratórios é o de di-
vulgação da ocorrência de 
pragas.

“Gerar e divulgar informa-
ções que vão balizar linhas 
de atuação, através de re-
latos via internet, redes so-
ciais e os demais meios de 
comunicação têm sido fun-
damentais para disseminar 
conhecimento, pesquisa e 
solução”, argumenta. “Es-
sas informações serão res-
ponsáveis por tomadas de 
decisões mais assertivas”, 
arremata o engenheiro agrô-
nomo.
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Desenvolver ações para for-
talecer a projeção interna-
cional do agronegócio bra-
sileiro, com o objetivo de 
ampliar o acesso a novos 
mercados, além de viabilizar 
o estreitamento das comu-
nicações além das frontei-
ras nacionais. Essas são as 
principais características 
daqueles que são responsá-
veis pelas relações institu-
cionais e internacionais do 
segmento.

Além disso, essas ações 
mostram a representativi-
dade do País e sua impor-
tância na participação das 
discussões, através de seu 
posicionamento e comuni-
cação social, nos principais 
fóruns internacionais, pro-
gramas de intercâmbio, pro-
jetos e os principais skills 
profissionais para uma atu-
ação de resultados.
O conhecimento de táticas 
e técnicas, dentro e além 

das fronteiras, permite uma 
comunicação mais asserti-
va. Na visão do engenheiro 
agrônomo diretor de ger-
moplasma da CropLife Bra-
sil, Paulo Campante, esse é 
um dos pilares dessas rela-
ções. “É preciso entender e 
conhecer as necessidades, 
ter uma agenda de trabalho 
organizada, mas, acima de 
tudo, é preciso gostar de se 
relacionar. Essa é uma carac-
terística fundamental para 

AS RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS E 
INTERNACIONAIS 
NO AGRO

ATUAR COM PROTAGONISMO 
NAS DISCUSSÕES DO SEGMENTO 
AUXILIA NA OTIMIZAÇÃO DE 
RESULTADOS

Contribuiu para esta matéria:

Paulo Campante
Engenheiro Agrônomo 
Diretor de Germoplasma
da CropLife Brasil
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de Executivo, Marcelo Pacot-
te, lembra que ter os dados, 
informações e estatísticas 
à mão, é tão importante 
quanto o bom relaciona-
mento. “Com isso em mãos, 
é possível transmitir a de-
manda, desburocratizar os 
sistemas, reduzir cargas 
regulatórias e dar mais ca-
pilaridade e agilidade aos 
processos, facilitando a co-
municação entre as entida-
des com seus associados”, 
explica. “Assim, baseado em 
informações, fica mais fácil 
entender e resolver as dores 
de quem está na ponta da 
cadeia”, acrescenta.
Em relação aos impactos da 
pandemia nas relações ins-
titucionais e internacionais 
no agro, o diretor da Cro-
pLife destaca que a falta do 
corpo a corpo, característi-
ca bem importante quando 
o assunto é a comunicação 
entre entidades e facilitado-
res, à princípio, foi bastante 
afetada.

atuar na área”, afirma Cam-
pante.
Ele destaca ainda que uma 
das características funda-
mentais daqueles que par-
ticipam dessas relações é 
a questão da credibilidade. 
“Essa é uma parte importan-
te de nosso papel, trazer es-
tabilidade e um ambiente fa-
vorável para que os players 
possam participar, colocar 
suas ideias e serem ouvidos, 
com o objetivo de construir e 
chegar a uma conclusão que 
seja de comum acordo”, ana-
lisa e acrescenta que essas 
ações promovem saudabi-
lidade ao ambiente de ne-
gócios e transparência para 
que as empresas tenham in-
teresse, não só em investir 
como também em se manter 
no segmento, gerando em-
pregos, além de outros be-
nefícios.
Para que essa intermedia-
ção seja bem-sucedida, o 
especialista em associati-
vismo e CEO do Canal Papo 

”Acredito que, por um lado, 
as conexões aumentaram, 
pois as reuniões online têm 
mais quórum, porém, as reu-
niões presenciais têm um 
caráter mais pessoal que, 
por vezes, dá mais liberda-
de para propor e ouvir ideias 
e posicionamentos, além de 
influenciar na tomada de de-
cisões”, avalia Campante.
Na questão das entidades 
de classe e a interação das 
mesmas com os órgãos re-
guladores, o CEO do Papo de 
Executivo e o diretor da Cro-
pLife concordam que o me-
lhor caminho para viabilizar 
esse approach são os even-
tos e visitas técnicas, con-
sideradas por ambos como 
as principais ferramentas de 
aproximação. “Essas ações 
criam oportunidades para 
que aqueles que precisam 
das informações para dar 
continuidade às suas ativi-
dades possam esclarecê-las 
e ter acesso às soluções”, 
finaliza Pacotte.
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Como encarar os desafios 
da logística de um país com 
dimensões continentais e, 
consequentemente, diminuir 
os desperdícios no trans-
porte, melhorar o aprovei-
tamento da produção de 
alimentos e garantir que os 
produtos cheguem à mesa 
do consumidor com a mesma 
qualidade que eles saíram 
do campo? Não parece uma 
tarefa fácil, mas, com inte-
ligência e boas práticas, é, 
sim, possível otimizar essa 
cadeia.

