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de commodities é utilizada como pano de fundo para a discussão da condição do Brasil como segundo maior produtor mundial de alimentos. Na mesma seção, discute-se
a questão dos selos e certificados, como instrumentos que reconhecem os atributos
dos produtos através de regras que foram adotadas pelos agentes da cadeia de produção na forma de princípios e critérios verificáveis e passíveis de monitoramento.
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A seção 3 descreve dez casos de commodities em que o Brasil dispõe de algum pro-

Pietro Carlos Rodrigues***

tagonismo ou onde há elevado potencial de inserção internacional do país, através das
exportações. Na seção 4, sintetiza-se a situação do Brasil, em termos de produção certificada das dez commodities aqui consideradas, além de se apresentar um levantamento

1. Introdução

prospectivo da participação brasileira nos mercados de produtos certificados para essas
commodities, no horizonte de 2020. A seção 5 apresenta as conclusões do estudo.

O objeto deste estudo são os modelos internacionais de regulação e governança da
produção e comércio internacional nas cadeias produtivas de algumas das principais commodities do agronegócio brasileiro. Compreende-se por regulação a capacidade do Estado e de atores não estatais de definir um campo normativo para a
tomada de decisão dos agentes envolvidos na cadeia produtiva das commodities
em tela. A decisão envolve a implementação de regras através da autoridade do
Estado ou de mecanismos voluntários cuja legitimidade/autoridade é construída
pelo mercado. A governança diz respeito à ação coletiva associada à coordenação
dos agentes envolvidos – e a seus custos. Quanto mais amplo for o campo de regras
e normas, maior a necessidade de governança, portanto, mais onerosa a provisão da ação coletiva. Os casos foram selecionados considerando a importância da
cadeia produtiva para o comércio exterior brasileiro.

2. Modelos de regulação e governança da
produção e do comércio internacional de
commodities exportadas pelo Brasil
Uma das principais características das relações internacionais do século XXI é
a crescente interpenetração entre a dimensão doméstica e a arena internacional,
historicamente compreendida como o espaço por excelência da ação de Estados
soberanos. As relações entre as fronteiras políticas não acontecem mais apenas
por relaçõesintergovernamentais intermediadas pela diplomacia. Há novos espaços propriamente transnacionais e uma pluralidade de redes de atores que ope-

Parte-se, na seção 2, da elaboração de uma tipologia dos modelos de governança e
regulação aplicáveis aos diferentes produtos considerados, com base na classificação
adotada por Büthe e Mattli (2011). A tipologia das formas de regulação/governança

ram entre a dimensão nacional/doméstica e a tradicional arena intergovernamental
multilateral. São redes formadas por empresas, agências reguladoras, ONGs, e –
não menos importante – por organizações internacionais formais, constituídas por
governos nacionais,que agematravés de delegação.
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Como resultado, estabelece-se uma dinâmica para a regulação/governança que é poli-
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cêntrica e, ao mesmo tempo, multinível. A pulverização da autoridade acontece entre
3

atores públicos e de mercado, em âmbito local e global, em instâncias de cooperação

As fontes da regulação aplicável a estes produtos são variadas, assim como são

e coordenação que assumem diferentes institucionalidades. A hipótese aqui formu-

variados os atributos associados a cada commodity. Para realçar as diferenças entre

lada é de que tanto a política doméstica quanto o espaço da ação política intergover-

os casos, em termos das fontes da regulação e governança, utilizamos a abordagem

namental multilateral são influenciados pela constituição das redes transnacionais.

de Büthe e Mattli (2011) para classificá-los em quatro ‘modelos’ (Tabela 1).

As redes transnacionais geram incentivos para a regulação/governança de diferentes
maneiras. Embora exista informação empírica em abundância e diferentes tipologias
disponíveis, faltam modelos para a análise de processos decisórios em que a política

Tabela 1
Modelos de regulação e governança internacional aplicáveis
às commodities exportadas pelo Brasil

doméstica, as organizações internacionais e as arenas transnacionais convergem. Por
esse motivo, este estudo procura identificar as dinâmicas e processos a partir da
regulação e dos instrumentos de governança que orientam a tomada de decisão dos
agentes que coordenam as cadeias produtivas das commodities agrícolas.

Institutional setting da regulação
Fonte de autoridade
‘Ponto focal’
(predomínio de apenas uma autoridade)

Pública
Modelo I
OIC (Café)
ICCO (Cacau)

Modelo II
RSPO (Óleo de Palma)
BCI (Algodão)
RTRS (Soja)
FSC (Papel e Celulose)

Modelo III
Complexo carnes –
suína, bovina e de aves

Modelo IV
Bonsucro (Etanol)

Tomam-se a regulação e a governança como as variáveis explicativas para articular
as fontes de regras e os atores em diferentes níveis para a tomada de decisão. Como
a hierarquia entre as regras é difusa, as formas de regulação e governança podem
assumir diferentes perfis. De maneira geral, os novos mecanismos de regulação e
governança podem ser principalmente Private-driven como é o caso do formato
de roundtables, ou State-driven como acontece com os casos de regulação baseada
em ‘pontos focais’ de caráter público (que têm centralização decisória e processo
de implementação top down).

Fonte: Büthe e Mattli (2011) e elaboração dos autores.

Dentre os casos selecionados, apenas dois dispõem de organizações intergovernamentais formais como fonte de regulação internacional (Modelo 1 para o café
e cacau). No caso do café, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. No

2.1. Uma tipologia dos modelos de regulação/governança da
produção e comercialização de commodities agropecuárias
O objeto deste estudo são os modelos internacionais de regulação e governança da
produção e comércio internacional nas cadeias produtivas de algumas das principais commodities do agronegócio brasileiro. Os casos foram selecionados considerando a importância da cadeia produtiva para o comércio exterior brasileiro. A
safra de grãos brasileira 2012-13 chegou ao recorde de 185 milhões de toneladas,
10,9% superior à safra 2011-2012. São aqui considerados dez produtos que representam cerca de 90% das exportações brasileiras de commodities agrícolas.
4

Policêntricas
(competição)

