
A missão da Nova Visão para a Agricultura é:

Facilitar o compromisso de liderança para agir 
facilitando o diálogo, a construção do compromisso 
e a colaboração entre as várias partes interessadas

Promover a inovação e as melhores práticas         
facilitando a troca de inovação, experiências e 
melhores práticas entre as partes interessadas e as 
regiões, e monitorando o impacto da parceria para 
acompanhar o progresso

Apoiar a transformação do país         
catalisando e apoiando parcerias entre vários 
participantes, orientadas a ação em nível regional 
e de um país como um todo

A Nova Visão para a Agricultura possui um foco em 3 áreas 
estratégicas:

MISSÃO ESTRATÉGIA

A VISÃO
A Nova Visão para a Agricultura, definida pelos participantes do 
Fórum Econômico Mundial em 2009, acredita que para atender às 
necessidades mundiais a agricultura sustentável deve 
proporcionar, ao mesmo tempo, segurança alimentar, 
sustentabilidade ambiental e oportunidade econômica. A Visão 
estabelece uma meta de 20% de melhoria em cada área por 
década até 2050. Alcançar essas metas exige uma transformação 
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O DESAFIO
O sistema de alimentação global atual é envolto em sérios 
riscos e desafios: a produção e os preços tornaram-se mais 
voláteis; os níveis de fome e pobreza continuam altos, 
particularmente entre as comunidades rurais; e práticas não 
sustentáveis exacerbam os desafios ambientais.

Até 2050, a população mundial terá subido para 9 bilhões. 
Para alimentar essa população serão necessárias 
mudanças substanciais para garantir a produção, 
distribuição e consumo de alimentos suficientemente 
nutritivos e sustentáveis.

do setor da agricultura, alavancando abordagens baseadas em 
mercado através de um esforço coordenado entre todas as partes 
interessadas, incluindo os fazendeiros, o governo, a sociedade e o 
setor privado. Os principais fatores de sucesso da transformação 
do setor da agricultura ao nível nacional incluem a definição da 
direção correta, através de uma liderança, estratégia e modelos de 
investimento eficazes, e escalonamento da transformação através 
das finanças, infraestrutura, instituições e monitoramento.

PARCERIAS
A iniciativa da Nova Visão para a Agricultura do Fórum 
Econômico Mundial envolve mais de 350 organizações no seu 
trabalho para fortalecer a colaboração entre as partes 
interessadas relevantes. Ao nível global, foi feita uma parceria 
com o G7 e o G20, facilitando o diálogo e a colaboração 
informais em relação à liderança. Em relação aos níveis regionais 
e de cada país, houve a catalisação de parcerias entre diferentes 
partes interessadas em 16 países na África, Ásia e América 
Latina, incluindo duas parcerias regionais chamadas Grow Africa 
e Grow Asia. Juntos, estes esforços mobilizaram mais de US $10 
bilhões em compromissos de investimento, dos quais US $1,2 
bilhões foram implementados, chegando a mais de 3,6 milhões 
de pequenos fazendeiros. 

• Demonstrar que uma abordagem baseada 
no mercado, com diferentes partes 
interessadas, pode oferecer segurança 
alimentar, sustentabilidade ambiental e 
oportunidade econômica. 

• Encorajar a integração sistêmica das 
metas e princípios nos modelos e 
estratégias de operação de todas as 
organizações.

Nova Visão para a Agricultura
Uma iniciativa global do Fórum Econômico Mundial

2030

As metas do Desenvolvimento 
Sustentável serão 
ACABAR COM A FOME 
+ GARANTIR SISTEMAS 
DE ALIMENTAÇÃO 
SUSTENTÁVEIS até 2030



NUEVA VISIÓN PARA EL 
DESARROLLO AGROALIMENTARIO 
DE MÉXICO (VIDA), MÉXICO 
MÉXICO

• Formada em 2011, a VIDA inclui mais de 
40 empresas e partes interessadas com a 
colaboração do Ministério da Agricultura 
mexicano, para complementar as prioridades do 
setor de agricultura nacional do México. 

• Voltada para quatro grupos de produtos 
primários (grãos, oleaginosas, frutas e vegetais, 
cacau e café), além de um grupo de trabalho 
para dados e informações.

• Emprega mais de 85 000 fazendeiros no México. 

PARCERIAS CATALISADAS PELA NOVA VISÃO PARA  
A AGRICULTURA
A iniciativa Nova Visão para a Agricultura do Fórum Econômico Mundial apoia plataformas 
de parcerias nacionais e regionais, incluindo 16 países na África, Ásia e América Latina. 
Essas parcerias são:

•  Dentro dos países, controladas pelas partes interessadas locais em parceira com organizações globais

•  Com diferentes partes interessadas, envolvendo o governo, o setor privado, organizações internacionais, a 
sociedade, associações de fazendeiros e outros

•  Baseadas no mercado, com o foco na catalisação e expansão de atividades sustentáveis, incluindo investimentos 
e atividades baseadas no mercado 

•  Alinhadas com planos nacionais, estratégias nacionais e metas globais

COLABORAÇÃO MUNDIAL

A Nova Visão para a Agricultura facilita a colaboração das diferentes partes interessadas com o G7, G20 e outras 
plataformas intergovernamentais conforme solicitação. A iniciativa facilitou a colaboração com o G20 em 2011-2012 e 
com o G7 em 2012-2014.