A logística é responsável 
pela movimentação geral 
dos produtos, que se dá por 
meio de três áreas: supri-
mento, apoio à produção e 
distribuição física, enfren-
tando os problemas de-
correntes da distância que 
separa clientes e fornecedo-
res. É fundamental que haja 
a integração dessas partes 
para que a logística possa 
alcançar a sua missão, com 
o mínimo de perdas possível.
De acordo com o Diretor 
Executivo do Ibrahort e 

Presidente da Comissão de 
Horticultura e Flores da Con-
federação Nacional da Agri-
cultura (CNA), Manoel Oli-
veira, um dos caminhos para 
lidar com a o patamar ele-
vado de desperdício, tanto 
da cadeia produtiva quanto 
da distribuição, é otimizar 
a utilização de recursos e 
conceitos tecnológicos já 
disponíveis. “Sendo assim, 
é preciso, além de utilizar a 
inteligência e atuar com cal-
ma, ter vontade e coragem 
para colocar a mão na mas-

LOGÍSTICA, A 
PRINCIPAL FRONTEIRA 
PARA O COMÉRCIO DE 
HORTIFRÚTIS

OS GARGALOS E AS SOLUÇÕES 
PARA MELHORAR O TRANSPORTE 
NO SEGMENTO

Contribuiu para esta matéria:

Manoel Oliveira 
Diretor Executivo do 
IBRAHORT e Presidente 
da Comissão de Flores e 
Hortaliças da CNA
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do falamos em hortifrútis”, 
aponta.
Diante desse cenário, o dire-
tor do Ibrahort afirma que, 
ao transformar essas perdas 
em ganhos, tanto na qualida-
de quanto na velocidade em 
que esses produtos chegam 
aos pontos de vendas, isso 
tende a gerar, no conceito 
logístico, o que é conhecido 
como valor de posição. 
“Isso nada mais é do que 
estar no lugar certo, no mo-
mento certo, nas condições 
desejadas. E a logística tem 
que estar apta a prover esse 
processo de forma mais as-
sertiva”, pontua Oliveira, 
acrescentando que o adven-
to da pandemia trouxe ainda 
a questão do e-commerce, 
uma tendência que só tem 
aumentado e que, a cada dia, 
tem se tornado mais acessí-
vel. “Como o setor está se 
organizando para acompa-
nhar essa evolução?”, ques-
tiona.
O especialista em associati-
vismo, o CEO do Canal Papo 
de Executivo, Marcelo Pa-
cotte, alerta que, no que 
diz respeito ao uso das in-

sa e por em prática as ações 
necessárias”, argumenta 
Oliveira.
Atualmente, as estimati-
vas das perdas relativas à 
produção agrícola gira em 
torno de 30% a 40% do total 
produzido, algo que impacta 
diretamente o lucro do pro-
dutor e de toda a cadeia do 
agronegócio. “Como em todo 
processo, é preciso dinhei-
ro, mas isso não tem falta-
do, pois a produção continua 
a todo vapor. Essas perdas 
acontecem por não termos 
padrões definidos ou organi-
zados no segmento”, desta-
ca o especialista.
Ele acrescenta que, com or-
ganização, nesse elo da ca-
deia, o produto se paga por 
ele mesmo, pois isso, resulta 
em redução de perdas, além 
de proporcionar uma vida 
de prateleira mais longeva, 
garantindo maior qualidade 
ao consumidor final. “Conse-
quentemente, o consumidor, 
além de consumir mais, terá 
acesso a produtos mais ba-
ratos, devido à diminuição 
no custo logístico do pro-
cesso, principalmente quan-

teligências disponíveis, dos 
processos de gestão, além 
do conhecimento e aplicabi-
lidade dos mesmos, é preciso 
ficar atento para que os pe-
quenos e micro produtores, 
que são os responsáveis por 
grande parte da produção 
dos alimentos, não sejam 
excluídos nesse processo, e 
que, ao invés de exclusivo, 
esse serviço seja inclusivo 
e atenda a todos dentro da 
cadeia.
Em relação ao papel do co-
operativismo, do associati-
vismo e das entidades liga-
das ao segmento, o diretor 
do Ibrahort destaca uma 
expressão que acredita re-
sumir como o setor deve se 
posicionar. “O ato de coope-
rar é eu ver em você a garan-
tia de que vou atingir meus 
objetivos, pois, apesar de o 
cooperativismo ser consi-
derado um ambiente mais 
‘amistoso’ ou ‘amigável’, é 
preciso lembrar que as rela-
ções que acontecem têm que 
ser vistas como negócio e, 
para isso, os objetivos pre-
cisam ser bem definidos”, 
avalia o especialista.
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Assim como vários outros 
setores ligados aos alimen-
tos, o segmento de Flores, 
Frutas, Legumes e Verduras 
(FFLV) também passa por 
momentos de incertezas e 
alinhamento de diretrizes, 
impactadas pelo advento da 
Covid-19. Mas, com as difi-
culdades, também surgem 
as oportunidades e é preci-
so saber a melhor forma de 
aproveitá-las.
A pandemia trouxe uma ca-

