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Fatores de diferenciação
• Agroecológicos

- Abióticos: solo, pluviometria, relevo... 

- Bióticos: pragas, invasores...

• Socioeconômicos
- Objetivos da produção

- Mão-de-obra: tipo e disponibilidade

- Recursos financeiros

- Mercado

• Socioculturais
- Finalidade de produzir / modelo mentais

- Competência e eficiência

- organização local / capability

⇒ 3 modelos interconectados: - Familiar (AF/PF)
- Empresarial (AE)
- Global Players (GP)
+ Modelo intermediário

I. Pecuária/Agricultura familiar ... e as outras!



Solo argiloso

Solo vulcânicoSolo arenoso



~ 1200-1500 mm

~ 300 mm> 3 metros



Terra plana

Altitude, 3500m
Relevo forte



Fatores de diferenciação
• Agroecológicos

- Abióticos: solo, pluviometria, relevo... 

- Bióticos: pragas, invasores...

• Socioeconômicos
- Objetivos da produção

- Mão-de-obra: tipo e disponibilidade
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⇒ 3 modelos interconectados: - Familiar (AF/PF)
- Empresarial (AE)
- Global Players (GP)
+ vários modelos intermediários

I. Pecuária/Agricultura familiar ... e as outras!



Supermercado, Goyang, Korea

Leiteiro entregando leite crua em Redenção-PA

Feira, Figeac, França

Transporte de búfalos, Cairo, Egito



Fatores de diferenciação
• Agroecológicos
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+ vários modelos intermediários
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Produtor familiar leiteiro na Indonésia Mega-farm .... em qualquer pais do mundo

Pequeno Feed-lot/AE, Campo Grande-MS
Propriedade leiteira/AE, Nantes, France



Interações entre entidades
do sistema pecuário

Pasto, alimentos, subprodutos, $ …

Fertilizantes, tração/transporte, paisagem, $ …

Complexidade

Interações as diferente escalas:
propriedade, comunidade, local, nacional, global

II. Pecuária familiar ... Inserida no mundo global



Sistema pecuário

Sistema pecuário

Comunidade

Território

=> … Global

“Equilíbrio” manejado pelo produtor

… Metabolismo da vaca é um tema global

=> Local/Territorial=> comunidade



Sistema pecuario

Comunidade

Territorial

Ex: Interações multi-escalas com desenvolvimento do turismo rural



III. Alguns dos maiores desafios/ fatores de mudança

• Mudanças devido à globalização (já era!) ... Mudanças climáticas/CC
- Produção com grandes variações anuais e interanuais

- Mercados para comercializar ou abastecer

- Produtos finais e intermediários / Commodities, Financiamentos , Atores, etc.

• NTIC: “Novas tecnologias da informação e da comunicação”
µ informática, sensores, celular, internet, GPS, chips, drones, etc. e vai acelerar!

• Interesse da juventude: diversas valores da produção rural

• Ética na produção: Moralização homem-homem e homem-natura

• Confiança do consumidor => Demanda local ... global:

Papel fundamental das Políticas públicas/Ação pública 
a) Desenvolvimento recente dos biocombustíveis na escala global

b) Expansão da soja na América do Sul à partir dos anos 90s

c) Programas para agricultura familiar: aposentadoria, merenda escolar, etc.

d) Leis ambientais atuais e as futuras relacionadas com o CC



a) => Diversidade

IV. Interesse da Juventude



Planalto tibetano
Na Ásia Central
2500-4000m de altitude
Clima frio de altitude

Nascimento de 9 grandes rios
=> 1,5-2 bilhões pessoais

Encontro/cruzamento de culturas

Grande riqueza do subsolo

Região de conflitos



Grande Muralha as 1500-2000km de Beijing

Nan Ni Wan village, The Qilian Mountains

Casa troglodita

Estabulo troglodito



My future?



Some key-elements!

