
CONSCIENTEZ
IN

E

#66

ECONOMIA ALIMENTAR 
& PERMACULTURA: 

Da terra para a Terra

Uma nova consciência para 
sustentar a humanidade e 

o planeta



Objetivos do relatório
Os objetivos principais deste relatório 
são:

• Analisar brevemente a trajetória 
da economia alimentar global, 
identificando antigos e atuais vícios. 

• Aprender como é possível abandonar 
a “pirâmide Ponzi” em que estamos 
inseridos, reestabelecendo o 
equilíbrio natural do ciclo da vida. 

• Conhecer os princípios de ética 
ecológica da permacultura. 

• Ressignificar a nossa alimentação 
diária, adotando um estilo de vida 
e consumo mais consciente e 
sustentável. 

Introdução
Há aproximadamente 60.000 anos, as 
primeiras evidências da criatividade 
moderna humana, como as primeiras 
demonstrações de arte simbólica, 
surgiram no sul da África, e esse tipo de 
cultura levou quase 20.000 anos mais 
para chegar ao continente europeu. 

INTRODUÇÃO
“A chave para a sobrevivência em um colapso real não é um bunker, 

um rifle ou um jato privado. A chave é a comunidade. Você não 
sobreviverá por conta própria, mas poderá sobreviver em uma 

comunidade preparada para compartilhar alimentos, água potável, 
mão de obra e habilidades manuais.”

James Rickards

No entanto, a grande inovação cultural 
de nossa espécie certamente foi a 
invenção da agricultura, há apenas 
cerca de 10.000 anos. Muita coisa 
mudou de lá pra cá, porém os alimentos 
constituem a fonte primordial de energia 
para todos nós e ainda seguem tão 
indispensáveis como sempre foram. 
Recentemente, a pandemia de Covid-19 
talvez tenha sido a maior crise que o 
mundo enfrentou desde a Segunda 
Guerra Mundial – representando não 
somente um colapso sanitário, mas 
sim a falência de um sistema social, 
econômico e ambiental ineficaz. 
Precisamos urgentemente descobrir 
novos modos de coabitar com a 
natureza, aglutinando produção de 
alimentos em pequenos espaços, 
soberania alimentar e geração limpa 
de energia e água. As respostas à 
grave queda na produção de alimentos, 
concomitante à rápida elevação da 
degradação ambiental, não podem 
mais ser construídas exclusivamente 
por alguns países ou empresas. Se 
quisermos salvar o planeta e a nós 
mesmos, precisamos articular uma 
grande ação conjunta. Vamos lá? 



O 29o DIA
“A natureza nos proporciona almoço grátis, mas 
apenas se soubermos controlar nosso apetite.”

William Ruckelshaus

Nas escolas francesas, os professores 
recorrem à seguinte charada para 
ensinar aos alunos o funcionamento do 
crescimento exponencial: 

“Uma lagoa de lírios tem uma única folha 
de lírio. A quantidade de folhas dobra a 
cada dia – duas no segundo dia, quatro 
no terceiro, oito no quarto, e assim 
por diante. Se a lagoa estiver repleta 
de folhas no trigésimo dia, em que dia 
esteve pela metade?”.

A resposta é contraintuitiva: no vigésimo 
nono dia. 

Se analisarmos as tendências de 
destruição ambiental ao redor do globo 
nos últimos anos, concluiremos que já 
estamos também no vigésimo nono dia 
de tolerância da natureza. 

Há diversos estudos a respeito de 
antigas civilizações que entraram em 
declínio e sucumbiram. Embora várias 
causas sejam apontadas, uma está 
quase sempre presente: a redução do 
suprimento de alimentos. Será que o 
contínuo fracasso para reverter o ritmo 

de degradação do meio ambiente, que 
está afetando a economia alimentar 
mundial, também poderá condenar a 
nossa civilização? 

Economia alimentar mundial: estamos 
condenados? (Fonte: Comics Kingdom, 2022). 

