
Agronegócio 
de orgânicos no Brasil: 

desafios e oportunidades 

Pensar em alimentos 
orgânicos traz desafios 
e oportunidades. 
O Brasil é um dos 
maiores produtores 
de açúcar orgânico do 
mundo, bem como de 
arroz orgânico, entre 
outros alimentos 

O que lhe vem à mente 
quando se pensa em 
alimento orgânico? 

Preço alto, algum alimento 
que é melhor para a saúde? 
Um dos primeiros desafios é o 
de informar de maneira clara 
o que é alimento orgânico. 

Os alimentos orgânicos 
são produzidos sem o uso 
de agrotóxicos sintéticos, 
como os adubos químicos e 
sementes de origem trans-
gênicas. Mas também são 
produzidos por métodos de 
manejo natural, e em geral, 
por indivíduos e famílias que 
possuem conexão e respeito 
pela terra e natureza, pois dali 
eles sustentam suas famílias, 
mas também abastecem a 
sociedade com produtos de 
qualidade, sustentáveis e 
ambientalmente corretos. 

Para ser um alimento or-
gânico, é necessário ter 
certificação, ou seja, uma de-
claração formal e oficial apre-
sentada por um órgão oficial 
que traga assim a garantia de 
que obedece a determinados 
critérios. Essa certificação 
pode ser reconhecida em 
selos afixados em produtos 
comprados. 

É relevante que sejam 
amplamente divulgados e 
explicados para que qualquer 
pessoa possa avaliar as carac-
terísticas do que se está com-
prando, o que cada um dos 
certificados, selos, representa 
especificamente. E adicional 
atenção para elementos me-
ramente ilustrativos. 

De outro lado, há os desafios 
de produção de orgânicos 
em larga escala (grande 
quantidade). A produção 
de alimentos tem recebido 
crescente atenção mundial 
em função dos desafios de se 

produzir alimentos para toda 
a população. O interessante 
é que a produção de alimen-
tos orgânicos vem ganhando 
expressividade e produti-
vidade dado os avanços da 
tecnologia. 

São necessários aplica-
tivos, programas, drones, 
equipamentos, sistemas de 
monitoramento para que se 
amplie cada vez mais a pro-
dução de alimentos. Assim, 
não é propriamente neces-
sária a produção extensiva 
(que usa grandes áreas de 
terra) para se gerar alimentos 
orgânicos, pois a tecnologia 
promove uma maior eficiência 
produtiva. 

Adicionalmente, o Brasil é 
um país de grande extensão, 
e há o desafio de transportar 
esses alimentos até seus 
consumidores, procurando 
manter a sua qualidade e re-
duzindo desperdícios. Nesse 
sentido, ações e incentivos à 
produção de alimentos próxi-
mos aos seus consumidores é 
um caminho. 

Hoje, já se nota a crescente 
produção de alimentos orgâ-
nicos em áreas urbanas (ter-
renos vazios), em pequenos 
espaços, como em terraços 
e coberturas de prédios: res-
taurantes, escolas, empresas 
e outros espaços. Isso facilita 
a busca por se comprar os ali-
mentos daqueles produtores 
que estão mais próximos do 
local de consumo, ou mesmo 
quando são compartilhados 
sem custo. 

Mas no Brasil é preciso 
maior reconhecimento e 
atenção para os alimentos 
orgânicos, visando maior 
produção, escalabilidade e 
acesso inclusivo, pois além 
de alimento saudável, que 
ele seja capaz de contribuir 
na redução do desperdício e 
da fome dos brasileiros. 
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É necessário trazer à tona discussões em torno da liderança e da 
formação dos gestores.

E, dentre as possíveis 
reformulações, está 
a implementação de 

mudanças que possibilitem a 
integração entre vida pesso-
al e profissional. E, especifi-
camente tratando de RH, os 
participantes disseram que 
os pontos críticos para que 
as organizações consigam 
alcançar um bom nível de 
prontidão são o comporta-
mento da liderança (60%), 
a cultura organizacional 
(51%) e um redesenho da 
forma de trabalho (39%). 

