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O iminente risco 
para a agropecuária

O agronegócio 
brasileiro apresenta 
saltos de crescimento 
de causar inveja 
ao resto do mundo. 
Passamos de 
importadores de 
alimentos para 
grandes exportadores 

Tais saltos se devem 
à implementação 
de novas tecnolo-

gias, aliadas ao trabalho 
incansável do homem do 
campo. No começo, sem a 
disponibilidade de insumos 
básicos, foram ocupadas 
as áreas férteis próximas 
à costa para cultivo de ca-
na-de-açúcar e café, dada 
a existência de mercado 
externo. Na época, o mer-
cado consumidor brasileiro 
era muito pequeno. Depois, 
tivemos o ciclo da pecuária 
rumo ao interior, sempre 
em terras férteis.

Com a criação da Embra-
pa em 1973, começou-se a 
estudar mais a agricultura 
tropical e, com a utili-
zação de calcário, novas 
variedades de soja, milho 
e capim, conjugados com 
o uso intensivo de fertili-
zantes e manejo sustentá-
vel, o agricultor dominou 
o cerrado. E o agricultor 
brasileiro soube se adaptar 
a esta evolução. Gaúchos, 
paranaenses, mineiros e 
paulistas ocuparam e trans-
formaram o Centro-Oeste. 
Nossa geração conviveu 
com as frases de nossos pais 
e avós. “Ah, se todo chinês 
tomasse um cafezinho!”, 
“ah, se todo chinês comesse 
um bifinho!” Não só a China, 
como toda a Ásia, torna-
ram-se um grande mercado 
consumidor. E o agricultor 
brasileiro estava preparado 
para este momento.

Passamos por várias 
crises econômicas que en-
volveram diversos planos, 
como o Cruzado, Bresser e 
Collor, com hiperinflação e 
muitas perdas para a popu-
lação. Nestes longos anos, o 
único setor que não podia 
ter insucesso econômico 
era o rural. Se não cum-
prisse os famosos índices 
de eficiência, estaria sujeito 
à desapropriação de terras 
para a reforma agrária. 
Vencemos esta fase, com 
perdas, é verdade, mas, a 
reforma agrária, como esta-
va planejada, não vingou e 
saiu do discurso oficial dos 
ditos ‘progressistas’.

Temos a melhor lei am-
biental do mundo, que 
culminou com a promulga-
ção do código florestal de 
2012. Mas, essa lei ainda 
patina na burocracia esta-
tal e não foi implantada, 
fruto da sistemática de 
oposição dos ditos ‘am-
bientalistas’, cujas matri-
zes localizadas nos países 
da América do Norte e Eu-
ropa, tanto mal causam ao 
meio ambiente do planeta. 
A quarentena do Corona-
vírus está mostrando isso, 
enquanto a agricultura 
brasileira está produzindo 
alimentos, energia limpa e 
promovendo o sequestro 
de carbono.

Quando surge uma pro-
posta de regularização 
fundiária, as mesmas vozes, 
agora associadas às classes 
de artistas e empresários 
do mercado financeiro, 
que opinam sobre assun-
tos que pouco conhecem, 
passam a rotulá-la como a 
‘MP da grilagem’, fazendo 
um linchamento público 
de uma boa proposta. Se 

há alguma sugestão de 
melhoria, vamos lá. O setor 
está disposto a ouvir.

Será tudo isso fruto do 
choro rancoroso das viúvas 
da queda do muro de Ber-
lim, depois que perderam 
o embate econômico em 
virtude do fracasso dos 
países da cortina de ferro? 
Precisam de novos dogmas 
para manter seus discursos 
e seus empregos? Não sa-
bemos, ainda.

Mas, o pior está por vir. 
Temos um assunto extre-
mamente grave que já per-
dura por mais de 30 anos 
no Brasil, que é a questão 
indígena. Após o julgamen-
to do caso Raposa Serra 
do Sol pelo STF, pareceu 
ao público em geral que as 
coisas tinham se acertado, 
mas os últimos governos 
continuaram a tarefa de 
demarcações de terras 
indígenas ao arrepio da lei. 