Aproximadamente 800 milhões de 
pessoas sofrem desnutrição crônica. E, 
ainda que esse número tenha diminuído 
nos últimos 20 anos (segundo a FAO, 
agência alimentar das Nações Unidas, 
a porcentagem de pessoas atingidas 

https://comicskingdom.com/hagar-the-horrible


pela fome caiu de 18,7% para 11,3%), 
a dimensão do problema continua 
gigantesca (FAO, 2022). 

A alimentação no mundo se sustenta 
sobre as 570 milhões de fazendas que 
existem no planeta, de acordo com 
a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura. 
Dessas, cerca de 80% correspondem a 
pequenas explorações familiares, logo 
o foco deve estar em seus maiores 
compradores: a indústria agroalimentar. 
É um setor enorme, longevo e poderoso 
que vale 2,3 trilhões de euros, uma 
cifra equivalente ao PIB do Brasil e a 
3% da economia global (FAO, 2022). A 
segurança alimentar futura do mundo 
está, em grande medida, vinculada às 
escolhas presentes dessas corporações 
– e, consequentemente, de todos nós, 
seus consumidores. 

Segundo a FAO, até 2050, a terra 
cultivável precisará crescer 70% para 
abastecer todo o planeta. Em 1961, 
existiam 2,5 hectares de terra cultivável 
por habitante e em 2050 existirá menos 
de 0,8. Paralelamente, é necessário um 
incremento de 64 bilhões de metros 
cúbicos de água doce por ano para 
adequar a produção agroalimentar à 
demanda. 

Um futuro complexo que se torna 
ainda mais intrincado quando se leva 
em conta a mudança climática, cujo 
efeito é mais evidente nas regiões 
tropicais e equatoriais. Na Ásia, 
onde a implantação de sistemas de 
irrigação possibilitou uma grande 
elevação da produtividade, o clima 
mais instável pode colocar em risco 

a lucratividade obtida, enquanto na 
África a rentabilidade agrícola pode cair 
pela metade pelas mesmas questões 
climáticas. 

Não se trata, portanto, de um “assunto 
de ambientalistas”, pois problemas 
no meio ambiente rapidamente 
se alastram por toda a economia, 
gerando um verdadeiro efeito dominó. 
Em 2010 e 2011, os anos prévios à 
Primavera Árabe, uma grave seca 
em todo o norte da África (Tunísia, 
Líbia e Egito) provocou um súbito e 
acentuado aumento no preço dos 
alimentos, obrigando muitas pessoas 
a emigrar para cidades já saturadas e, 
finalmente, detonando uma dinamite 
socioeconômica em forma de 
revolução e violência. E esse caso é 
só um exemplo da contínua influência 
ambiental em cada aspecto de nossas 
vidas.  

O horizonte da produção alimentar é 
desafiador, porém traz também grandes 
oportunidades de negócios e empregos 
em gestão, pesquisa, tratamento, 
infraestrutura e fornecimento de 
insumos e tecnologias naturais. 

Fique atento 
Consumimos, em média, 2.530 kcal por 
dia, considerando os diversos gêneros, 
faixas etárias, estilos de vida e portes 
da população global. Paralelamente, 
cultivamos 5.940 kcal diariamente, 
mais do dobro da quantidade que uma 
pessoa média deve ingerir para ser 
saudável. Por que não somos, então, um 
paraíso abundante? As discrepâncias 
regionais são gigantescas. Enquanto 



a América do Norte produz oito vezes 
mais do que suas necessidades 
calóricas, a Europa e a América Latina 
cultivam quatro vezes suas demandas 
energéticas; a África subsaariana, por 
outro lado, cultiva apenas uma vez e 
meia suas calorias consumidas. 

E o problema não acaba aí: da média 
calórica diária produzida por pessoa no 
mundo, aproximadamente 1.320 kcal 
são desperdiçadas ou perdidas, 1.740 
kcal alimentam os animais e 810 kcal 
destinam-se aos biocombustíveis.