racterística bem particular, 
como o medo das pessoas to-
carem nas coisas. Isso exige 
uma adaptação de toda a ca-
deia no que diz respeito às 
embalagens e outras formas 
de apresentação dos produ-
tos, com o objetivo de fazer 
com que o consumidor se 
sinta “mais seguro” no mo-
mento da escolha do que le-
var para casa.
Na opinião de Valeska de Oli-
veira Ciré, representante da 

Produce Marketing Associa-
tion (PMA) no Brasil, a gran-
de missão do segmento, no 
que diz respeito ao aumen-
to de consumo é, além de 
conectar os interesses das 
cadeias produtivas de FFLV, 
a organização das mesmas. 
”Quanto mais organizada, 
mais fácil promover ativida-
des e ações voltadas ao au-
mento de consumo dos pro-
dutos do segmento”, avisa 
Valeska.

O NEGÓCIO  E FLORES, 
FRUTAS, LEGUMES 
E VERDURAS SUAS 
OPORTUNIDADES

QUAIS OS IMPACTOS IMPOSTOS 
PELA PANDEMIA E COMO 
AUMENTAR O CONSUMO DE 
PRODUTOS DO SEGMENTO

Contribuiu para esta matéria:

Valeska Oliveira
Representante da 
Produce Marketing 
Association Brasil
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bem-estar, sendo assim, sa-
tisfazer as necessidades dos 
consumidores e com produ-
tos de qualidade deve ser o 
esforço de todos”, analisa.
Para ela, um exemplo sim-
ples e de baixo impacto fi-
nanceiro para organizar e 
comunicar a cadeia de for-
ma integrada é a adoção do 
rastreamento, que deve ser 
entendido como um meio e 
não como um objetivo final 
de toda a operação. “A exe-
cução estruturada dos con-
troles para o rastreamento 
permite ao fornecedor dar 
visibilidade do seu proces-
so e do seu produto a quem 
for de interesse e, caso este 
cliente/elo colabore na con-
tinuidade do registro das in-
formações, a visibilidade é 
estendida às demais etapas 
da cadeia produtiva”, desta-
ca e alerta que não existe 
rastreamento sem gestão, e 
não tem gestão sem contro-
le.
O desperdício também é um 
dos fatores que impactam 
negativamente o desenvol-
vimento do setor e, nesse 
viés, a especialista acredita 

Para se ter uma ideia do ta-
manho e da produtividade 
do setor, são colhidas, anu-
almente no País, cerca de 
18 milhões de toneladas de 
laranja, o que representam 
30% da safra mundial da fru-
ta. Ainda assim, no Brasil, o 
consumo de produtos fres-
cos ainda está bem abaixo 
dos 400g diários recomenda-
dos pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Segun-
do Valeska, ainda há outros 
fatores que explicam o baixo 
consumo, como a inflação, a 
diminuição do poder aquisi-
tivo dos consumidores, a es-
cassez de matéria-prima e a 
alta dos preços pelos impac-
tos da pandemia e das osci-
lações climáticas na safra de 
várias frutas e legumes.
Outro ponto destacado pela 
executiva em relação ao au-
mento do consumo de FFLV 
é a necessidade de pensar 
em alimento seguro, ras-
treabilidade, treinamento, 
entre outros fatores, para 
promover o desenvolvimen-
to da cadeia. “Estamos fa-
lando de um segmento que 
propõe saudabilidade e gera 