Tal movimento só pa-
rou depois do parecer da 
AGU, publicado durante 
o governo Temer. Agora 
essas mesmas vozes estão 
orquestrando a suspensão 
do referido parecer da AGU 
e mudanças nas condicio-
nantes do caso Raposa Ser-
ra do Sol, especialmente o 
marco temporal definido 
na Constituição de 1988. 
Todas essas vozes repetem 
a teoria de João Mendes 
Junior, que, partindo do 
alvará de 1680, reafirmado 
pela lei de 6 de julho de 
1755, desenvolveu a con-
cepção do indigenato. 

Ocorre que, em pare-
cer primoroso de 16 de 
maio de 2005, o professor 
Dr. José Carlos Moreira 
Alves contradisse a tese 
do indigenato, afirmando 
que, na construção dessa 
tese, houve uma ilação 
evidentemente forçada; 
citando as constituições de 
1891, 1934, 1967 e 1988, 
afirmou em seu parecer 
que “[D]e qualquer sorte, 
como acentuei no início 
deste item, basta, em face 
da atual constituição, que 
não haja, no momento de 
sua promulgação, ocupa-
ção tradicional de índios 
sobre uma área para que 
ela não se considere terra 
indígena.

Para que agora se quer, 
a toque de caixa, rever 
toda a legislação brasi-
leira de mais de um sé-
culo? Para criar nações 
indígenas por todo o 
território nacional, com 
expropriações de milhões 
de hectares de brasileiros 
que construíram seus 
patrimônios nestes anos 
todos, seguindo toda 
a legislação brasileira? 
A história da ocupação 
territorial do Brasil foi 
escrita desde 1500 até 
nossos dias por ações 
desbravadoras, militares, 
diplomáticas e jurídicas, 
resultando em um territó-
rio delineado e uma única 
língua nacional. 

Voltar atrás, raciocinando 
ao extremo, seria devol-
ver o Rio de Janeiro aos 
franceses, o nordeste aos 
holandeses e o centro-oes-
te ao Paraguai e à Bolívia, 
desprezando o fruto da mis-
cigenação entre brancos, 
negros e índios, que forma 
o povo brasileiro. Todos 
somos a favor da proteção e 
apoio aos índios brasileiros, 
porém, respeitando os di-
reitos de quem agiu dentro 
da ordem jurídica vigente, 
que constitui o estado de-
mocrático de direito.

(*) - É presidente da Sociedade Rural 
Brasileira.

Teresa Cristina Vendramini (*)

Atento às demandas do 
público, às inovações 
tecnológicas e às ten-

dências, ele tem ganhado 
novos formatos de empresas, 
bem diferentes dos negócios 
mais convencionais. Estas 
são as foodtechs, um modelo 
de startup que já conquistou 
uma parcela significativa de 
empreendedores e de con-
sumidores. De acordo com 
estudo da Liga Insights, o 
país conta com 332 startups 
voltadas ao segmento de 
alimentos, com soluções que 
agilizam processos de ges-
tão, de produção a entregas. 

Segundo Leonardo Al-
meida, fundador da Menu 
- aplicativo que abastece 
restaurantes conectando 
os principais distribuidores 
e indústrias do mercado 
foodservice com estabele-
cimentos comerciais -, as 
food techs nasceram para 
resolver dores desse merca-
do tão promissor. Até 2050, 
o planeta terá cerca de 9,6 
bilhões de habitantes, pre-
cisando portanto de quase 
30 bilhões de refeições por 
dia (de acordo com a FAO).