Comida vegetal apta para humanos por dia 
em diferentes regiões do planeta

Fonte: Berners-Lee, 2020, p. 32. 



DA PIRÂMIDE DE PONZI AO 
CICLO SUSTENTÁVEL DA VIDA
“Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre; 
se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico.”

Sêneca

Com sua administração imediatista 
e inconsequente, nossa economia 
mundial atualmente possui muitas 
das características do esquema Ponzi, 
idealizado pelo operador financeiro 
Bernie Madoff. Mais conhecido no Brasil 
como “pirâmide”, o esquema, criado 
ainda na década de 1960, desmoronou 
em 2008, levando à prisão de Madoff 
e deixando um rombo de dezenas de 
bilhões de dólares. 

Considerado a maior fraude financeira 
da história dos Estados Unidos, o 
sistema Ponzi durou apenas enquanto 
o fluxo de novos investidores foi 
suficiente para bancar as elevadas 
taxas de retorno pagas aos investidores 
anteriores - quando isso não foi mais 
possível, o fundo entrou em colapso 
(Rockefeller, 2016). 

Há, de fato, uma perturbadora 
semelhança entre a pirâmide de Madoff 
e o funcionamento da economia global. 

Em 2002, uma pesquisa da Academia 
Nacional de Ciências Americana 
descobriu que as demandas coletivas 

da humanidade excederam pela 
primeira vez a capacidade regenerativa 
do planeta em 1980. A partir de 2009, 
elas passaram a superar em 30% a 
capacidade de reposição de recursos 
da natureza, e hoje estima-se que 
o excedente seja de até 50% (NAS, 
2022). Desse modo, podemos dizer que 
estamos caminhando rapidamente para 
um colapso no estilo Ponzi quando as 
reservas naturais se esgotarem. 

“Estamos roubando o futuro, 
vendendo-o no presente, e chamando-o 
de Produto Interno Bruto. É possível, 
com a mesma facilidade, ter uma 
economia baseada na cura do futuro, e 
não no seu roubo. Podemos tanto criar 
ativos para o futuro como subtrai-los. 
Um é chamado de restauração. O outro, 
exploração” (Hawken, 2017). 

Se seguirmos o modus operandi atual, 
lavrando a terra excessivamente, 
bombeando água demais, lotando 
a atmosfera de dióxido de carbono 
e pescando além do adequado, a 
economia Ponzi não tardará a entrar 
em falência. Para mudar esse cenário, 



precisamos urgentemente repaginar 
nossas forças de mercado, incentivos e 
medidas de progresso. 

Somos todos tomadores de decisão 
econômicos, impelidos agora a priorizar 
o longo prazo ao invés do curto prazo 
e incorporar nos preços dos produtos 
e serviços que compramos os custos 
indiretos de produção. 

Fique atento: Você sabe o que 
é procurement de impacto 
socioambiental? 
Os negócios de impacto socioambiental 
positivo apresentam processos mais 
sustentáveis na operação, porém 
eles não diferem de outros negócios 
em relação à responsabilidade que 
têm no cumprimento de prazos e na 
eficiência de entrega do prometido, 
além de possuir, frequentemente, uma 
qualidade superior. Sendo assim, para 
muitas empresas, ter fornecedores do 
tipo é uma dupla vantagem: manter/
elevar a qualidade dos insumos e, 
simultaneamente, tornar sua cadeia de 
fornecimento mais sustentável. 

Para auxiliar as organizações a 
preparar suas áreas de supply chain 
e compras para negociar e formar 
parcerias com negócios de impacto, 
o chamado procurement de impacto 
socioambiental estabelece um 
processo de aquisição ou compras de 
bens e serviços por meio de negócios 
com impacto social e ambiental. O 
procurement, portanto, representa 
um movimento essencial para as 
corporações que buscam, ao mesmo 
tempo, iniciativas que promovam 

transformações sociais e reforcem 
suas culturas empresariais. Com ele, as 
empresas integram esses negócios às 
suas cadeias de abastecimento, com 
a expressa intenção de gerar impactos 
socioambientais positivos por meio de 
suas compras. 