Privada
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caso do cacau, o país é apenas o sexto maior produtor mundial e o mercado doméstico é muito mais dependente de incentivos políticos em âmbito estadual e federal
do que de incentivos de mercado.
No caso do Modelo 2 (algodão, palma, soja e madeira) a regulação e a governança
são centralizadas a partir de uma iniciativa multistakeholder onde o processo de
tomada de decisão é definido por atores não estatais através da constituição de uma
arena transnacional própria. O escopo normativo, a dimensão da negociação e os
instrumentos de enforcement e compliance das partes aderentes acontecem fora do
alcance das organizações internacionais formais. A governança e a regulação da
Regulação e governança internacional de commodities agrícolas: situação e perspectivas para as exportações brasileiras
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cadeia produtiva são reconhecidas como um ‘ponto focal’ e a autoridade dos atores

certificados são os instrumentos que reconhecem os atributos dos produtos através

envolvidos é construída através do mercado. Essa regulação transnacional privada

de regras que foram adotadas pelos agentes da cadeia de produção na forma de

combina-se à regulação pública do país produtor/exportador.

princípios e critérios verificáveis e passíveis de monitoramento. Eles conferem
efetividade e legitimidade aos processos produtivos, à luz de determinados prin-

O Modelo 3 refere-se às commodities que não dispõem de um ‘ponto focal’ público

cípios e critérios materializados em atributos, e potencialmente agregam valor na

específico nem de um arranjo transnacional privado para produzir regulação. Para

forma de preços mais elevados para os agentes que os adotam. Ademais, são um

as questões relativas à sanidade animal, existe uma organização internacional for-

poderoso instrumento de difusão de informação junto aos consumidores. Consi-

mal que opera como órgão regulador. Contudo, esse órgão não é específico a cada

derando-se que os atributos precisam ser compreendidos pelos consumidores e

uma das commodities do ‘complexo carnes’, além de não regular outros atributos

internalizados em suas decisões no mercado, os selos e certificados são pensados

que incidem sobre o ‘complexo carnes’ brasileiro (padrões ambientais, por exem-

como mecanismos que garantem o reconhecimento de tais atributos.

plo). Esses são casos de commodities que dependem majoritariamente dos marcos
regulatórios públicos domésticos. Existe uma autoridade transnacional privada em

Ocorre que, apesar da certificação ser um instrumento cada vez mais difundido,

construção para a carne bovina, mas ela ainda não dispõe de um instrumento de

ela não tem condições de resolver todos os problemas de coordenação e gover-

certificação reconhecido.

nança verificados nas cadeias de várias commodities, inclusive no caso do Brasil.
Em segundo lugar, na maioria das commodities, ainda não está claro para os agen-

No caso do Modelo 4, há muita competição entre padrões regulatórios públicos

tes envolvidos qual o valor agregado aos produtos, ou seja, quais são os benefícios

e privados sem um ‘ponto focal’ definido em âmbito mundial. O etanol brasileiro

alcançados vis à vis os custos de adesão aos esquemas de certificação. Em terceiro

está subordinado à regulação pública para biocombustíveis de diferentes países e

lugar, nos casos de regulação/governança privada, de caráter voluntário, há ques-

regiões que assumiram compromissos com a redução no uso de energia de fontes

tionamentos a respeito da legitimidade da própria implementação de regras (e de

não renováveis no bojo das negociações multilaterais sobre a mudança climática.

sua validação), quando o processo não envolve os instrumentos tradicionais de

Praticamente todos os países desenvolvidos dispõem de regulação para a adoção

tomada de decisão do Estado e das Organizações Internacionais.

de biocombustíveis em sua matriz energética. O arranjo transnacional privado que
regula e certifica a maior parte do etanol brasileiro incorpora os marcos regulatórios da Europa e dos EUA. Ao mesmo tempo, o etanol de cana de açúcar compete
com outras fontes renováveis como o milho, a beterraba e a celulose.

2.2. Os selos e certificados e a associação de atributos a
produtos específicos
Os atributos são características das commodities que podem ser reconhecidas visualmente, através da experiência (uso), ou que remetem a processos de produção
e comercialização cuja informação não está disponível ao consumidor. Os selos e
6
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produtores com as normas trabalhistas no campo (NR 31) e, dessa forma, evitar

3. Os estudos de caso

novas violações.

3.1. Algodão

O Instituto Algodão Social (IAS) é um arranjo institucional criado pelos produtores de Algodão, através da AMPA (Associação Matogrossense dos Produtores

O algodão é uma commodity cuja regulação dispõe de um ‘ponto focal’ transna-

de Algodão), que responde por 50% da produção brasileira e por quase 60% das

cional privado (Modelo 2), voltada para padrões trabalhistas e ambientais, deno-

exportações, e pelas demais partes interessadas do Estado, a Federação da Agri-

minada Better Cotton Initiative (BCI), uma aliança multistakeholder conduzida

cultura do Estado do Mato Grosso (FAMATO), e a Associação dos Produtores de

por Organizações Não Governamentais (ONGs), associações de produtores de

Sementes do Mato Grosso (APROSMAT).

algodão, e demais partes interessadas em “desenvolver um sistema de cadeia de
fornecimento (...) incluindo a melhoria da subsistência dos cotonicultores” (BCI;

A AMPA também adotou o uso de etiquetas com códigos de barras para identifi-

2008). Empresas varejistas como IKEA, Nike e Adidas, como compradoras de

car os fardos do algodão, de forma permitir o rastreamento da origem do fio. Um

tecido, estão incluídas na rede. O conteúdo normativo do BCI é amplo em escopo

único número é disponibilizado para cada fardo. O código acompanha o fardo até

e bastante preciso em definir as ‘boas práticas’ de produtores e empresas da produ-

o desmanche final realizado pela indústria e ainda pode ter a sua numeração adi-

ção, beneficiamento e venda do fio/fibra do algodão.

cionada ao tecido para a confecção final de um produto. Além da rastreabilidade
e de padrões ambientais e trabalhistas, há outros atributos associados ao algodão

A regulação do BCI estabelece seis (6) princípios, desdobrados em quarenta e

como a transgenia, o algodão orgânico, e o fair trade.

dois (42) critérios com mais de cem (100) indicadores. Dos quarenta e dois critérios, vinte e seis (26) dizem respeito a padrões trabalhistas, quatorze (14) a meio

3.2. Café

ambiente e apenas dois (2) tratam da qualidade da fibra. Fica claro assim que a
preocupação central é com os pequenos e médios produtores asiáticos, de paí-

O café é uma commodity que dispõe de uma Organização Internacional (intergo-

ses como Índia e Paquistão. Foram 670 mil toneladas certificadas até 2012 (safra

vernamental) formal para a sua governança e regulação (Modelo 1). A organização

2011/2012), um volume que corresponde a 3% da produção mundial. Brasil, Índia,

foi criada nos anos 1960 como uma forma de prover estabilidade de preços para o

Paquistão e Mali participaram da produção certificada. O Brasil representa 350

mercado mundial do café. A commodity esteve associada às estratégias de desen-

mil toneladas da fibra, com 140 produtores (médios e grandes) em 200 mil hecta-

volvimento de países periféricos e o Brasil sempre exerceu um papel de liderança

res de área cultivada.

política e de mercado como o principal país produtor/exportador.