que, além dos problemas de 
logística e de distribuição, 
questões como manuseio e 
manejo dos produtos, per-
das em gôndola, tempo de 
prateleira e até mesmo o 
consumo doméstico preci-
sam passar por um “treina-
mento educacional”. “Enfim, 
é preciso que uma série de 
ações sejam tomadas para 
minimizar as perdas e, con-
sequentemente, aumentar 
as margens, a receita e o 
consumo”, enfatiza.
O especialista em associati-
vismo e CEO do Canal Papo de 
Executivo, Marcelo Pacotte, 
destaca a importância desse 
segmento e lembra que essa 
cadeia tem papel fundamen-
tal no desenvolvimento eco-
nômico e social do País. “É 
um setor  que agrega muito 
à sociedade, pois  envolve 
questões primordiais como 
saúde, alimento, oportuni-
dades, educação, entre ou-
tras”, diz. “Os produtos que 
saem dessa ‘indústria a céu 
aberto’, que é o campo, são, 
sem dúvida, um dos princi-
pais combustíveis que abas-
tecem nosso País.”
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Foco na pessoa, em comuni-
cação e integração. Por mais 
complexa que possa parecer 
a introdução de tarefas re-
lacionadas ao gerenciamen-
to de projetos, na base para 
uma implementação eficaz e 
com bons resultados a longo 
prazo  estão questões mais 
simples, como o bom rela-
cionamento, a liderança e 
o conhecimento de cada um 
em relação à sua hierarquia 
e sua importância na condu-
ção dos processos.
Além disso, dar valor e co-

nhecer as pessoas que estão 
envolvidas com o projeto 
tem fundamental importân-
cia para o sucesso do mes-
mo. De acordo com o CEO da 
PM Business e vice-presi-
dente de Finanças do Pro-
ject Management Institute 
(PMI), Márcio Gomes, isso 
tudo está relacionado ao 
conceito. “Projeto é, con-
ceitualmente, um esforço 
temporário empregado para 
criar um produto, um serviço 
ou resultado único. É preciso 
entender isso”, argumenta.

Segundo ele, os problemas 
que acarretam nos fracassos 
dos projetos quase ou nada 
têm a ver com requisitos 
técnicos, mas sim nos as-
pectos gerenciais e compor-
tamentais. “Pode parecer 
algo quase que imperceptí-
vel, mas, atualmente, a falta 
de um simples ‘bom dia’ tem 
levado vários projetos ao 
fracasso”, destaca o CEO da 
PM Business Solution.
O especialista acrescenta 
que, quanto mais tempo é 
usado para planejar, menor 

O IMPACTO DA ADOÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS NO 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

QUAIS OS PRINCÍPIOS BÁSICOS 
PARA GARANTIR EFICÁCIA NAS 
ATIVIDADES DO DIA A DIA
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Márcio Gomes
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Finanças do Project
Management Institute 
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Nesse sentido, o especialis-
ta em associativismo e CEO 
do Canal Papo de Executivo, 
Marcelo Pacotte, destaca a 
questão da procrastinação, 
um comportamento pessoal 
que, sabidamente, atrapalha 
o gerenciamento dos proje-
tos. “Esse acaba sendo tam-
bém o desafio para o líder, 
que precisa estar antenado 
a esse tipo de comportamen-
to e encontrar alternativas 
para contornar a situação 
sem interferir no andamen-

to dos processos”, comenta.
Por sua vez, Gomes acres-
centa que uma das atribui-
ções do gestor de projetos 
é fazer o gerenciamento 
dos riscos e dos custos para 
montar e monitorar o orça-
mento de maneira equilibra-
da e acertada. “É o gerente 
quem elabora o projeto e 
tem a base dos recursos que 
serão aplicados durante a 
sua execução. Por isso, ele 
faz o acompanhamento para 

a probabilidade de ter que 
refazer algo durante o proje-
to. Ele sugere que seja feito 
mais investimento nas com-
petências comportamentais, 
além de colocar mais tempo 
na melhoria dos softskills. 
“É possível formar um en-
genheiro com rapidez, mas 
será difícil desenvolver um 
papel de liderança se ele não 
tiver alguns princípios, que 
nenhum mestrado ou dou-
torado ou até mesmo uma 
certificação internacional 
darão a ele”, explica. 
“Ou seja, jamais have-
rá metas sem os méto-
dos por trás.”
Outro ponto destacado 
pelo executivo do PMI 
é que o profissional 
precisa ter em mente 
que o melhor proje-
to da vida dele será 
sempre o próximo, e 
dá uma dica. “Em um 
projeto novo, assim 
como em um novo em-
prego, esse profissio-
nal terá muito tempo 
para mostrar que é di-
ferente, mas, nos pri-
meiros meses, o ideal 
é se mostrar igual a 
todos pois, fazendo isso, ele 
já gerencia o risco”, explica, 
analisando que administra-
ção de egos demanda muito 
tempo.
“Pessoas não são gerencia-
das. A gente gerencia por-
tfólio de projetos, um anti-
go talão de cheques, mas as 
pessoas devem ser lidera-
das. Se quem comanda não 
entender esse conceito, o 
projeto está fadado ao fra-
casso”, enfatiza.