Just a few in rural area



Inverno-Primavera
nas comunidades

Verão = pastagem 
de alto altitude

Outono = Pastagem 
de baixo altitude

Sistema baseado na transumância



Inverno e Primavera = pastagem perto das comunidades



Verão e outono = pastagem em altitude

Verão = alto

Outono = médio



Os principais problemas e limitantes
e as medidas públicas para os enfrentar

• Acesso a terra desde a Revolução Cultural

• Atribuição do uso da terra a cada família, mesmo na 

montanha mas a terra fica na propriedade da comunidade

• Alimentação dos animais durante inverno e primavera

• Necessidade de fazer feno durante o verão

• Acesso a terra para feno e subsidio para à ração

• O Frio na época das parições (yacks, ovejas/cabras) 

• Necessidade de cuidar dos animais permanentemente

• Financiamento para infraestruturas adequadas 



Estabulo
Tradicional

moderna



Estábulo-invernado



Propriedade com 2 estábulos-invernados



Comunidade com vários com estábulos-invernados



Os principais problemas e limitantes
e as medidas públicas para os enfrentar

• Acesso a terra desde a Revolução Cultural
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montanha mas a terra fica na propriedade da comunidade
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• O Frio na época das parições (yacks, ovejas/cabras) 

• Necessidade de cuidar dos animais permanentemente

• Financiamento para infraestruturas adequadas 

• Outras ações públicas para manter os jovens no campo 

• Possibilidade de criar empresas para engorda... 



Empresa agrícolas de tipo feed-
lot ou para produção leiteira
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• Infraestruturas de saúde, escola, transporte, etc.



Potencial em ecoturismo
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Potencial em ecoturismo
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Importância das políticas públicas, 
da ação do poder público por causa do 
desafio nacional da segurança hídrica 

na China, no passado e no futuro



V. Ética na Produção

a) => Diversidade



O Milagre do “Inclusive Business”?

Caso de estudo no mercado leiteiro no Cairo, Egito



O Milagre do “Inclusive Business”?
Caso de estudo no mercado leiteiro no Cairo, Egito
- Localização

- Urbanização das áreas agrícolas 

- > 20 milhões de habitantes, consumo tradicional de leite/queijo (BF, BV, CP, CM...)

- Unidades de produção familiar: < 1-3ha, irrigação, grãos y trebol para os animais

- 80% do leite é do mercado informal

- Unidade de produção maiores: alguns hectares até megafarms

Danone
- Mercado interessante para consumo leiteiro, pais pre-emergente, tradição, etc.

- Necessidade de leite cru (20-30%) para produção de iogurtes e outros produtos

- SER (Responsabilidade Social das Empresas) => compra do leite da prod. familiar

- Problemas no abastecimento: baixa qualidade, necessidade de centro de colheita, 
concorrência com circuitos tradicionais, preço alto para atratividade...

- Apesar dos problemas: estratégia win-win (ganhador-ganhador)

- Perspectivas:

- Contrario a estratégia do Global Player Danone, concorrência mantendo preço elevado

- Organização social forte para manter a qualidade e o contrato com Danone

- Retorno se investimento, como acontece na Europa, América do Sul e do Norte?

Depende muito das políticas públicas aplicadas e da regulação do mercado



Egito : # 90 milhões hab.
País árabe mais populoso
99% ao longo do Nilo

1 milhão km²

Nilo = a Historia na historia da 
humanidade, especialmente na 
agricultura

Atividades concentradas numa 
faixa de 20-30km de largura

Egito = Export & import de 
produtos agric. & commodit.



O Milagre do “Inclusive Business”?
Caso de estudo no mercado leiteiro no Cairo, Egito
- Localização

- Urbanização das áreas agrícolas 

- > 20 milhões de habitantes, consumo tradicional de leite/queijo (BF, BV, CP, CM...)

- Unidades de produção familiar: < 1-3ha, irrigação, grãos y trebol para os animais

- 80% do leite é do mercado informal

- Unidade de produção maiores: alguns hectares até megafarms

Danone
- Mercado interessante para consumo leiteiro, pais pre-emergente, tradição, etc.

- Necessidade de leite cru (20-30%) para produção de iogurtes e outros produtos

- SER (Responsabilidade Social das Empresas) => compra do leite da prod. familiar

- Problemas no abastecimento: baixa qualidade, necessidade de centro de colheita, 
concorrência com circuitos tradicionais, preço alto para atratividade...

- Apesar dos problemas: estratégia win-win (ganhador-ganhador)

- Perspectivas:

- Contrario a estratégia do Global Player Danone, concorrência mantendo preço elevado

- Organização social forte para manter a qualidade e o contrato com Danone

- Retorno se investimento, como acontece na Europa, América do Sul e do Norte?