A iniciativa transnacional privada é convergente com as políticas públicas e a

Por outro lado, por ser uma commodity que reúne em sua cadeia um grande

regulação brasileira. A lista de produtores flagrados fazendo uso de trabalho aná-

número de iniciativas de regulação e governança, principalmente vinculadas ao

logo à escravidão, elaborada pelo Governo Federal, incluiu produtores de algodão

atributo de qualidade, há inúmeros programas para a melhoria da qualidade/pro-

a partir de 2004. Como resultado, os produtores de algodão criaram uma insti-

dutividade do café levados a cabo por ONGs e governos, além de incentivos de

tuição privada – Instituto Algodão Social (IAS), para melhorar o compliance dos

mercado para o aumento da oferta de café sustentável em todo o mundo. Além da

8
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qualidade, os atributos principais associados ao café e valorizados por estas ini-

Brasil não dispõe da mesma capacidade de influenciar as iniciativas de regu-

ciativas se referem à rastreabilidade e a padrões ambientais e trabalhistas envol-

lação internacionais.

vidos no processo de produção.
Na realidade, trata-se de uma commodity que, no Brasil, depende de incentivo
Com uma extensa e complexa cadeia de valor, organizada a partir de muitos países

público em várias esferas de governo e tem poucos incentivos de mercado para

produtores, há forte assimetria entre os torrefadores/compradores e os produtores

o desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável com certificação e selos

de países em desenvolvimento. Cerca de quase 50% da oferta de café no mundo é

para produtos derivados do cacau. O Brasil tem pouca influência internacional por

comprada por um grupo pequeno de grandes empresas multinacionais que operam

dispor de uma oferta reduzida, ainda sob os efeitos de uma doença que dizimou a

com marcas e logos diversos em diferentes mercados. Ao mesmo tempo, a concen-

produção de cacau nas últimas décadas. Atualmente, o país é apenas o sexto maior

tração na torrefação/distribuição e a diferenciação do produto através de atributos

produtor de cacau e o terceiro maior consumidor de chocolates.

como a qualidade favorecem a proliferação de selos e certificados.
No mundo, a commodity possui uma demanda crescente por qualidade (cacau fino)
A indústria global (leia-se as torrefadoras/distribuidoras como a Nestlé, Mon-

e sustentabilidade nas práticas de cultivo e comercialização. Os instrumentos de

delez, Tchibo, entre outras) promove a produção de café sustentável com o The

certificação e selo ainda são de pequena monta (os principais são o Fair Trade e o

Sustainable Coffee Program, uma iniciativa multistakeholder transnacional

cacau orgânico) comparados aos do café. Ao contrário do que ocorre com o café,

público/privada com o apoio da indústria, traders, sociedade civil, governos e ins-

a Organização Internacional do Cacau (ICCO) é liderada por países africanos, os

tituições certificadoras. O Brasil é o foco de iniciativas, no topo da lista, à frente

maiores produtores de cacau. Apesar de não intervir na formação de preços do

da Colômbia, Etiópia, Indonésia, Peru, Uganda e Vietnã. O objetivo é alcançar, em

mercado internacional, a ICCO estabelece regras (standards) para a qualidade e a

2015, o percentual de 25% do mercado para as vendas de café sustentável. Neste

fitossanidade do cacau.

caso, a concentração da distribuição, sob controle das grandes empresas, permite
a estas promover ganhos de produtividade para sustentar os custos de certificação.

As estimativas indicam que o mercado mundial de cacau fino (passível de certificação) representa ao redor de 2% da oferta global. A participação brasileira nesse

Nessa cadeia, uma das principais dificuldades é gerar incentivos para a adesão de

nicho de mercado é irrisória, representa entre 2e 3% da produção total do país, ou

pequenos e médios produtores aos princípios e critérios de certificação. Não é por

seja, algo entre 3 e 4 mil toneladas (2012), um volume ainda muito reduzido para

acaso que a cadeia do café abriga várias importantes iniciativas de certificação

alçar o Brasil à condição de fornecedor das grandes empresas de chocolate e deri-

cujo objetivo é transferir valor agregado para o início da cadeia de produção e

vados. Nesse aspecto, a regulação da ICCO tem um papel decisivo. A regra para o

assim atingir objetivos de distribuição de renda e desenvolvimento social.

cacau fino brasileiro entrar na lista da ICCO é a de o país produzir entre 3 e 5% da
safra nacional comprovada, ou seja, é preciso a documentação acerca da origem

3.3. Cacau

do produto através de indicação geográfica. O órgão que atesta domesticamente
o percentual mínimo de cacau fino é a Ceplac (Comissão Executiva do Plano da

O cacau também possui uma organização internacional formal (intergoverna-

Lavoura Cacaueira), órgão criado em 1957 pelo governo do estado da Bahia.

mental) para a produção de regulação e governança (Modelo 1). Contudo, o
10
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No Brasil, a fitossanidade ainda ocupa o topo da agenda de governo e dos atores pri-

As restrições sanitárias mais comuns ao comércio internacional nesse setor apa-

vados. Apesar de desenvolver clones resistentes à doença vassoura-da-bruxa, ela ainda

recem sob a forma de elevadas exigências no que diz respeito à rastreabilidade e

reduz em cerca de 10% as áreas de produção de cacau no Brasil. Na década de 1980, o

da ausência de equivalência técnica internacional. No caso da rastreabilidade, o

Brasil chegou a produzir cerca de 400 mil toneladas e hoje a produção, em recuperação,

estabelecimento de padrões internacionais é importante para que a existência de

gira em torno de 180 a 200 mil toneladas/ano. Na realidade, os incentivos provêm de

diversas iniciativas não anule os esforços de rastreamento e para que os programas

políticas públicas federais através da Ceplac e do MAPA (Ministério da Agricultura).

sejam reconhecidos no exterior.