ver se os valores fecham 
com o planejado”, explica.
Em relação aos avanços tec-
nológicos emergentes em 
todas as áreas e segmen-
tos, Gomes acredita que os 
profissionais que estiverem 
atentos à evolução das re-
lações humanas dificilmente 
perderão espaço. “Indepen-
dentemente do grau de tec-
nologia que a humanidade já 
alcançou, jamais, para algu-
mas situações, o ser huma-
no será substituído, pois a 

tomada de decisão en-
volve mais do que cál-
culos e números, ela 
envolve sentimento e, 
nesse sentido, o ser 
humano é insubstituí-
vel”, aponta o especia-
lista.
Devido à 
pandemia, algumas 
características do 
gerenciamento de 
projetos tiveram que 
ser readaptadas, já que 
o acompanhamento 
in loco ficou limitado. 
Diante desse cenário, 
na visão do executivo, o 
networking, tendência 
já observada antes 

mesmo do isolamento, teve 
um papel fundamental na 
condução dos projetos. “Isso 
acontece, principalmente, 
se pensarmos na gestão de 
relacionamentos.
O networking é a capacidade 
de você ser interessante sem 
ser interesseiro. Empatia e 
sinergia fecham contratos 
e mantém empresas 
funcionando de forma 
produtiva e sustentável”, 
destaca.

É o gerente quem 
elabora o projeto 

e tem a base 
dos recursos que 
serão aplicados
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Sobre a importância das cer-
tificações, como a Profes-
sional Management Project 
(PMP), quem tem sido exigi-
da pelas empresas ao con-
tratar um profissional, ele 
explica que, apesar relevan-
tes para o currículo, não são 
elas, de fato, que qualificam 
ou diferenciam um profissio-
nal do outro. “Quem forma 
um gerente de projetos é o 
batente, ou seja, o geren-
ciamento da equipe de tra-
balho no ambiente de traba-
lho, desde o estagiário até a 
moça do café”, argumenta.

Para ilustrar as perspecti-
vas, o CEO da PM Business 
Solution aponta que, no fu-
turo, de acordo com pesqui-
sas e dados científicos, a im-
portância do gerenciamento 
de projetos ficará cada vez 
mais evidente. “Não have-
rá, nos próximos cinco anos, 
uma empresa sustentável 
e competitiva, no Brasil, na 
América Latina ou no mun-
do, que não tenha ao menos 
um profissional trabalhando 
com gerenciamento de pro-
jetos”, enfatiza.
Diante desse cenário, o exe-

cutivo desenvolveu, junta-
mente com outros parceiros, 
a Academia de Gerenciamen-
to de Projetos, uma inicia-
tiva pioneira que tem como 
objetivo formar e fomentar 
profissionais na condução 
das atividades inerentes à 
área. “A ideia é transferir 
nosso conhecimento e ex-
pertise no segmento para 
que as empresas possam ter 
pessoas aptas a tocarem os 
seus projetos sem a neces-
sidade de ter algum outro 
suporte para isso”, esclare-
ce.
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Minimizar as burocracias 
através da implementação 
de normas, regras e norma-
tivas, entre outras ações 
que tenham como objetivo 
acelerar os processos, além 
de estruturar as políticas 
públicas para o desenvol-
vimento do País. Quando o 
tema é sobre políticas públi-
cas relacionadas ao agrone-
gócio, a base é a Lei Agrícola 
(8171/91), que visa dar di-
recionamentos às questões 
que envolvem o desenvolvi-
mento do setor.

Porém, não basta aplicar a 
lei, é preciso planejamen-
to para que o processo de 
execução da política pública 
seja implementado com su-
cesso. “Diante desse cená-
rio, é importante destacar 
que políticas públicas são 
grandes estruturas, do pon-
to de vista normativo, que 
coordenam determinadas 
linhas de ação, tanto do go-
verno quanto do setor priva-
do, para que se possa ter um 
agronegócio estruturado”, 
define o assessor do secre-

tário executivo do Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
Luis Eduardo Pacifici Rangel.
Devido ao fato de o segmen-
to ser afetado diretamente 
pelos setores tributários, a 
agricultura demanda por uma 
necessidade maior de gover-
nança. Segundo Rangel, que 
é formado em Agronomia e 
Mestre em Ciências Agrárias 
(Fitotecnia) pela Universida-
de de Brasília, agregar valor 
ao produto oriundo do agro 
tem relação direta com a 

PLANEJAMENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
ESTRUTURANTES NO 
AGRONEGÓCIO 

COMO ESTRUTURAR A CADEIA 
DE FORMA ORGANIZADO E 
REGULAMENTADA
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Mapa acredita que quem vai 
definir e decidir o rumo a 
seguir é o próprio setor, no 
caso, o agro. “É ele quem vai 
prospectar mercados, iden-
tificar as melhores ações, 
os clientes, suas exigências 
e demais atores envolvidos. 
Ao governo cabe a parte de 
criar e garantir o melhor am-
biente para que esse proces-
so funcione de forma susten-
tável”, detalha.  Na visão de 
Rangel, para isso, é preciso 