Depende muito das políticas públicas aplicadas e da regulação do mercado



Vai trabalhar no campo levando o gado leiteiro

Campo na cidade

Urbanização em cima da área de cultivo

Cairo mesmo!
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Pequeno produtor leiteiro no Cairo, Egito

Gado leiteiro ao lado das parcelas forrageiras

Importância das dejeções como fertilizantes

No terreno dos prédios
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Abastecimento em foragem

Colheita do leite cru

Uso de qualquer tipo de subprodutosPequeno laticínio na cidade
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São dois sistemas independentes
com logicas diferentes



Inclusive Business



Sempre têm razões para voltar
ao sistema inicial mais seguro

X X



Caminho do “Inclusive Business” - WinWin

• Manter um preço atrativo em todas situações

• Integrar no sistema os diversos atores das cadeias

• Transparência dos debates e das decisões

• Definir regras/normas e caminhos para atende-las

– Qualidade da produção: sanidade, ambiental, social...

– Preços e cadeias

• Solicitar apoio de pessoais/entidades competentes

• Sempre tentar diminuir a assimetria entre atores

• Diversidade dos atores: objetivos, competência...

• Repetir = Ensinar

• Ação pública de tipo privada iniciada por Danone



Importância da ação pública de 
Danone para segurar o seu mercado 

e se diferenciar da concorrência



VI. ”Parceria” com consumidor

Exemplo do Pacto 
Pastoral das Cévennes-França



Cévennes = Agropecuária – Turismo - Mineração



Turismo: paisagem, monumentos históricos, trekking e caminho de 
Santiago de Compostela, canoa, esqui, festa da transumância, etc.



Mineração como em 
qualquer região de 

montanha, até 20,000 
empregados nas 

Cevennes
Hoje ... para turismo



Pecuária baseada no 
pasto e transumância



Principais dificuldades e limitantes

• Poucos empregos locais para dupla-atividade na família
– Apesar da oferta de empregos temporários com turismo

• Boas condições de vida mas podem ser difíceis
– Especialmente no inverno ou na época de fortes chuvas

• Migração (jovens e aposentados) para costa mediterrânea
– Jovens: para emprego melhor e dinâmica maior

– Aposentados: conforto de vida, saúde e netos

• Despovoamento

=> menor peso político

=> reflorestamento por falta de pressão agrícola

-> mais tempo para guardar os animais no pasto

• Renda da pecuária ovina e bovina baixa e pouca atrativa
– Relacionado com o tempo passado para guardar os animais

– Possível emprego na costa ou turismo

• => Como melhorar a renda da pecuária familiar?



O Pacto Pastoral das Cévennes
• Maior e melhor acesso ao pasto = “Pacto”

– Acordo com os proprietários de fim de semana que não explorar a terra

– Acordo com outros atores: turismo, caçadores, ambientalistas, etc.

• Venda direita de produtos coloniais ao consumidores

– Frutas, verduras, presuntos, queijos, salames até carne

– Casas do produtor nas cidades e nas estradas

• Melhor valorização da lã

– Coleta (9T), tratamento, produtos: meias, blusas, tapetes, bolsas, chapéus ...

– Venda direita na propriedade e por internet

– 2 empregos criados

• Gestor do frigorífico local para incentivar/controlar a produção

=> apoio da sociedade civil através uma associação ... 

=> e consequentemente da administração pública

• Novas ações previstas ...



Fator-chave = associação/cooperativa apoiada pela 
sociedade civil e consequentemente pelo poder público



VII. Dinâmica “longo tempo”





Exemplo de Special Areas, no 
Oeste canadense



Ao início do século 20



Importância da historia na 
cultura do pioneiro  canadense



Papel fundamental da mulher, 
... a Pioneira

Base do sistema comunitário





Valorizar o campo natural



Hoje boas condições de vida, 
apesar do isolamento e do clima



Situação no inicio do século 21

• Sistema de produção pecuária eficiente

• Mercado segura com os Estados Unidos

• Problema sério de seca, menos 200 mm

• Pouco interesse dos jovens por causa das 

condições de vida, especialmente da “distancia”

• Renda igual na exploração petroleira => migração

• Custo relativamente elevado para a sociedade: 

rede rodoviário, sanidade, sistema educacional...

• Interesse para outro sistema fundiário com ações, 

prestadores de serviços, assalariados, etc.