A “mão invisível do mercado” tem 
suas vantagens, mas infelizmente não 
respeita a capacidade de continuidade 
dos sistemas naturais. Se, por 
exemplo, uma zona de pesca está 
sobrecarregada, a atividade encolhe 
e os preços sobem, o que acaba 
incentivando novos investimentos 
em barcos de pesca, levando a uma 
inevitável ruína da área de pescaria. 

Precisamos desenvolver uma visão 
mais ampla e realista da interação 
entre a economia e o meio ambiente. 
Até agora, o comportamento da grande 
maioria das organizações – incluindo 
o fracasso em incorporar os custos 
indiretos nos bens comercializados 
para valorizar a natureza e respeitar 
o limite de plantações sustentáveis 
– vem a passos largos destruindo o 
sistema natural de suporte à economia, 
reproduzindo a dinâmica Ponzi. 

Nesse sentido, o emocionante clássico 
da Disney “O Rei Leão” nos traz uma 
valiosa lição: quando o pequeno Simba 
encontra o pai morto no cânion, ele se 
culpa e foge desesperado, enquanto o 
vilão Scar assume o trono. Scar não se 
importa com o ciclo da vida e rompe os 
limites das áreas de caça, permitindo 
que as hienas comam o quanto 
quiserem. A selva logo se torna um 
deserto árido, pois o equilíbrio natural 



foi perdido. A humanidade está indo 
pelo mesmo caminho – gananciosos, 
quebramos as regras da natureza, 
tomando muito mais do que ela pode 
nos oferecer. Porém, assim como 
Simba, devemos encarar a realidade e 
reassumir nosso posto, reestabelecendo 
com ele o ciclo da vida.   

Fique atento: Um caminho 
sem volta
Há alguns anos, os climatólogos 
consideram a possibilidade de uma 
irreversibilidade das alterações 
climáticas. Até então, acreditava-se que 
haveria um aquecimento gradual, porém, 
assim que notássemos a gravidade 
do quadro, recuaríamos e o equilíbrio 
climático seria reestabelecido. Agora, 
contudo, os climatólogos afirmam que 
corremos o risco de atingir um limite 
no qual o sistema climático ingressará 
em um caos irreversível (UN, 2019). 
Diversos fatos corroboram essa 
hipótese: o derretimento muito mais 
rápido das geleiras da Groenlândia, 
a reduzida absorção de dióxido de 
carbono pelos oceanos, a aceleração 
do derretimento do permafrost, uma 
gigantesca camada de solo congelado 
situada no Canadá e na Sibéria etc. 

E a crise ecológica não se restringe à 
mudança climática, embora esse seja 
seu lado mais amplamente conhecido; 
paralelamente, expande-se velozmente 
a erosão de solos ao redor do planeta. 

O solo fértil é a base da civilização 
– geralmente apresentando 15 
centímetros de profundidade, ele se 
formou ao longo de vastos períodos 

geológicos, em que a criação de terra 
nova ultrapassava a velocidade natural 
da erosão. 

Nos últimos séculos, com a expansão 
das sociedades humanas e sua 
agropecuária, o processo se inverteu, e 
a erosão passou a suplantar o ritmo de 
renovação do solo. 

Ainda em 1928, Walter Lowdermilk, um 
funcionário do Serviço de Conservação 
do Solo do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA), viajou pelo 
mundo para analisar terras cultivadas 
por milênios. Sua meta era aprender 
como essas civilizações antigas geriam 
a erosão do solo. Ele concluiu que 
alguns povos administraram bem suas 
terras, preservando sua fertilidade e 
prosperando no longo prazo. Outros 
fracassaram nessa missão, entrando 
em franca decadência após um período 
de fartura e imprudência. 

No relatório de Lowdermilk, o capítulo 
intitulado “As Cem Cidades Mortas” 
descreve uma localidade no norte 
da Síria cujas antigas construções 
resistiam firmes e vistosas, porém 
erguidas sobre rocha nua. Ao longo 
do século VII, a região foi invadida por 
tropas persas e nômades dos desertos 
árabes, e durante os conflitos as 
práticas de conservação de solo e água 
acabaram suprimidas. 

O funcionário da USDA relata: “Aqui a 
erosão foi especialmente cruel (...) se 
os solos tivessem sido conservados, 
mesmo com a destruição das cidades 
e a dispersão da população, a área 
poderia ter sido povoada outra vez e as 



cidades reconstruídas. Como os solos se 
perderam, no entanto, tudo está perdido” 
(USDA, 1984).

Mais recentemente, em 2002, uma 
equipe da ONU viajou ao Lesoto, um 
pequeno país africano com dois milhões 
de habitantes, para avaliar o quadro 
alimentar local. As conclusões foram 
catastróficas: “a agricultura no Lesoto 
se depara com um futuro sombrio. As 
safras estão minguando e podem cessar 
totalmente em grandes regiões do país 
se medidas severas não forem tomadas 
para reverter a erosão, a degradação e o 

declínio da fertilidade dos solos. Nesse 
contexto, cerca de metade das crianças 
abaixo de cinco anos de idade apresenta 
déficit de altura no Lesoto, e muitas 
estão fracas demais para caminhar até a 
escola” (FAO, 2022).

O relatório da ONU infelizmente estava 
correto: a colheita de grãos no Lesoto 
encolheu mais de 60% nas últimas duas 
décadas, acompanhando o processo 
de esterilização dos solos e tornando o 
país dependente do Programa Alimentar 
Mundial da Organização das Nações 
Unidas (WFP). 

SAIBA MAIS:
Você sabe qual é a pegada de carbono da agricultura? 
Enquanto os combustíveis fósseis estão no centro da discussão 
climática, poucas pessoas se lembram de olhar para a terra e a comida.

No entanto, as emissões dos alimentos e do solo estão longe de ser 
inofensivas: enquanto, em geral, a pegada de gases de efeito estufa 
da humanidade é de 50 bilhões de toneladas de equivalente a dióxido 
de carbono anualmente, aproximadamente 23% desse montante são 
oriundos da terra. O desmatamento é a maior fonte de CO2 da agricultura, 
principalmente na pecuária e na exploração de madeira. 

Além disso, a maior parte de 
metano do planeta também 
está vinculada 
à alimentação humana, 
especialmente com arrozais 
inundados, aterros mal 
geridos e emissões entéricas 
(animais ruminando e 
arrotando). 



Fatiamento dos 23% de contribuição da 
comida e da agricultura à pegada de gases 
de efeito estufa (GEE) humana

Fonte: Berners-Lee, 2020, p. 42. 



PERMACULTURA & ÉTICA 
ECOLÓGICA: Na trilha da 

sustentabilidade
“A natureza é o único livro que oferece um 

conteúdo valioso em todas as suas folhas.”

Johann Goethe

Ainda que você não seja do campo 
ou nunca tenha plantado nada, saiba 
que os princípios da permacultura são 
riquíssimos e aplicáveis também a 
diversas outras áreas da vida, como as 
relações interpessoais e os negócios. 

Permacultura é uma expressão 
originada do inglês “Permanent 
Agriculture” (“cultura permanente”), 
idealizada pelos australianos David 
Holmgren e Bill Mollison. Baseando 
o modelo de cultivo na integração 
com a natureza conforme costumes 
ancestrais dos aborígines, o conceito 
foi globalmente difundido com o 
lançamento do livro “Permaculture 
One: A Perennial Agriculture for Human 
Settlements“, na década de 1970 
(Holmgren & Mollison, 1979). 

“A permacultura é a filosofia de trabalhar 
com, e não contra a natureza; de 
observação prolongada e pensativa em 
vez de trabalho prolongado e impensado, 
e de olhar para plantas e animais em 
todas as suas funções, em vez de tratar 

qualquer área como um sistema único”, 
explica Mollison na obra. 

Trata-se de um modelo para a criação 
de comunidades humanas sustentáveis, 
aliando ecologia e design, saberes 
tradicionais e ciência moderna. Nessa 
filosofia, o ser humano não apenas 
usa a natureza, mas atua para que seu 
desenvolvimento seja contínuo. 

A permacultura engloba diversas áreas 
de conhecimento, como engenharia 
ecológica, design biofílico, arquitetura 
bioclimática, arquitetura sustentável 
e construções sustentáveis, sempre 
integrando clima, nutrição, fauna, flora, 
gestão hídrica e demandas humanas. 

A tríade de ética ecológica
Como uma ciência holística e de 
cunho socioambiental, a permacultura 
apresenta três éticas e alguns princípios 
de planejamento, fundamentados na 
observação da ecologia e do modo 
sustentável de produção e interação das 



pessoas com a natureza: 

1. Cuidar da terra

Dependemos da Terra e de todos os 
sistemas vivos do planeta - que, a 
propósito, estão todos interconectados 
em uma complicada e interdependente 
teia de vida - para nossa sobrevivência.
Cuidar dos sistemas planetários que 
nos mantêm vivos, aliás, pode ser visto 
também como um tipo de “interesse 
próprio esclarecido”, e implica não poluir 
o ar que respiramos, não envenenar a 
água que bebemos e não destruir o terra 
que fornece nosso sustento.

Cuidar da Terra também significa cuidar 
do solo, um ecossistema vivo muito 
complexo que sustenta a vida das 
plantas. A vida vegetal, por sua vez, 
sustenta organismos superiores e nos 
fornece nossas fontes de alimento, 
direta ou indiretamente.

Além da produção de alimentos, cuidar 
da Terra significa cuidar de nossas 
florestas, que são os pulmões do 
planeta, garantindo o suprimento de 
ar limpo. As florestas também estão 
intimamente ligadas ao processo de 
formação das chuvas e ao ciclo da 
água e, portanto, desempenham um 
papel fundamental na garantia de nosso 
abastecimento de água doce. Significa 
cuidar dos nossos rios, que são as veias 
do nosso planeta, circulando a água da 
qual depende toda a vida.

2. Cuidar das pessoas

O ditado “ninguém é uma ilha” nunca 
esteve tão atual; de fato, a vida terrestre 

é naturalmente cooperativa. Para 
corroborar essa ideia, basta lembrar 
uma das penalidades mais comuns 
desde tempos remotos: o exílio, o 
isolamento do indivíduo do restante da 
comunidade como forma de punição 
por um delito grave.

A autossuficiência – social, econômica 
ou ambiental – é talvez o maior mito 
contemporâneo. A colaboração mútua 
não é uma utopia; ela representa, 
na verdade, a única saída para as 
sucessivas crises que vivenciamos. 

3. Cuidar do Futuro incentivando limites 
ao crescimento e ao consumo e uma 
partilha justa 

A permacultura evoluiu culturalmente 
para regular os interesses individuais e 
comunitários, inspirando-se na análise 
do passado de culturas que têm existido 
em equilíbrio com seu ambiente para 
moldar comportamentos presentes e 
futuros mais sábios e saudáveis para 
todos.  

Permacultura way of life
Para esclarecer um pouco mais o estilo 
de vida da permacultura, confira alguns 
de seus alicerces e veja como é possível 
integrar as demandas humanas à 
natureza: 

Canteiro redondo

A criação de canteiros em círculos, 
espirais, mandalas ou até mesmo 
em forma de ferradura eleva a 
produtividade, além de simplificar 
o manuseio e a manutenção. Isso 



ocorre porque o formato possibilita 
um combate mais efetivo de plantas 
invasoras, permitindo ainda economia 
de gasto energético, pois não se retorna 
ao mesmo ponto durante o trato, e 
economia de água na irrigação.

Canteiro redondo (Fonte: Mollison 
& Slay, 2007).

Minhocário

Multifuncional, a composteira serve 
tanto para descartar lixo orgânico 
como para a produção de húmus, um 
poderoso fertilizante empregado no 
plantio de hortaliças. A confecção de 
minhocários é simples e não exige 
materiais especiais.

Banheiro seco 

O sanitário ecológico proporciona a 
reutilização dos dejetos humanos, 
separando os locais de fezes e urina. 
O detrito armazenado das fezes é 
útil na produção de gás natural ou 
compostagem. A confecção do banheiro 
seco é fácil e permite ainda economia 
hídrica. 

Minhocário (Foto: Iapar).

Banheiro seco (Foto: Kildwick).

Ecovilas

A permacultura é o estilo de vida vigente 
em várias ecovilas, assentamentos 
humanos sustentáveis que integram 
diversas rotinas sociais, oferecendo 
produção, sustento, habitação e lazer 
em uma perspectiva ambientalmente 
amigável.  

Construção típica das ecovilas. (Fonte: 
Mollison & Slay, 2007).



A tríade de ética ecológica da permacultura

Fonte: HOLMGREN, 2002. 



CONCLUSÃO
“Há um ponto elevado em que a arte, a natureza 

e a moral se confundem e são simplesmente 
uma só coisa.”

Charles Saint-Beuve

Os tibetanos dizem que ser virtuoso 
é tão difícil quanto conduzir um burro 
teimoso morro acima, enquanto fazer 
coisas destrutivas é tão fácil quanto 
rolar pedregulhos morro abaixo. 

Embora propostas como as da 
permacultura possam impulsionar 
uma relação mais harmoniosa com 
a natureza, trata-se acima de tudo 
de uma questão de conscientização 
e desenvolvimento de novos estilos 
de vida e hábitos de consumo. A 
boa notícia é que os consumidores 
priorizam cada vez mais variedade, 
saúde e autenticidade nos produtos que 
consomem. E o setor reage. Atualmente, 
duas em cada três corporações 
da indústria alimentícia buscam 
permanentemente algum tipo de 
inovação, segundo a FoodDrinkEurope, 
que faz lobby junto às instituições 
europeias em Bruxelas. Metade 
dos produtos comercializados nos 
supermercados hoje não estarão nas 
gôndolas daqui a cinco anos, conforme 
os mercados progressivamente 

se sensibilizam quanto à temática 
ambiental. 

E, no âmbito global, há ainda um bônus 
extra: acabar com a fome não é apenas 
um imperativo moral, mas também algo 
coerente do ponto de vista econômico. 
O Bank of America Merrill Lynch calcula 
que a fome tenha um efeito equivalente 
a 6,8 trilhões de reais sobre a economia 
global, ou seja, paradoxalmente, o peso 
do setor alimentício inteiro é perdido em 
subnutrição. 

A quantidade de agricultores ao redor 
do planeta está em declínio, porém 
estima-se que em 2050 haverá um 
bilhão de pessoas economicamente 
ativas a mais. A despeito dos avanços 
tecnológicos, um cultivo produtivo e 
ambiental sempre exigirá cuidado e 
atenção pessoal, por isso o trabalho na 
terra pode e deve ser tratado como um 
precioso recurso contra o desemprego 
atual e futuro. 

Paralelamente, todos nós temos a 



obrigação de conhecer nossas redes de 
suprimento de comida, valorizando sua 
trajetória e encarando a história de cada 
produto como parte do próprio produto. 
Você sabe quais são as implicações 
das suas cadeias de suprimento para 
as pessoas e o planeta? Quais marcas 
e mercadorias, em que épocas do ano 

e de quais origens, estão alinhadas 
aos ideais de sustentabilidade, baixo 
carbono e combate à pobreza? Tudo 
em que gastamos nosso dinheiro 
representa um investimento ou um 
déficit para as próximas gerações. 
Comer pode e deve ser um ato 
consciente. Bom apetite!
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