que o setor privado enten-
da o que quer e ofereça isso 
para o governo que, a partir 
daí, dará sequência ao pro-
cesso com o endosso Estatal. 
Ainda neste sentido, Rangel 
lembra que, atualmente, no 
processo de governança, o 
Estado já não é mais o con-
dutor do processo de desen-
volvimento. “Atingimos uma 
maturidade, de forma que a 
indústria e o próprio setor 
sabem qual o seu caminho 
de desenvolvimento, e cabe 
ao governo contribuir para 
que esse processo aconte-

forma como essa questão é 
gerenciada. 
“Na verdade, isso não é de 
hoje. Há tempos que a im-
portância em se desenvol-
ver e aplicar uma filosofia 
de trabalho baseada em ESG 
(Environmental, Social and 
corporate Governance), ou 
seja, atuar com as melhores 
práticas ambientais, sociais 
e de governança possíveis, 
têm sido os diferenciais na 
condução desses proces-
sos”, argumenta e faz 
uma analogia, compa-
rando esse processo a 
uma equipe de carros de 
corrida. “É preciso ter 
um ambiente de gover-
nança claro, não apenas 
para apertar os parafu-
sos, mas, principalmente, 
para saber quais parafu-
sos apertar.”
Na visão do especialista 
em associativismo e CEO 
do Canal Papo de Executi-
vo, Marcelo Pacotte, en-
contrar o ponto de equilí-
brio é parte fundamental 
para que haja interação 
entre todos os envolvidos 
nessas ações. “Tanto o Mapa 
quanto as empresas, além 
outros atores relacionados 
aos projetos, precisam dar 
sua contribuição para que 
esse plano estruturante 
seja construído com um ali-
cerce consolidado, inclusive 
do ponto de vista financei-
ro”, aponta o executivo, lem-
brando que a aplicação de 
tais políticas são dependen-
tes, direta e indiretamente, 
do orçamento da União.
Por sua vez, em relação às 
prioridades, o executivo do 

ça”, observa e acrescenta 
que não existe nenhum mo-
delo de governança em que o 
governo esteja sozinho, pois 
o modelo de governança tem 
que ser equalitário. “Ele tem 
que ter setor privado pon-
derando governo e governo 
ponderando setor privado, 
até porque não existe mer-
cado absolutamente livre”, 
completa. De acordo com o 
CEO do Papo de Executivo, 
para uma melhor fluência 

nessas relações entre se-
tor privado e governo, o 
compliance é fundamen-
tal. “A construção de uma 
relação saudável entre as 
partes envolvidas nesses 
processos, tanto entre o 
setor privado e governo, 
como entre entidades com 
esses e outros setores, é 
o que tem proporcionado 
a evolução desses proje-
tos como um todo”, anali-
sa Pacotte.
Para finalizar, Rangel 
destaca que, o ponto de 
equilíbrio, em relação às 
agendas e seus impac-

tos regulatórios, passa por 
diminuir a participação do 
Estado, o que inclui cortar 
o cordão umbilical do setor 
privado em relação à sua 
dependência do Estado. “Po-
rém, é preciso que o setor 
privado, que por muitas ve-
zes solicita ao governo que 
‘retire as amarras’, esteja 
preparado para seguir so-
zinho, porém, às vezes, ele 
está tão arraigado em ques-
tões de suporte que acaba 
mantendo essa dependên-
cia. Precisamos mudar isso”, 
arremata.

É preciso ter 
um ambiente de 
governança claro
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A SUA
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
COMEÇA AQUI!

Links patrocinados (Google ADS / Facebook ADS)

Criação e desenvolvimento de sites (Loja virtual/Landing Pages/CMS)

Redes sociais e gestão de conteúdo

Planejamento estratégico e identidade visual

Produção e edição de videos comerciais

DIGITALLERS.COM.BR

 Faça o seu próximo projeto com a Digitallers. 
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Saber avaliar as oportunida-
des do segmento de semen-
tes e mudas, suas necessi-
dades e desafios tem sido 
pauta recorrente nas discus-
sões que envolvem o setor e 
sua evolução. Nesse sentido, 
a participação e atuação das 
associações e entidades re-
presentativas do segmento, 
principalmente nas ques-
tões técnicas e regulató-
rias, vão garantir o desen-
volvimento das atividades 
e a resolução das demandas 
e agendas com os órgãos re-

guladores, como o Ministério 
da Agricultura, entre outros.
Uma das principais referên-
cias do associativismo do 
setor, o presidente executi-
vo da Associação Brasileira 
de Sementes e Mudas (Abra-
sem), José Américo Pierre 
Rodrigues, afirma que o mer-
cado de sementes e mudas 
tem algumas características 
bastante específicas e que é 
preciso, o quanto antes, mo-
dernizar o marco regulatório 
que rege as atividades da in-
dústria de sementes no Bra-

sil. “Esse talvez seja nosso 
maior desafio. É preciso sim-
plificar as normativas e que 
os auditores fiscais do Mapa 
sejam, de fato, auditores, no 
sentido de orientar os pro-
dutores em relação às me-
lhores práticas para o mane-
jo e produção de sementes”, 
analisa Rodrigues.
Outro ponto observado e 
que demanda um cuidado, 
em relação ao mercado de 
sementes e mudas, segun-
do o especialista, é a pira-
taria, algo que tem sido re-