Cerca de 3% da produção brasileira é considerada de qualidade (orgânico, fino ou

A regulação pública doméstica para o ‘complexo carnes’ (bovina, aves e suína)

com certificação sustentável). Todos os projetos de certificação sustentável (Fair

está vinculada à inspeção do governo, que pretende garantir os padrões de sani-

Trade e Rainforest Alliance), orgânica (IBD e IMO) e com identificação geográ-

dade animal, através do Serviço de Inspeção Federal, do Dipoa (Departamento

fica de origem não chegam juntos a sete mil toneladas/ano. Há a expectativa de

de Inspeção de Produtos de Origem Animal), o Sisbi-Poa (Sistema Brasileiro de

que seja formalizada a indicação geográfica do sul da Bahia como região produ-

Inspeção de Produtos de Origem Animal), que fazem parte do Sistema Unificado

tora de cacau fino reconhecida pelo Ceplac e outorgada pelo Instituto Nacional da

de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) do MAPA. O sistema de vigilância

Propriedade Intelectual (INPI). No Brasil existe apenas indicação geográfica para

sanitária das prefeituras e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),

o cacau produzido em Linhares (ES), conquistada em 2012.

subordinada ao Ministério da Saúde, completam o sistema de regulação da sanidade animal e segurança alimentar.

3.4. Carne bovina
O Sistema Nacional de Inspeção brasileiro, de caráter público, não consegue supeA carne bovina é uma commodity em que prevalece a regulação pública nacional a

rar os problemas derivados da informalidade no mercado de carne e sua fiscali-

respeito da sanidade animal (Modelo 3). A regulação abrange uma rede complexa

zação deficiente. A cadeia produtiva no Brasil ainda encontra-se fragilizada por

de instituições de normalização, fiscalização e expedição de certificados que ates-

dificuldades em implementar instrumentos de rastreabilidade e de fiscalização

tam a sanidade animal e garantem a segurança alimentar da população. Além da

para atestar a sanidade animal, tendo sua imagem associada ao desmatamento e à

sanidade, há outros três atributos associados à carne bovina – a segurança alimen-

emissão de CO2.

tar, a proteção ambiental e as exigências de rastreabilidade que atestam a origem
da propriedade onde o gado foi criado.

No caso da sanidade animal, dois destaques importantes são a febre aftosa e a Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), também conhecida como a doença da vaca

Apesar de existir o Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB), um modelo

louca. Com relação à febre aftosa, o Brasil tem buscado a erradicação do problema

multistakeholder de governança para a carne bovina, similar aos existentes para a

em seu território, já possuindo diversos Estados considerados livres da doença. O

soja, algodão e óleo de palma, o Brasil não exerce papel de liderança nesta inicia-

Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa busca a proteção dos rebanhos

tiva. Lançada em fevereiro de 2012, a iniciativa não conta com uma representação

por meio da implantação progressiva de zonas livres da doença, seguindo diretrizes

expressiva de partes interessadas do país. Apenas os grandes frigoríficos estão pre-

estabelecidas pela Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE), e utiliza-se

sentes (Marfrig, JBS e Minerva – a BRFoods não faz parte).

de meios como a vacinação, controle de trânsito, sacrifício e abate sanitário.

12
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O bem-estar animal é outro atributo crescentemente relevante para o comércio

Halal. A autoridade que define os princípios e critérios é a Halal International

internacional da carne bovina. Esse conceito refere-se ao sofrimento imposto aos

Authority (HIA), uma organização não governamental independente. São três enti-

animais no processo de produção de carne bovina, mesmo que tais variáveis sejam

dades certificadoras Halal no Brasil, acreditadas pelo HIA. A maior delas já certi-

de difícil mensuração e suas causas e conseqüências sejam abordadas de diversas

ficou 33 empresas produtoras de carne de frango para exportação (dados de 2012).

maneiras. À medida que a sociedade passa a reconhecer o sofrimento animal como
um fator relevante, pode-se atribuir ao bem-estar animal um valor econômico.

Sendo a maior parte do frango abatido no Brasil destinada ao consumo doméstico,

Dessa forma, percebe-se uma tendência ao estabelecimento de padrões mínimos

a certificação ainda é incipiente. Apenas uma empresa brasileira, a Korin Agro-

de bem estar animal a partir de regulamentações privadas e governamentais .

pecuária, é certificada. Essa empresa é responsável pelo abate de 4 milhões de

1

frangos ou o equivalente a 8,6 mil toneladas, e dispõe de três certificações, a de

3.5. Carne de aves

alimentos orgânicos, a de bem estar animal e o selo que comprova a não utilização de antibióticos. Para conquistar a certificação, a Korin recorreu à certificadora

A carne de aves é um caso de regulação pública doméstica (Modelo 3) onde a pro-

norte-americana Humane Farm Animal Care (HFAC), que monitora os critérios e

dução é verticalizada e relativamente concentrada no Brasil. Contudo, de maneira

indicadores derivados dos cinco princípios estabelecidos pelo FAWC. A HFAC é

incipiente, há demandas regulatórias relacionadas a atributos religiosos, de produ-

uma fundação beneficente sem fins lucrativos que tem como missão melhorar o

ção orgânica, de bem estar animal, e de produção de alimentos não artificiais, que

bem estar de animais de produção intensiva.

orientam uma pequena parte da produção/exportação brasileira.
A entidade é apoiada por um conjunto de organizações cujo objetivo é evitar a
No caso das exportações, estima-se que o Brasil vai responder por quase 50% do

exposição dos animais à crueldade. Há uma regulação para cada espécie de ani-

mercado internacional em 2020 e uma parte significativa dessa fatia responderá a

mal. No caso de frangos de corte, os padrões incorporam a pesquisa científica,

atributos ligados às novas demandas regulatórias. No que se refere ao frango de

recomendações de veterinários e as experiências práticas definidas para o setor.

corte, onde o Brasil dispõe de alta produtividade, a certificação e os selos estão

Os padrões se baseiam nos princípios do FAWC, nas diretrizes do Royal Society

em expansão.

for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, fundada em 1866 nos EUA), em
informações científicas atuais, e em outras diretrizes e padrões práticos reconheci-

Como os principais mercados de destino das exportações brasileiras são países

dos para o cuidado apropriado de animais.

do Oriente Médio, Ásia e África, a grande maioria de população muçulmana,uma
parte substantiva das exportações brasileiras atende aos critérios e indicadores do

