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Agenda de Inovação do Biodiesel...

META 3
Aumentar o 

esmagamento de soja no 
Brasil dos atuais 40 % 

em relação a produção 
total para 65 % até 2028, 
garantindo maior oferta 

para produção de 
biodiesel

META 3
Aumentar o 

esmagamento de soja no 
Brasil dos atuais 40 % 

em relação a produção 
total para 65 % até 2028, 
garantindo maior oferta 

para produção de 
biodiesel

OBJETIVO
Estabelecer ações de P&D e de Políticas 
Públicas e Industriais para aumentar o 
esmagamento e a industrialização da 

soja no Brasil em alternativa a 
exportação de grãos e assegurar a 
oferta de óleo para o crescimento 

sustentável da produção de biodiesel 
nos próximos 10 anos.
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Processamento da Soja no Brasil...

Fonte: Abiove







Horário Atividade

9:30 - 9:45h

Abertura:
Apresentação da agenda
Responsável: Bruno Laviola, Embrapa Agroenergia

9:45 – 10:15h

Apresentação de Nivelamento:
Agregação de valor à cadeia produtiva da soja
Apresentador: Rosana Guiducci, Embrapa Agroenergia
Discussões: Grupo

10:15 – 10:40h

Meta de Inovação e metodologia de trabalho:
META 3 - Aumentar o esmagamento de soja no Brasil dos atuais 40% em relação à produção total para 65% até 2028,
garantindo maior oferta para a produção de biodiesel
Apresentador: Bruno Laviola, Embrapa Agroenergia
Discussões: Grupo

10:40 – 12:00h
Elaboração individual da Matriz 5W2H:
Responsável: Grupo

12:00 – 13:00h 
Almoço

13:00 – 15:30h 

Consolidação da Matriz 5W2H:
Responsável: Grupo
Resultado esperado: 1ª versão do plano de trabalho para realização da Meta 3.

15:30 - 16:00h 
Discussões Finais e próximos passos

Reunião presencial no dia 13 de Agosto de 2019





Matriz 5W2H...



Meta: Aumentar o esmagamento de soja no Brasil dos atuais 40% em relação à produção total para 65% até 2028, garantindo
maior oferta para a produção de biodiesel

Indicador: Esmagamento de 65% da produção de soja no Brasil
O que fazer? Por quê? Como? Onde? Quando? Quem? Quanto custa?

... ... ... ... ... ... ...

1ª Parte: Individual

2ª Parte: Grupo (consolidação)

Matriz 5W2H...



1 - Qualificação de pesquisadores na área de processamento de oleaginosas (biorrefinarias de soja);

2 - Estudo de mensuração de proteína e óleo em grãos com métodos rápidos para uso na
comercialização

3 - Estudo para precificação da soja com base no teor de proteína;

4 - Direcionar/ incentivar os programas de melhoramento genético de soja nacionais para
recuperação do teor de proteína da soja (principalmente para variedades precoces);

6 - Valoração do farelo de soja;

7 - Criação de políticas setoriais que potencializem a industrialização da soja no país;

8 - Aumentar a capacidade de armazenamento estático de granéis vegetais sólidos;

Ações Operacionais...



9 - Aumento de produção animal em sistema semi-intensivo ou intensivo (frango, suínos, pecuária de
corte e leite);

10 - Inclusão na pauta de negociações comerciais, entre Brasil e China, de um volume anual e
crescente de farelo de soja (em percentual atrelado ao volume da soja em grãos exportado para a
China), reforçando a relação comercial da comitiva brasileira existente (que congrega MAPA,
Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores, entre outros órgãos e entidades de
representação) que trata de assuntos de interesses comerciais entre ambos os países;

11 - Prospecção e fomento de novos mercados para farelo de soja no exterior;

12 - Diferenciação do produto brasileiro, em especial o farelo de soja, na comparação com nossos
competidores;

Ações Operacionais...



Questões...

Quais ações operacionais devem ser priorizadas pela CSOB?

Existe outra ação que poderia ser desenvolvida?

Qual o escopo das ações? (técnica, política, tributária?)

Limitação da FT em preencher todos os campos da matriz 5W2H

Qual encaminhamento será dado as ações?

Próximos passos...



Obrigado pela atenção!

Bruno Laviola
bruno.laviola@embrapa.br

(61) 99557-4648