É necessário trazer à tona 
discussões em torno da li-
derança e da formação dos 
gestores. Segundo Gustavo 
Luis Marcolino, coordenador 
de vendas do atendimento 
corporativo do Senac-SP, há 
uma dificuldade de se desen-
volver líderes no segmento 
corporativo. “Nos últimos 
anos, entrou na pauta a dis-
cussão sobre a importância 
do desenvolvimento de uma 
liderança com direciona-
mento à formação compor-
tamental e humanizada. No 
entanto, muitas empresas 
nomearam líderes colabo-
radores que possuíam larga 
experiência e competências 
técnicas, de inclinação para 
os negócios, porém, sem for-
mação ou desenvolvimento 
para o tema”. 

O problema que surgiu 
nesse contexto é que nor-
malmente as pessoas com 
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Adaptabilidade. Flexibilidade. Mudar. Se o século 
21 é tudo sobre disrupção, o que isso significa para 
a Educação?

Vamos tomar como base os últimos 25 anos, desde que 
as principais escolas de negócios estruturaram seus 
cursos para a área empresarial, e como os negócios 

mudaram nesse tempo. Em 1991, quase ninguém tinha 
ouvido falar da “World-Wide-Web”, a fechada União Sovi-
ética era uma das três economias mais fortes do planeta e 
cada país da Europa Ocidental tinha sua própria moeda.

Um quarto de século depois, a China e a Índia são os 
locais de comércio; o tão desejado Euro provou ser uma 
libertação para alguns países e um desastre para outros; 
há todo um subcontinente de novos parceiros comerciais 
do Leste Europeu - e tudo isso, por meio da maravilha 
da tecnologia, está literalmente na palma da nossa mão.

Mas como serão os negócios em outro quarto de século? 
E como as escolas de negócios se adaptarão para ajudar 
os homens e mulheres de negócios de amanhã a enfrentar 
esses desafios? Esta é a questão espinhosa que está sendo 
discutida nos meios acadêmicos. E todos os acadêmicos 
acreditam que a raça humana terá prioridades bastante 

diferentes em 2041 - e que a educação empresarial as 
refletirá.

O mundo está mudando: aumento da população, dimi-
nuição dos recursos naturais - isso significa mais migração, 
aumento da desigualdade de renda. As organizações cor-
porativas estão se tornando cada vez mais conscientes de 
suas responsabilidades sociais e ambientais e, portanto, as 
escolas de negócios proativas devem fazer o mesmo.

Um tema-chave é que os líderes de empresas com fins 
lucrativos terão que alcançar outras organizações com 
prioridades diferentes, como ONGs - e isso exigirá novas 
habilidades. Empresários de sucesso manterão e nutrirão 
ideias opostas - e ainda serão capazes de seguir em frente. 
Precisamos fornecer às pessoas as ferramentas para geren-
ciar essa ambiguidade. E à medida que as prioridades mais 
amplas se tornam mais aparentes, veremos mais cooperação 
e competição entre organizações rivais. As escolas precisa-
rão fornecer aos alunos as habilidades para lidar com isso. 

Outro aspecto é a ascensão das interações remotas. É 
perfeitamente possível que a administração nos negócios 
inclua interações não humanas. Muitos empregos serão 
ocupados por robôs - mas as pessoas ficarão desempregadas 
e pobres, ou ricas com muito tempo de lazer? 

Essa mesma revolução digital trará ameaças inicialmente 
inesperadas para as escolas de negócios. Todos os tipos 
de organizações estão agora entrando no mercado de edu-
cação. Exemplos como a Pearson quanto o Google, agora 
tem licenças para oferecer diplomas e muito mais virão.

Sempre se supôs que a tecnologia estava matando as 
universidades. Primeiro foi o rádio, depois a TV e depois 
os computadores - mas ainda estão aqui e liderando a 
inovação. Aprender a distância pode ser uma experiência 
isoladora, abraçamos a diversidade e oferecemos uma in-
teração com as pessoas, permitindo que você aprenda não 
apenas com os tutores, mas também com a experiência 
de outros alunos. Talvez a tecnologia que captura essa 
experiência em um mundo online não demore muito - mas 
como locais de trabalho reais já combinam relacionamentos 
virtuais e face a face, espero que continue na educação de 
negócios. A chave para a Escola é experimentar, experi-
mentar, explorar uma nova pedagogia, métodos inovadores 
de envolver as pessoas. 
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Inflação fica em 0,53% em junho
A inflação desacelerou para 0,53% 

em junho, depois de chegar a 0,83% em 
maio. Esse é o maior resultado para o 
mês desde junho de 2018, quando ficou 
em 1,26%. Com esse resultado, o indi-
cador acumula alta de 3,77% no ano e 
8,35% nos últimos 12 meses. Os dados 
são do IPCA, divulgado pelo IBGE. O 
índice é usado como referência para 
a inflação oficial do país e utiliza como 
base os custos das famílias com renda 
mensal de até 40 salários mínimos.