No caso de padrões para o uso de antibióticos, existem dois marcos regulatórios

padrão Halal. No Brasil, há apenas três empresas habilitadas a certificar produtos

diferentes. O primeiro é a Instrução Normativa do MAPA, a única diretriz pública
genérica para a regulação da alimentação de aves, livre de aditivos artificiais. O
segundo é de caráter privado e de adesão voluntária, promovido pela AVAL (Asso-

O conceito de BEA é definido pelas cinco liberdades estabelecidas em 1992 pelo Farm Animal Welfare
Committee (FAWC - Comitê de Bem Estar de Animais de Produção), órgão do governo do Reino Unido:
1. Ausência de fome ou sede, 2. Ausência de desconforto, 3. Ausência de dor, ferimento e doenças, 4.
Condições para expressar o comportamento natural, e 5. Ausência de medo e angústia.

ciação Brasileira da Avicultura Alternativa), fundada pelo 2001. A empresa WQS
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(World Quality Standard) é a entidade certificadora dos padrões definidos pela
AVAL. A empresa é brasileira e seu trabalho é reconhecido por entidades inter15

nacionais de certificação e normatização, e empresas como GlobalGap, Tesco,

auditoria de plantas frigoríficas e impõe alguns critérios específicos para garantir

FOAG (Governo da Suíça), INN (Governo do Chile), ANSI (Estados Unidos),

maiores cuidados no manuseio de alimentos. O INCS, com a participação das

BRC, IFS, McDonalds, entre outros.

empresas Cugnier Inspections e a Top Carnes, está desenvolvendo o Selo de Qualidade da Carne Suína. O selo consiste na implantação de ações para o desenvolvi-

3.6. Carne suína

mento sustentável da cadeia suinícola.

A carne suína segue o modelo da carne bovina e de aves (Modelo 3), ou seja, é

O Estado de São Paulo também desenvolve projeto na mesma linha, o Selo Suíno

muito dependente da regulação pública doméstica. Assim como acontece com o

Paulista, que certifica a origem e garante as condições a serem atendidas pelos suínos

frango, a produção formal é verticalizada e concentrada. Contudo, sofre maior

nascidos, criados, terminados e abatidos em São Paulo. Neste contexto as granjas

competição por parte de países desenvolvidos, que também impõem medidas pro-

que são clientes de uma das maiores empresas de genética suína do mundo, a multi-

tecionistas para restringir as exportações brasileiras. A carne suína brasileira não

nacional holandesa TOPIGS, têm sido bem sucedidas na obtenção do selo paulista.

é exportada para mercados com exigências regulatórias elevadas, já que os três
maiores importadores são Ucrânia, Rússia e Hong Kong (neste caso, boa parte é

Trata-se de um caso híbrido, porque os produtores de suínos de São Paulo ade-

re-exportada para a China).

rem aos padrões de uma empresa multinacional holandesa para o aprimoramento
genético de suínos. Para o sucesso destas granjas paulistas, o papel da TOPIGS

Segundo a Abipecs (Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de

é fundamental, já que o selo contempla diversos aspectos, dentre eles cuidados

Carne Suína), a carne suína brasileira perdeu mercados externos entre 2007 e 2011

com o processo produtivo, assim como aspectos éticos (preservação ambiental,

devido a custos mais baixos (EUA) e subsídios (UE), com redução de sua partici-

segurança do trabalho e mão de obra infantil) envolvidos nas diferentes etapas

pação nas exportações mundiais, de 12% para 8%. A regulação pública relativa à

da produção, desde o nascimento até o transporte do animal para o abate. Desta

sanidade animal define os principais critérios e indicadores para as duas doenças

forma, a TOPIGS auxilia na obtenção do certificado, oferecendo animais oriundos

mais relevantes, a febre aftosa e a peste suína clássica. Além disso, é a Organização

de granjas com GRSC (Certificação de Granjas de Reprodutores Suídeos), registro

Internacional para a Sanidade Animal (OIE) que expede os certificados de áreas/

genealógico, alto status sanitário e desempenho zootécnico, além da total rastrea-

países livres de doenças. Além da sanidade animal, a Abipecs aponta três novas

bilidade da origem do produtor.

tendências de regulação em outros atributos que incidem sobre a carne suína: segurança alimentar, meio ambiente e bem estar animal. A regulação para a segurança

3.7. Etanol

alimentar tem origem pública, de governos (federal e estadual) e de organismos
internacionais. Já a regulação para meio ambiente e bem estar animal é híbrida.

Neste setor, a regulação e a governança são objeto de intensa competição entre
instituições públicas domésticas (EUA, Reino Unido, Japão) e regionais (UE),

A regulação da produção e comércio de carne suína também tem uma dimensão

e entre entidades do setor privado que desempenham um papel protagônico nos

privada, na esfera doméstica. O Instituto Nacional da Carne Suína (INCS, enti-

esquemas de certificação de alcance transnacional. A certificação Bonsucro para o

dade que congrega os produtores) há três anos trabalha para o estabelecimento da

etanol de cana-de-açúcar é privada, mas incorpora os critérios da regulação supra-

certificação da carne suína. O projeto articula etapas de consultoria, preparação e

nacional pública europeia para biocombustíveis. Trata-se, portanto, de um modelo
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policêntrico, em que a arena transnacional é ocupada pelo setor privado (Modelo

A necessidade de países europeus aumentarem as fontes de energia renovável em

4). O etanol de cana de açúcar é apenas uma das fontes energéticas renováveis e

suas matrizes energéticas até 2020, as diretivas da UE para bicombustíveis (28 e 30),

de baixa emissão de CO2 em competição entre as diferentes propostas de transição

as exigências do EPA (agência ambiental norte-americana) e a regulação da Califór-

para a economia verde.

nia (CARB – California Air Resources Board) estão promovendo a certificação do
etanol de cana brasileiro através do Bonsucro. Estima-se que cerca de 5% da área

A assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Brasil e os EUA, em

plantada de cana-de-açúcar no Brasil já disponha de algum tipo de certificação.