Novos atores na paisagem

Desenvolvimento do 
agrobusiness

Petróleo continua mas preço caiu



Substituição do campo natural por agricultura



VIII. O Dilema do Campo Natural



Vantagens do Campo Natural

• Renda pouca mas segura

• Resiliência frente a seca e cambio climático

• Amenidades gratuitas / serviços ecossistêmicos
– Agua

– Carbono

– Biodiversidade

• PES para manter as amenidades (China, Europa...)

• Potencial ... Em parte a ser explorado

– Exploração da biodiversidade (caso do goji na China)

– Ecoturismo



Desvantagens do Campo Natural

• Renda pouca / agricultura e plantação de arvores

• Pouco atrativo para juventude

• Amenidades gratuitas / serviços ecossistêmicos
– Agua

– Carbono

– Biodiversidade

• P



IX. Políticas Públicas na Pecuária 

5 Grandes etapas

1. Até nos 50s: Produção local e consumo local, mercado internacional = alguns %

Caso especifico de Am. Sul e Pampa que exporta desde os séculos 17-18 (charque, couro , lana...) e carne 
resfriada a partir do final do século 19

2. 50-70s: muitos países experimentam modelos de produção/export – import

Alguns países se especializam na exportação ao nível regional e/ou global, caso do Pampa

3. 70s...: Mercado regulado pelas normas sanitárias 

Colocando barreiras =que divisam o mundo: aftosa, ... até BSE em 95 + cotas

4. 90s...: Forte crescimento da demanda internacional, especialmente da China

Oportunidades de mercado para qualquer tipo de produtos : carne, leite, queijos, etc.

5. Século 21: Normas ambientais impactam todas politicas

Livro Livestock Long Shadow (FAO) sobre o impacto ambiental da produção animal !!!

Hoje não tem uma política na pecuária que não se refere as normas ambientais

6. ... Próxima etapa: animal percebido como um estar

Condições de vida dos animais, de produção, de matança, vegetarianos, etc.



IV. Os Modelos Mentais / Sistemas de Representação

Huang Cheng, Munícipio de Sunan, Província de Gansu, R.P. China



2. Goods/Commodities3. Local Development

4. Life Style or Passion

8. Animal Welfare

7. Investment

Livestock 
Mental Models

1. Job & Security

6. Social Impact

5. Environmental
Impact



Livestock 
Mental Models

1. Dimensão coletiva

2. Construção de meio à longo prazo

3. Se adapta ao contexto

Hipóteses = semelhanças em biomas/sociedades contrastados

Métodos: revisão da literatura, saberes locais, entrevistas, 

workshops participativos => análise de dados

Huang Cheng, Munícipio de Sunan, Província de Gansu, R.P. China



Small holder

Job & Security

Goods &

commodities

Investment

Environmental

Impact

Animal Welfare

Social impact

Life stype/Passion

Local Development



Trader

Job & Security

Goods &

commodities

Investment

Environmental

Impact

Animal Welfare

Social impact

Life stype/Passion

Local Development



Job & Security

Goods &

commodities

Investment

Environmental

Impact

Animal Welfare

Social impact

Life stype/Passion

Local Development

Environment association leader



Job & Security

Goods &

commodities

Investment

Environmental

Impact

Animal Welfare

Social impact

Life stype/Passion

Local Development

Traditional breeder



Comentários finais

• Importância da interdisciplinaridade e da integração 
das escalas para entender o desenvolvimento local

• Diversidade dos sistemas pecuários nos interesses, 
objetivos e estratégias de produção, comercialização...

• Pensar/inovar novos modelos com os atores locais

• Melhor coordenação entre local e global

• Desafios: pouca atratividade da pecuaria, 
especialmente para jovens e por diversas razões

• Daqui 30, 50, 80 anos, vamos sempre comer carne?

Pampa, Tacuarembo, North Uruguay



Recomendações finais
• Rangeland Dilemma / Dilema do Campo Natural

• Mental Models / Modelos mentais - Sistemas de representação

• ... 

=> Papel-chave da Ação Pública – Politicas Públicas

• Nada está marcado

• Voltando na Ética: Moralização dos relacionamentos

- Homem - Sociedade

- Homem - Natureza

- Homem - Animal



Thank you for 
your attention

93

Any 
question?