Segundo o levantamento, a variação 

acumulada em 12 meses é a maior desde 
setembro de 2016 (8,48%). Em junho 
de 2020, a taxa da inflação foi de 0,26%.

Dos nove grupos de produtos e ser-
viços pesquisados, oito tiveram alta em 
junho. O maior impacto (0,17 ponto 
percentual - p.p) foi do grupo habitação 
(1,10%), principalmente, por causa 
da energia elétrica (1,95%). Embora 
tenha desacelerado em relação ao mês 
anterior (5,37%), a conta de luz teve o 
maior impacto individual no índice do 
mês (0,09 p.p.).

“A energia continuou subindo muito 
por conta da bandeira tarifária vermelha 
patamar 2, que passou a vigorar em ju-
nho e acrescenta R$ 6,243 à conta de luz 
a cada 100 quilowatts-hora consumidos. 
Em maio, estava em vigor a bandeira 
vermelha patamar 1, cujo acréscimo é 
menor (R$ 4,169). Os preços, porém, 
desaceleraram em junho devido aos 
diversos reajustes captados em maio 
nas áreas pesquisadas”, disse, em nota, 
o analista da pesquisa, André Filipe 
Guedes Almeida (ABr).

Aptidões necessárias aos 
times de liderança

Segundo estudo ‘Tendências Globais de capital humano 2021’, realizado pela Deloitte, reimaginar a 
forma de trabalho está nos planos de 72% dos brasileiros

que nunca foram líderes. 
Em paralelo, a formação 
contínua da liderança sem-
pre deverá ser priorizada”, 
acrescenta o coordenador. 
	 •	O líder do amanhã - O 

momento é de pós-apa-
gão de lideranças, algo 
que fica evidente a partir 
de situações em que os 
líderes tomam decisões 
precipitadas, deixando 
de exercer a tomada 
de decisão esperada, 
ou ainda, se eximindo 
da responsabilidade de 
decisões tomadas, pre-
judicando resultados de 
negócios, impactando a 
vida e a saúde das pes-
soas diretamente. 

  “O líder do amanhã 
precisa de outras carac-
terísticas e necessita de 
desenvolvimento ou a 
formação iniciada hoje. 
Se minha empresa pre-
cisará de líderes, mesmo 
que seja para os próxi-
mos anos, é preciso pen-
sar agora em questões 
como plano de sucessão 
de carreira, treinamento 
& desenvolvimento, cul-
tura e valores da lideran-
ça, entre outros”, finaliza 
Gustavo Luis Marcolino. 

Fonte e outras informa-
ções: (https://www2.deloit-
te.com/br/pt/pages/human-
capital/articles/tendencias-
capital-humano.html).
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bastante domínio sobre suas 
tarefas, conhecem muito os 
clientes e o mercado, mas 
não dominam fundamentos 
importantes da liderança, 
tais como a identificação, 
motivação de pessoas com 
perfis comportamentais 
diferentes; adaptações do 
estilo de liderança ao con-
texto organizacional; en-
frentamento de situações 
adversas e feedbacks; co-
municação assertiva e inteli-
gência emocional; conceitos, 
competências e histórias de 
liderança; reconhecimento 
de diversidades existentes 
nos grupos, entre outros. 

Para as empresas, o prin-
cipal desafio para formar 
líderes é criar condições e 
cultura de desenvolvimento 
de lideranças, de acordo 
com os valores e resultados 
esperados por cada cor-

poração. Afinal, nem todo 
gestor é “líder nato” e vice-
versa e ambos precisam de 
alguma formação ou desen-
volvimento. Na pandemia, 
líderes preparados tem se 
saído melhor por conhecer 
técnicas adequadas. Uma 
delas, por exemplo, são as 
estratégias de coping ou 
de enfrentamento que se 
baseiam em esforços cogniti-
vos e comportamentais para 
lidar com situações de dano, 
de ameaça ou de desafio 
quando não está disponível 
uma rotina ou uma resposta 
automática. 

É preciso, portanto, in-
vestimento contínuo na 
formação e desenvolvimento 
de líderes em todos os níveis 
da instituição, inclusive 
pensando na formação dos 
primeiros líderes da organi-
zação, isto é, formar líderes 