2007,marcou o início de uma etapa de internacionalização do setor, com concentração empresariale atração de investimentos diretos para a aquisição de usinas e

3.8.Madeira, papel e celulose

implantação de novas instalações. As dificuldadespara avançar nas negociações
da OMC favoreceram as negociações bilaterais com os EUA e a UEcom vistas

No caso de madeira, papel e celulose, produtos oriundos de florestas naturais e

à exploração, pelo Brasil, de seu potencial para exportar bicombustível, a partir

plantadas, há certificação florestal privada, híbrida e pública em escala transnacio-

de um histórico bem sucedido de políticas públicas focadas em fontes renováveis

nal, regional e nacional. O caso mais bem sucedido em extensão de florestas natu-

(Pro-Álcool e carro flex). Os atores privados buscavam se organizar em torno de

rais e de plantações florestais é o do Forest Stewardship Council (FSC). O FSC

um mínimo denominador comum em termos de regulação para a criação de um

é o ponto focal transnacional privado do modelo de governança/regulação desta

mercado internacionalde bicombustíveis na ausência de regras multilaterais.

cadeia (Modelo 2 da tipologia apresentada na seção 2) e constitui uma instituição
internacional de ‘quase governo’ que provê a arena decisória para gerar consensos

Em 2010 a ‘bolha’ do etanol estourou e ficou claro para os principais players que

em termos de regras e padrões sustentáveis. A instituição define ainda os meca-

o setor sucroalcooleiro não tinha condições de garantir o aumento de oferta de bio-

nismos de participação e os instrumentos de implementação de seus princípios e

combustíveis projetada para atender ao mercado doméstico e para suprir a demanda

critérios, em âmbito nacional. As instituições acreditadas promovem a certificação

de países desenvolvidos em busca de fontes renováveis. Acrescenta-se ainda a polí-

florestal e da cadeia de custódia – sistema de rastreabilidade que garante o uso da

tica do governo brasileiro de praticar preços artificialmente baixos para a gasolina e

matéria prima até o produto disponível ao consumidor final.

derivados como um desestímulo à produção de etanol. Os indicadores de exportação
confirmam a estagnação do mercado. O país perdeu competitividade no mercado

Apesar de hegemônico na arena transnacional, o FSC tem competidores. No Brasil

internacional, passou a direcionar a produção para atender à demanda doméstica em

existe também uma certificação híbrida que não compete diretamente com o FSC,

uma situação de margens reduzidas por conta da subordinação do preço do álcool à

o Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), que certifica flores-

gasolina. Apenas em 2012 as exportações retomaram o dinamismo.

tas em nove estados brasileiros. Desde 2002 já certificou 99,5 mil ha.

No caso do Brasil, o certificado Bonsucro define os atributos ambientais,

O Brasil é o sexto país em área florestal certificada no mundo. São quase 172

sociais, de uso de água e manejo do solo, além de contemplar exigências regu-

milhões de ha certificados em oitenta países. Europa (72 milhões de ha) e América

latórias da União Européia, EUA e Japão, os principais mercados de destino

do Norte (69 milhões de ha) são as regiões com o maior volume de área certificada.

das exportações brasileiras.

Bem abaixo estão a América Latina e o Caribe (12 milhões de ha). O Brasil representa 60% do total de área certificada (7,2 milhões de ha) da América Latina. No
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ranking do FSC o país passou do 11º para o 6º lugar no mundo em menos de oito

Oil (RSPO) que atua como ‘ponto focal’ global para a regulação da produção e

anos, em termos de área florestal certificada. Além disso, boa parte das exporta-

comercialização do óleo de palma (Modelo 2) e da qual participam duas empre-

ções brasileiras de papel e celulose são também certificadas pelo FSC.

sas brasileiras (Agropalma e Biopalma/Vale). Apesar dos custos de produção
mais elevados no Brasil, as ações coordenadas de governo e o protagonismo do

Os dois problemas mais relevantes para a certificação de florestas e plantações

setor privado garantem a inserção competitiva do óleo de palma brasileiro nos

florestais no Brasil dizem respeito à madeira certificada da Amazônia e às dificul-

mercados internacionais, principalmente de clientes que demandam elevados

dades de adesão dos pequenos e médios produtores. No caso da Amazônia, o Bra-

padrões socioambientais.

sil retira 600 mil metros cúbicos de madeira certificada por ano na região, o que
totaliza 4% da produção brasileira de 14 milhões de metros cúbicos de toras. As

O governo brasileiro, através da Embrapa, promoveu um estudo científico para

empresas que inovaram na gestão de florestas na região não conseguem competir

definir as áreas de cultivo da palmácea e assim ancorou a política pública (Decreto-

com a madeira ilegal. Cikel, grupo Orsa, Mil Madeiras e outras 11 empresas repre-

-Lei 7.172) em bases sustentáveis, já que o cultivo é possível apenas em áreas tro-

sentam 90% da madeira certificada da Amazônia. Todas elas operam com altos

picais da região amazônica (90% no Pará). Os objetivos do governo são: tornar o

níveis de ociosidade por conta da competição da madeira extraída de forma ilegal.

país auto-suficiente na produção de palma e derivados; incentivar a produção de
bicombustíveis tendo a palma como biomassa; promover a regulação ambiental no

Dos 14 milhões de metros cúbicos de madeira retirados da Amazônia por ano, 66%

bioma amazônico com a proibição de desmatamento para o cultivo da palmácea

têm origem nos planos de manejo autorizados pelas SEMAs (Secretarias de Meio

(e uso apenas de áreas desmatadas e/ou degradadas); e promover a inclusão social

Ambiente). Contudo, boa parte desse percentual esconde um volume significativo

através dos grandes projetos de cultivo (Agropalma, Biopalma/Vale, Petrobras e

de madeira retirado por madeireiras que lançam mão de práticas ilícitas e burlam

Bunge) em áreas de assentamento para a reforma agrária.

as normas de rastreabilidade dos sistemas que autorizam os planos de manejo. A
fiscalização praticamente não coíbe esse tipo de crime e o resultado é um volume

O resultado da política pública e da provisão de conhecimento científico é a pro-

de extração muito superior do que aquele autorizado pelos órgãos ambientais.

dução de palma no Brasil a partir de padrões socioambientais elevados para países
em desenvolvimento. Essa característica torna a expansão da palma no Brasil dife-

3.9. Palma

rente do resto do mundo, pois aqui ela está substituindo pastagens e ocupando áreas
degradadas com resultados importantes como a retenção de carbono na planta e

A coordenação de políticas públicas através do MAPA, a provisão de expertise técnica

diminuindo assim o avanço sobre novas áreas de florestas nativas ou de refloresta-

por parte de agências governamentais (Embrapa, Emater), e o protagonismo do setor

mento. Os altos padrões socioambientais para a palma no Brasil podem ser consi-

privado tornaram a incipiente cultura da palma no país um caso de sucesso de gover-

derados uma resposta do governo brasileiro às denúncias de ONGs ambientalistas

nança/regulação público-privada, através do qual o Brasil consegue projetar influência

de que a produção de alimentos e de bicombustíveis a base de palma e derivados

sobre o mercado internacional, apesar do país ainda não ser um grande produtor.

se deve ao desmatamento de florestas tropicais e redução da biodiversidade (como
acontece com os maiores produtores da palmácea, a Indonésia e a Malásia).

