
Portfólio Alimentos
Segurança, Nutrição e Saúde

A oferta de alimentos seguros, 
saudáveis e sustentáveis à população 
depende de uma cadeia que inclui 
produção, processamento, industriali-
zação, distribuição e comercialização, 
cuja responsabilidade pelas boas prá-
ticas agropecuárias e de fabricação é 
partilhada entre diferentes setores do 
governo, da iniciativa privada e da so-
ciedade civil.

Alimentos seguros e de qualida-
de não apenas têm sido um fator de 
diferenciação no mercado, mas cada 

vez mais são atributos exigidos pelos 
mercados e pelos consumidores, que 
estão mais atentos à qualidade final 
do produto e à forma como os alimen-
tos são obtidos.

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), instituição 
líder em soluções tecnológicas para 
a cadeia agroalimentar brasileira, em 
mais de quatro décadas de história 
contribuiu para que o Brasil se tornas-
se um dos maiores produtores de ali-
mentos do mundo. Agora, aporta sua 
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competência técnica para estimular a 
inovação na produção e transforma-
ção de alimentos seguros, sustentá-
veis e com características favoráveis 
à nutrição adequada da população, a 
fim de atender às necessidades dinâ-
micas e complexas da sociedade.

O crescente aumento da população 
mundial, as emergências sanitárias, 
as mudanças climáticas, os desequi-
líbrios socioeconômicos, os novos 
hábitos alimentares e o aumento da 
longevidade são alguns dos principais 
desafios que precisam estar na agen-
da de cientistas, produtores, gover-
nantes e legisladores nas próximas 
décadas.

O atendimento a essas demandas 
alimentares complexas e críticas em 
escala mundial depende fortemente 
da ciência e inovação, para garantir 
que os alimentos produzidos resultem 
em saúde e qualidade de vida para a 
população, com menor impacto am-

biental, em consonância com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).

Alinhada ao Plano Diretor 2020-
2030 e aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável estabelecidos na 
Agenda 2030 pela ONU, a Embrapa 
definiu uma estratégia de organiza-
ção de seus projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento para atender aos 
desafios de inovação prioritários rela-
cionados à Segurança dos Alimentos, 
Nutrição e Saúde:
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O seu negócio precisa de 
soluções inovadoras para o agro?

Seja um parceiro da Embrapa.

Vamos desenvolver juntos.

Acesse: www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO


