
                 

 
INFORMATIVO ABIOVE SOBRE SUSTENTABILIDADE DA SOJA 

16 de outubro de 2007 
 

ROAD SHOW SOBRE SUSTENTABILIDADE DA SOJA 
 
 

A ABIOVE promoveu um Road Show em países europeus entre 27 de setembro e 05 de 
outubro com o objetivo de melhorar o nível de informação sobre a sustentabilidade do 
agronegócio soja e biocombustíveis e de divulgar diversas ações estratégicas de produção 
sustentável desenvolvidas pelo setor. Participaram os srs. Carlo Lovatelli - presidente da 
ABIOVE, Fabio Trigueirinho - secretário da ABIOVE,  Luiz Carlos Corrêa de Carvalho - 
vice presidente da ABAG, Marcos da Rosa  e Ricardo Arioli - vice-presidentes da 
APROSOJA. 

 
A iniciativa contou com a participação ativa das Embaixadas do Brasil na Alemanha, 
Países Baixos, Reino Unido e da Missão Brasileira junto as Comunidades Européias. O 
Embaixador Seixas Corrêa em Berlim e a Embaixadora Maria Celina de Azevedo 
Rodrigues em Bruxelas atenderam diversas reuniões. 
 
A delegação promoveu várias reuniões de trabalho com apresentação de exposição a qual 
está disponível no site www.abiove.com.br. Participaram dos encontros de trabalho 
representantes de importadores, consumidores, organizações da sociedade civil, 
parlamentares, funcionários de governo de países europeus, diplomatas sul-americanos, 
jornalistas e formadores de opinião. Destacam se as seguintes reuniões: 
 
a - Parlamento Europeu com presença de parlamentares e assessores; 
b - Assembléia Geral da Nevedi – entidade que congrega fabricantes de ração dos Países 
Baixos; 
c - Diretor da ONG Greenpeace na Europa; 
d - Ministério da Economia e Tecnologia da Alemanha;  
e - Comissão Mista Brasil – Alemanha na sede da BDI  
f - Reunião Geral no Ministério da Agricultura da Alemanha; 
g- Reunião Geral com membros da Task Force da Indústria e Coalizão de ONGs dos 
Países Baixos;  
h – Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente dos Países Baixos; 
i - Reunião Geral na Embaixada do Brasil em Londres; 
j - Fediol – Federação das indústrias de óleos vegetais da Europa 
k - Entrevistas a jornais e agências de notícias européias e brasileiras;  
 
As apresentações da ABIOVE despertaram muito interesse e foi reconhecido que a questão 
da sustentabilidade da soja está sendo tratada adequadamente. A iniciativa de promover o 
road show, para estabelecer um dialogo franco com a sociedade européia foi bem recebida.  
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Muitos ficaram surpresos com o fato que o Brasil adota uma política ambiental muito mais 
rígida e completa do que a de outros países, a qual propiciou a conservação de cerca de 
80% da Floresta Amazônica. Todavia, isso não é suficiente. Há necessidade de criar 
incentivos financeiros para estimular a manutenção da floresta em pé, passando a 
remunerar pela prestação de serviços ambientais. A soja não pode ser considerada um 
importante fator de desmatamento da floresta, posto que ocupa apenas 3 milésimos do 
Bioma Amazônia.  
 
O Agronegócio Soja está empreendendo um conjunto de ações estratégicas para melhorar 
ainda mais a sustentabilidade: - Moratória Mesa Redonda da Soja Responsável, Instituto 
ARES, Pacto para Erradicação do Trabalho Escravo, Ação Verde e Pacto Ambiental. O 
Governo Federal também tem tido uma postura ativa no combate ao desmatamento ilegal. 
Em 2.006 o desmatamento caiu 25%, e dados preliminares indicam uma queda adicional 
de 30% em 2.007.  
 
Carlo Lovatelli, entusiasmado com o interesse dos europeus em conhecer melhor o 
assunto, se comprometeu a organizar novos road shows sobre a sustentabilidade do 
agronegócio. 
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