Existe uma arena transnacional privada para a regulação do óleo de palma, com
o formato de mesa redonda denominada de Round Table on Sustainable Palm
20
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A Câmara Setorial da Palma foi instalada para implementar a política pública do

brasileiros. Dessa forma, foi criado um novo selo/certificado a partir da regulação

óleo de palma junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

doméstica brasileira, considerada bastante elevada para padrões internacionais.

mento). Uma única empresa privada, a Agropalma, responde por 176 mil toneladas
de óleo de palma (dados de 2011), cerca de 65% da produção brasileira, 0,4% da

Ademais, a soja é um dos casos mais complexos de regulação e governança porque

produção mundial. A estratégia corporativa da empresa é atender aos mercados

há forte contestação internacional por parte de ONGs, muitos incentivos de gover-

mundiais de nicho, com clientes mais exigentes no que se refere a alguns atributos

nos e de mercado, instrumentos de certificação sobrepostos, além de atributos dife-

da produção e comercialização da palma: religiosos (Kosher), orgânico, social e

rentes associados à commodity. No caso do Brasil, a soja é responsabilizada pelo

ambiental (RSPO). A Agropalma dispõe de 12 diferentes certificados que garan-

desmatamento do bioma amazônico e do cerrado e pelo aumento da emissão de

tem um preço mais elevado para o óleo comercializado pela empresa.

gases de efeito estufa. Critica-se os efeitos da monocultura no manuseio do solo, a
contaminação da água com agrotóxicos e sua contribuição para a perda de biodiver-

3.10. Soja

sidade. Há ainda o questionamento à disseminação de sementes de soja transgênica.

A soja é um caso de não convergência entre a regulação/governança transnacional

O Brasil é o alvo por excelência de ONGs porque a soja transgênica é a principal

privada e a provisão de ação coletiva doméstica por parte do governo e do setor pri-

cultura agrícola do país em área plantada, volumes de produção e exportação. Na

vado no Brasil. Trata-se de uma commodity classificada, em termos de regulação, no

safra 2012-13 o país ultrapassou os EUA e se transformou no maior produtor e

Modelo 2, ou seja, possui um ‘ponto focal’ privado, a Round Table of Responsible

exportador de soja em grãos do mundo. A saída das associações de produtores do

Soy (RTRS) para o qual convergem as negociações em torno da regulação/gover-

RTRS indica que há problemas de governança na cadeia da soja porque o arranjo

nança internacional e que é responsável pela certificação.

transnacional de regulação não consegue incorporar os pequenos e médios produtores brasileiros já que os custos de adesão às regras são elevados.

A diretiva europeia para fontes de energia renováveis reconhece os critérios e
indicadores do RTRS. A iniciativa holandesa para o comércio sustentável financia os sojicultores da América do Sul interessados em dispor da certificação do
RTRS. O RTRS é uma iniciativa multistakeholder que funciona como um fórum
horizontal para a discussão e implementação de standards para a produção, processamento e comercialização de soja e derivados (grão, óleo e farelo). O RTRS
se propõe a ser também um instrumento de controle e monitoramento da soja sustentável através de uma cadeia de instituições acreditadas que expedem os selos
e certificados de conformidade.
Contudo, as associações brasileiras (Abiove e Aprossoja) retiraram-se da RTRS
por divergências quanto às regras decisórias e de representação e, principalmente,
pelos custos que a adesão às regras imporia aos milhares de produtores de soja
22
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dos dos países desenvolvidos. No caso do café, a demanda por qualidade por parte

4. A sustentabilidade das cadeias de
commodities e a inserção do Brasil

do consumidor trouxe junto outros atributos que foram incorporados pelos produtores/torrefadores, o que faz da commodity a de maior percentual de certificação
no mundo até 2020, segundo estimativas de mercado.

É grande o número de novos atributos que vão sendo paulatinamente internalizados pelas cadeias produtivas de commodities, a partir dos diferentes esquemas

No segundo grupo, encontram-se as carnes de ave e bovina3, bem como a soja. O

de regulação de sua produção e comercialização internacional, e o Brasil tem um

Brasil é um grande player na produção e comercialização destas commodities, mas

papel estratégico nesse processo, na condição do segundo maior produtor de ali-

as perspectivas de crescimento da certificação no país e no mundo são limitadas

mentos do mundo. O país lidera a produção e exportação de muitos bens agrícolas

para tais produtos. No caso das carnes, apesar de o Brasil ser o maior produtor e

e é natural que os países importadores, principalmente os desenvolvidos, exami-

exportador de carne bovina do mundo, os problemas de coordenação da cadeia

nem com atenção as práticas e processos produtivos no Brasil. Como a maior

produtiva no país que afetam negativamente a rastreabilidade do produto e a sani-

parte dos atributos associados às commodities faz parte de esquemas de selos e

dade animal dificultam a promoção de certificados. As mudanças são lentas e não

certificação, um levantamento prospectivo a respeito da participação brasileira nos

há projeção de percentuais de certificação elevados para os próximos anos. Já no

mercados de produtos certificados é um bom indicador do potencial de presença

mercado de carne de aves, o cenário é um pouco mais otimista com novos atributos

do país na produção e comercialização de commodities consideradas sustentáveis.

sendo internalizados pelas empresas processadoras – segurança alimentar, meio

Na Tabela 2 encontram-se as exportações certificadas em 2013, no Brasil e no

ambiente e bem estar animal, principalmente para o frango de corte exportado para

mundo, e a projeção dos níveis de certificação destes produtos em 2015/2020 .

países em desenvolvimento.

Deve-se considerar que as experiências de certificação de commodities constituem

No caso da soja, também se observa a dissintonia entre a forte presença brasileira

um fenômeno relativamente recente no Brasil. De qualquer forma, organizamos

no mercado internacional e a débil experiência de certificação sustentável para a

os casos em tela em três grupos de produtos, de acordo com a posição do Brasil

commodity no Brasil (e no resto do mundo). Na realidade, os custos de adesão aos

nos mercados internacionais de produtos e o potencial de certificação, em escala

esquemas de certificação são elevados para os quatro mil produtores de soja bra-

global, no horizonte de 2020.

sileiros que já arcam com padrões regulatórios elevados no país. Como resultado,

2

são pífios os percentuais de soja certificada projetados para 2020.
No primeiro grupo, estão a madeira (e papel/celulose) e o café, em que o Brasil alia
uma posição sólida nos mercados internacionais à perspectiva de crescimento da

Em um terceiro grupo encontram-se as commodities em que o Brasil não dispõe de

certificação de sua produção e exportação. No caso da madeira, o país dispõe de

presença relevante no mercado internacional, mas em que há grande potencial de

vantagens competitivas e a certificação é uma exigência para o acesso aos merca-

crescimento da certificação, como o cacau, o óleo de palma e o algodão.

Os dados foram levantados junto às associações de classe, através de fontes secundárias, e de entrevistas com representantes do setor. Utiliza-se aqui o conceito de sustentabilidade de forma bastante flexível
para abarcar todos os esquemas de certificação disponíveis.
2
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3

No caso da carne suína, não existe qualquer esquema de certificação em andamento.
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Tabela 2
Certificação de commodities: situação em 2013 e projeção para 2020

Commodity

Certificada - 2013

Madeira, papel
e celulose

• 7,36 milhões de ha de certificação
florestal no Brasil
• 25 a 30% das exportações de papel
e celulose
• 4% da produção de madeira
tropical da Amazônia

• Praticamente 100% da celulose
exportada para a Europa;
• Praticamente 100% das
exportações de papel;
• 7% da produção de madeira
tropical da Amazônia

Soja

• 420.349 tons (2011)
• 635.899 tons (2012)
• 0,3% da produção global

• 5 milhões (tons) ou em torno de
3% da produção mundial de 275
milhões de toneladas em 2020

Expectativa de certificação de commodities e a participação do Brasil
Commodity
Algodão

Café

Cacau

Certificada - 2015/2020

• 630 mil toneladas no mundo
(corresponde a 3% da produção
mundial)
• 350 mil toneladas no Brasil (2012)
ou quase 50% da oferta de algodão
certificado

• 2,6 milhões de toneladas no mundo
(corresponde a 10% da produção
mundial)

• Brasil é o maior produtor de café
sustentável segundo a UTZ (38% da
oferta certificada pela própria UTZ)
• 1% de 18 milhões de sacas para a
indústria torrefadora (ABIC)

• 25% das vendas mundiais, segundo
o IdhSustainable trade
(http://www.idhsustainabletrade.com)
• Algumas grandes empresas
torrefadoras já operam com mais de
30% de fornecedores sustentáveis

• 7 mil toneladas anuais em 2012 no
Brasil assim distribuídos:
- 1% de cacau orgânico certificado
-1% de cacau fino (gourmet)
-1% de cacau certificado

• 66 mil toneladas ou 2% da produção
mundial (estimativa de 2010)
• Aumento de certificação virá de
grandes projetos de empresas
compradoras e processadoras (Cargill,
Mars, Nestlé, entre outras), o que
projeta um mercado de cacau
sustentável em torno de 5% da oferta
mundial até 2020

Fonte: RSPO, RTRS, FSC, IDH, MAPA, ABIEC, ABIOVE, APROSOJA, BRACELPA,
BCI, CONAB, MAPA, MDIC, ÚNICA, ABIC, ABIEC, ABIECS.

5. Conclusões
Passados mais de dez anos do boom do agronegócio, o Brasil parece ingressar em
uma nova fase. As demandas por uma agricultura sustentável aparecem por toda
parte. Organizações internacionais, órgãos de governo, associações de classe, empresas, o terceiro setor e o próprio consumidor apontam novas agendas de interesse
relacionadas ao agronegócio brasileiro. No país, atores públicos e privados buscam

• menos de 1% do mercado
brasileiro

• Somando-se as várias certificações
disponíveis no mercado internacional,
a estimativa é a de se alcançar 1% das
exportações mundiais

Carne de aves

• Em torno de 1% da produção
nacional (9 milhões de tons)

• Entre 15 e 20% das exportações até
2020

Carne suína

• 0%

• Expectativa de abertura de mercados
desenvolvidos (Japão e EUA) pode
gerar incentivos à certificação

Há duas formas de interpretar os resultados da tabela 2. Considerando-se a parti-

• 2 a 3% da oferta global de
biocombustíveis (incluindo etanol)
estão certificados
• 5% da área plantada no Brasil são
certificados (Bonsucro)

• 50% das exportações brasileiras de
etanol com algum tipo de certificado
• 10 a 15% das exportações mundiais
de bicombustíveis (etanol, entre
outros)

a esquemas de certificação e selos, o quadro é discretamente positivo. O Brasil

• Produção certificada (RSPO) no
Brasil corresponde a 1,9% da oferta
mundial (aproximadamente 34 mil
ha da Agropalma)
• 8,2 milhões de toneladas
certificadas no mundo (13% da
oferta mundial)

• O ingresso da Petrobras, Bunge e
Vale aumenta a área plantada para
500 mil ha com o correspondente
aumento da oferta de óleo de palma
certificado;
• A oferta mundial de óleo de palma
certificado deve chegar a 15% do
volume de produção em 2020

Projetando-se as expectativas até 2020 o quadro é mais negativo. Os dois merca-

Carne bovina

Etanol

Palma
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responder a tais demandas, internalizando-as na forma de atributos associados aos
produtos e à produção das cadeias em que o Brasil possui vantagens competitivas.

cipação brasileira hoje nas commodities onde existem novos atributos associados
está bem posicionado em mercados como os de café, madeira, papel e celulose,
e apresenta resultados promissores nos casos de algodão, óleo de palma e etanol.
dos em que o Brasil lidera a produção mundial hoje – carne bovina e soja – não
projetam participação expressiva do país em critérios de sustentabilidade. É baixo
o percentual de carne bovina certificada (até 1%) e de soja (3%) com o selo do
RTRS em 2020. As três commodities em que o Brasil realmente mudaria de posiRegulação e governança internacional de commodities agrícolas: situação e perspectivas para as exportações brasileiras
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ção até 2020 são o etanol (50% das exportações com certificado/selo), a carne de
aves (pelo menos 15% das exportações) e o óleo de palma. São três casos em que
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