O MERCADO 
BRASILEIRO DE 
SEMENTES E SEUS 
DESAFIOS 

DICAS DE COMO LIDAR COM OS 
OBSTÁCULOS DO SETOR
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apesar de o Brasil ser um 
país com vocação agrícola, 
com um agronegócio forte 
e organizado, ainda carece 
de uma atuação mais inten-
sa dos players do segmento 
nas entidades que os repre-
sentam. “Isso é muito im-
portante para que possamos 
construir um país com um 
marco regulatório moderno, 
simples e que caminhe no 

sentido da auto regulamen-
tação, vinculado às conven-
ções e tratados internacio-
nais para ter uma atuação 
global segura, do ponto de 
vista jurídico, respeitando 
os direitos de propriedade 
intelectual, que é a base de 
nosso trabalho”, pontua.
Para Marcelo Pacotte, espe-
cialista em associativismo 

corrente e está diretamente 
ligado à falta de informação 
dos envolvidos na cadeia 
produtiva. “Por isso, ações 
como dias de campo, pales-
tras técnicas, entre outros 
eventos que nos aproximem 
do produto rural, são fun-
damentais para que possa-
mos levar essa informação 
de forma correta e direta, 
com o intuito de diminuir a 
informalidade e, con-
sequentemente, a pi-
rataria”, comenta.
Paralelamente ao mer-
cado brasileiro de se-
mentes, caminham as 
questões relaciona-
das ao associativis-
mo que, na opinião do 
executivo, tem papel 
fundamental no de-
senvolvimento do se-
tor. “Observamos que 
todos os segmentos 
bastante organizados 
têm, por trás, associa-
ções e entidades re-
presentativas também 
organizadas e atuan-
tes. Nesse sentido, 
não tem como desvincular 
o sucesso do segmento de 
sua respectiva represen-
tatividade associativista”, 
argumenta o presidente da 
Abrasem e representante da 
entidade na ISF – Interna-
tional Seed Federation e na 
SAA – Seed Association of 
the Americas.
Ele acrescenta ainda que, 

e CEO do Canal Papo de Exe-
cutivo, a participação des-
sas associações e entidades 
dentro das agendas é fun-
damental para a interação 
entre os elos responsáveis 
por fazer a cadeia funcionar 
de forma sustentável.“Essas 
demandas pontuais, regio-
nais e locais serão atendidas 
por regulamentos que são 
escritos, de uma maneira 

geral, com a participa-
ção dos executivos das 
associadas, na busca 
das soluções das mes-
mas”, explica o exe-
cutivo, acrescentando 
que, apesar de ser do 
conhecimento de mui-
tos, o associativismo, 
sua importância e ne-
cessidade, ainda têm 
sido pouco exploradas.
Estabelecer uma rela-
ção de confiança com 
os reguladores, e até 
mesmo com o legislati-
vo, é algo que, de acor-
do com o presidente 
da Abrasem, leva um 
certo tempo para ser 

construído, porém, é fun-
damental que ela seja con-
solidada para viabilizar os 
processos. “Os órgãos que 
regulam nossas atividades 
precisam sentir confiabilida-
de, não só naquilo que esta-
mos propondo ou sugerindo, 
mas, também, na associação 
como um todo. Isso facilita o 
nosso trabalho”, destaca.

Os órgãos que 
regulam nossas 

atividades 
precisam sentir 
confiabilidade
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Entender as necessidades e 
as características específi-
cas, identificar as oportu-
nidades e estar ciente dos 
desafios são princípios bá-
sicos para aqueles que pro-
jetam um desenvolvimento 
sustentável das atividades 
relacionadas à sua área de 
atuação. Com elevada im-
portância socioeconômica, 
responsável por grande ge-
ração de empregos e renda, 
além de alto valor agregado 
junto ao consumidor, as cul-
turas de alho e cebola e sua 

cadeia produtiva têm ocu-
pado papel de destaque no 
agronegócio nacional.
Porém, como todo processo 
de evolução, essa cadeia, 
assim como várias outras, 
precisa de inovação, afinal, 
as novas tecnologias e fer-
ramentas de gestão terão 
de que ser implementadas 
para garantir a produtivida-
de sustentável das ativida-
des relacionadas à atividade 
rural. 
Produtor rural e presidente 
da Associação Nacional dos 