Num cenário de incertezas 
com a pandemia do Coro-

Pequenos, médios e grandes comerciantes de alimentação recorreram a aplicativos.
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Uma iniciativa da Asso-
ciação Brasileira para a 
Promoção da Alimentação 
Saudável e Sustentável 
(ABPASS), o ‘Restaurante 
Saudável’, patrocinado 
pelo Carrefour, busca cons-
cientizar consumidores 
e profissionais de restau-
rantes em relação a bons 
hábitos alimentares. Visa 
a identificar, avaliar e pro-
mover os restaurantes que 
oferecem alimentação que, 
além de gostosas, facilita os 
cuidados preventivos com 
a saúde. 

Na linha de frente estão 
os clientes de restaurantes 
que podem tanto recomen-
dar os locais onde gostam 
de comer, quanto dar notas 
aos que já estão no site. As 
avaliações devem ser ba-
seadas em cinco critérios: 
higiene e segurança dos 
alimentos, qualidade dos 
ingredientes, variedade de 
pratos, técnicas culinárias 
adequadas e comunicação 
que incentive refeições 
saudáveis. A iniciativa é 

O objetivo é o de avaliar e promover os restaurantes que oferecem 
alimentação gostosa e facilitam os cuidados com a saúde.
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Foodtechs: empresas 
se destacam ao ajudar 
setor de alimentação

O mercado do setor alimentício está sempre em constante atualização

navírus, pequenos, médios 
e grandes comerciantes de 
alimentação recorreram a 
aplicativos e outras tecno-
logias como plataformas e 
serviços de delivery. “Até 
mesmo os restaurantes que 
não utilizavam algum tipo de 
tecnologia que o ajudasse no 
dia a dia, se viu obrigado a 
aderir a um app de entregas 
na crise. Após esse período, 
as pessoas voltarão a con-
sumir em bares, pizzarias 
e restaurantes, assim como 
os empresários e donos de 
pequenos comércios con-
tinuarão utilizando esses 
serviços em razão da boa 

experiência”, afirma. 
Mais de 50% da balança 

comercial brasileira vêm do 
segmento de alimentos - da-
dos da Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos 
(ABIA) -, exemplos como 
os alimentos do futuro que 
estão surgindo a partir da 
necessidade de prover comi-
da a todo mundo utilizando 
menos recursos naturais. 
Além disso, é possível des-
tacar os meios de gestão de 
de insumos de alimentos. 
Pensando nisso, o aplicati-
vo da Menu ajuda na hora 
das compras com a gestão 
e controle de estoque dos 

estabelecimentos, evitando 
o desperdício e diminuindo 
os gastos de bares, pizzarias 
e restaurantes na hora de 
escolher a matéria prima. 

“Oferecemos aos comer-
ciantes uma forma prática e 
rápida para realizarem suas 
compras por meio do celular 
ou do computador aliado a 
gestão de estoque. Os pro-
dutos acabados representam 
a essência do negócio e má 
gestão de estoque pode 
comprometer, inclusive, a 
sobrevivência do empreen-
dimento”, conclui. Fonte e 
outras informações: (https://
menu.com.br).

Plataforma ‘Restaurante Saudável’ 
valoriza estabelecimentos sustentáveis

tas vão participar de uma 
auditoria e concorrer ao 
‘Prêmio Abpass-Carrefour 
Restaurante Saudável’. 
Além da possibilidade de 
serem reconhecidos, os 
profissionais vão entender 
em que pontos precisam 
melhorar. Para ajudar nesse 
processo, o site tem uma 
área de educação a distân-
cia para ensiná-los a esco-
lher e preparar os alimentos 
de forma sustentável. 

“A iniciativa está alinha-
da ao movimento Act for 
Food, lançado pelo Grupo 
Carrefour Brasil em 2018 e 
que visa à democratização 
de alimentos saudáveis e 
frescos, conscientizando a 
população sobre bons hábi-
tos”, avalia Lucio Vicente, 
Head de Sustentabilidade 
do Grupo Carrefour Brasil. 
O lançamento oficial da 
plataforma será no próximo 
dia 27, às 20h, em live no 
Instagram @restaurante-
saudavel. Saiba mais em 
(http://www.restaurante-
saudavel.com.br/).

essencial, já que a higiene é 
o principal fator de proteção 
da doença e os restaurantes 
estão em funcionamento 
por delivery, modelo que 
requer cuidados com a 
higiene em diversas etapas 
do processo. 

“O consumo de opções que 
se enquadram nesses requi-
sitos ampliará os horizontes 
do público, que entenderá 
as orientações verdadeiras 
em termos de alimentação 
saudável. É comer peito de 
frango com salada? É comer 
comida sem sal? Não tem 

nada a ver, é muito diferente 
desses estereótipos”, afirma 
Almir Neto, fundador da 
ABPASS. O relacionamento 
entre consumidor e profis-
sional também muda quando 
se aprende a comer melhor. 
“Quando a pessoa bem in-
formada for ao restaurante, 
estará apta a demandar um 
prato equilibrado, variado, 
colorido e muito saboroso”, 
completa Almir. 

Vale ressaltar que, no fim 
do ano, os estabelecimentos 
do Rio de Janeiro e de São 
Paulo com as melhores no-

Gustavo Milaré Almeida (*) 
e João Pedro Alves Pinto (**) 

O isolamento social e a paralisação do 
comércio provocaram grandes proble-
mas e continuam impactando negativa-
mente a economia. 

Por consequência, dívidas e prazos 
para pagamento vêm sendo renegocia-
dos, haja vista que credores e devedores 
ainda estão tentando entender quais 
serão os reais impactos dessa pandemia 
e até quando perdurarão as medidas para 
o seu enfrentamento. Essa renegociação 
poderá salvar diversas empresas da fa-
lência ou de uma recuperação judicial. 

Entretanto, para a maioria delas, sobre-
tudo para as de pequeno e médio portes, 
o fôlego de alguns meses talvez não seja 
suficiente, uma vez que a paralisação 
do comércio está levando-as a utilizar a 
reserva que possuem (ou possuíam) em 
caixa, o que, aliada à indefinição sobre o 
término da quarentena e retomada das 

suas atividades, torna a situação ainda 
mais crítica. 

Apesar da existência de projetos 
legislativos na tentativa de contenção 
desse cenário caótico, já é lugar comum 
dentre especialistas que esses motivos 
farão o Poder Judiciário enfrentar uma 
verdadeira enxurrada de processos, 
principalmente de novos pedidos de re-
cuperação judicial, no segundo semestre 
de 2020 ou, infelizmente, até antes, ape-
sar de também estarem de certa forma 
contidos, devido ao isolamento social. 

A situação é ainda mais preocupan-
te se considerado que a ausência de 
reserva em caixa poderá dificultar ou 
até mesmo comprometer o sucesso de 
eventual recuperação judicial, já que 
não basta realizar o pedido: a empresa 
precisa de crédito para seguir operando 
e, assim, cumprir o plano de pagar os 
seus credores. 

Daí porque, mais do que a renegociação 

de dívidas e prazos para pagamento, e 
mesmo que provavelmente ainda não 
seja possível apurar o prejuízo total, 
o momento é de buscar alternativas. 
Enquanto o auxílio do Governo Federal 
às empresas ficar só na teoria, os em-
presários terão que ter criatividade para 
garantir saídas e, claro, nesse sentido, 
necessariamente procurar por formas 
de resolução extrajudicial de eventuais 
disputas/impasses. 

Se os profissionais da saúde talvez 
nunca tenham sido tão exigidos para 
socorrerem tantas vidas num mesmo 
momento, o mesmo parece ser verda-
de sobre a necessidade das empresas 
contarem com advogados e assessores 
financeiros capazes de lhes ajudar a 
salvar os seus negócios. 

(*) - Advogado, mestre e doutor em Direito pela USP, 
é sócio do escritório Meirelles Milaré Advogados; 

(**) - Advogado associado do escritório Meirelles 
Milaré Advogados. 

Pedidos de recuperação judicial 
aumentarão no segundo semestre