Produtores de Alho (Anapa), 
da Associação Nacional dos 
Produtores de Cebola (Ana-
ce) e também da Câmara Na-
cional Setorial de Hortaliças 
do Ministério da Agricultura, 
Rafael Corsino destaca a im-
portância do esforço coleti-
vo para garantir a sustenta-
bilidade destes segmentos.
“Um de nossos principais 
desafios é a responsabilida-
de de, indiretamente, colo-
carmos comida na mesa do 
consumidor. Por isso, tanto 
a Câmara Setorial de Horta-

NÚMEROS E 
TENDÊNCIAS DOS 
MERCADOS DE ALHO E 
CEBOLA NO BRASIL

SAIBA QUAIS SÃO OA PRINCIPAIS 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO 
SETOR
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Outro ponto negativo, na 
opinião do executivo da Câ-
mara Setorial de Hortaliças 
do Mapa, além da pande-
mia, da variação cambial e 
dos problemas recorrentes 
de logística, é a dependên-
cia do setor em fertilizantes 
necessários para garantir a 
saudabilidade das lavouras 
e a qualidade dos produtos 
do campo à mesa do con-
sumidor. “Como celeiro do 
mundo, o Brasil precisa, o 
quanto antes, se livrar des-

sa dependência e se tornar 
autossuficiente neste sen-
tido”, aponta Corsino. “Atu-
almente, importamos cerca 
de 95% dos fertilizantes que 
usamos.”
Em geral, segundo o executi-
vo, os insumos tiveram altas 
alarmantes e os custos para 
os produtores têm sido uma 
das grandes preocupações 
para a continuidade dos tra-
balhos. “Como exemplo, no 
caso da cebola, consideran-
do o que o produtor investiu 
no plantio ano passado, no 
cenário atual, seria neces-
sário 30% a mais de capital 
para plantar a mesma área”, 

liças quanto todas as outras 
relacionadas ao agronegó-
cio, devem ter em mente que 
nossas ações são fundamen-
tais para que a cadeia produ-
tiva,  funcione da forma mais 
assertiva, com produtivida-
de, qualidade e sustentabili-
dade”, avalia o executivo.
Segundo Corsino, apesar dos 
impactos da pandemia, os fa-
tores climáticos favoráveis 
fizeram com que as safras 
de ambas culturas tivessem 
um excedente de produção, 
graças ao aumento da área 
plantada e da produtividade 
nas lavouras. “Em relação à 
cebola, por exemplo, atingi-
mos uma produção de cerca 
de 70 toneladas, pratica-
mente da colheita do primei-
ro semestre do ano passado, 
quando a produção ficou ao 
redor de 40 toneladas”, afir-
ma. No caso do alho, ele in-
forma que foram plantados, 
em 2020, 13,4 mil ha e a ex-
pectativa é de fechar 2021, 
com 16 mil/ha.
Por conta do excedente de 
produção, os preços tiveram 
uma queda considerável, o 
que impactou a lucrativida-
de dos produtores. “As sa-
cas de cebola, por exemplo, 
que era comercializadas en-
tre R$40,00 e R$45,00, atu-
almente, são vendidas por 
R$16,00. Com isso, é bem 
provável que os produtores 
não consigam cobrir os seus 
custos de produção”, anali-
sa. “Outro fator a destacar é 
a redução da renda do consu-
midor brasileiro. Maior ofer-
ta e menor demanda resul-
tam em preços baixos para 
os produtores”, completa.

compara.
O presidente da Anapa des-
taca que, assim como nas 
associações que ele coman-
da, como nas outras dos se-
tores agrícola e agropecuá-
rio, o associativismo, além 
de ser uma ponte comunica-
ção entre os produtores e os 
reguladores das leis e nor-
mas, é o responsável pela 
organização da entidade, 
das atividades e das deman-
das relativas às mesmas.“É 
através do associativismo 
que conseguimos ajudar o 
coletivo. Essa é a missão 
que aqueles que trabalham 
em associações e entidades 
de classe precisam ter como 
objetivo de trabalho”, apon-
ta Corsino.
Nesse viés, o especialis-
ta em associativismo e CEO 
do Canal Papo de Executi-
vo, Marcelo Pacotte, afirma 
que é preciso que as pesso-
as responsáveis por criar as 
leis tenham noção do dia a 
dia do produtor. “E esse é o 
trabalho das associações e 
de seus respectivos execu-
tivos, organizar, apresentar 
as necessidades e fortale-
cer a cadeia, além de repre-
sentar o setor perante as 
instituições públicas, enxer-
gar as oportunidades e pro-
fissionalizar os processos”, 
pontua. “Porém, as pessoas 
envolvidas nessas entidades 
precisam lutar pelos inte-
resses da classe que repre-
senta e não apenas pensar 
em benefício próprio. Passar 
credibilidade aos produto-
res é fundamental quando 
falamos em associativismo”, 
alerta Pacotte.
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