A Rede de Líderes de Transformação da Nova Visão para a Agricultura envolve mais de 120 líderes e especialistas 
para a troca de conhecimento, melhores práticas e experiência de diferentes regiões e setores. A Rede visa aumentar 
os impactos positivos das parcerias incentivadas pela NVA, promover o desenvolvimento da liderança e fortalecer 
a colaboração entre as diferentes partes interessadas.  Os membros da Rede colaboram ao longo do ano em 
parcerias específicas e temas como finanças, emancipação feminina, desperdício de alimentos, tecnologia e soluções 
climáticas inteligentes para a agricultura.

GROW AFRICA
BURKINA FASO, COSTA DO MARFIM, ETIÓPIA, GANA, QUÊNIA, 
MALAWI, MOÇAMBIQUE, NIGÉRIA, RUANDA, TANZÂNIA

• A Grow Africa é baseada em uma estrutura para criar 
compromissos conjuntos entre os governos, doadores 
e empresas e foi fundada em junho de 2011 pela União 
Africana, Nova Parceria para o Desenvolvimento da 
África (NEPAD) e pelo Fórum Econômico Mundial. Ela 
representa um novo modelo para o desenvolvimento, 
que visa aproveitar todo o potencial agrícola africano 
através de investimentos do setor privado. As parcerias 
que envolvem todas as partes interessadas oferecem 
uma poderosa plataforma que possibilita a articulação 
da transformação agrícola, criando uma mudança 
acentuada no crescimento sustentável do setor agrícola 
e um investimento responsável no alinhamento com os 
planos nacionais. 

• Até agora, a Grow Africa mobilizou mais de US $10 
bilhões em compromissos de investimento do setor 
privado em dez países: Burkina Faso, Costa do Marfim, 
Etiópia, Gana, Quênia, Malawi, Moçambique, Nigéria, 
Ruanda e Tanzânia. A parceria alcançou mais de 2,9 
milhões de pequenos participantes através de serviços, 
suprimento, contratação ou treinamento, criando mais de 
30 000 empregos.

• 2015 será um ano de transição para a Grow Africa, 
quando será estabelecido um secretariado na África.

• Para mais informações sobre a Grow Africa, consulte 
growafrica.com. 



A Nova Visão para a Agricultura ajudou 
a mobilizar mais de US $10 bilhões em 
compromissos de investimento, dos quais 
US $1,2 bilhões foram implementados, 
chegando a mais de 3,6 milhões de 
pequenos fazendeiros. 

ESTADO DE MAHARASHTRA         
PARCERIA PÚBLICA-PRIVADA
ÍNDIA 

• Iniciada no estado de Maharashtra 
em 2011, a parceria tem o objetivo 
de desenvolver cadeias de valor 
integradas para colheitas específicas.

• A parceria abrange no momento 30 
projetos de cadeia de valor empregando 
quase 500 000 fazendeiros e está 
dentro do esperado para alcançar a 
meta de um milhão de fazendeiros 
até 2015. Outros estados estão 
considerando aplicar o mesmo modelo.

• A Nova Visão para a Agricultura 
estabeleceu um Conselho Empresarial 
na Índia para oferecer ao setor privado 
uma orientação estratégica para expandir 
os esforços da parceria dentro do país. 

GROW ASIA
INDONÉSIA, BIRMÂNIA, FILIPINAS, VIETNÃ

• Iniciada em 2014 pelo Fórum Econômico Mundial em conjunto 
com o Secretariado da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ANSA), a Grow Asia serve como uma plataforma 
de parceria de diferentes partes interessadas para catalisar e 
coordenar uma ação que contribua para a segurança alimentar e 
o desenvolvimento sustentável e inclusivo da agricultura na região 
da ANSA. Ocorre dentro de cada país e controlada localmente, a 
Grow Asia apoia soluções escalonáveis, baseadas em mercado 
com impactos positivos mensuráveis no crescimento do setor da 
agricultura, concentrando-se principalmente no desenvolvimento 
de pequenos fazendeiros e na sustentabilidade ambiental da 
agricultura. 

• A Grow Asia apoia quatro parcerias locais – na Indonésia, na 
Birmânia, nas Filipinas e no Vietnã – que juntas catalisaram 
mais de 26 iniciativas de cadeia de valor de produtos primários 
empregando mais de 95 000 fazendeiros. Mais de 100 
organizações estão envolvidas nestas plataformas de parceria 
incluindo governos, empresas, a sociedade civil e organizações 
internacionais, associações de fazendeiros e pesquisadores. 

• Até 2020, a Grow Asia visa atingir 10 milhões de pequenos 
fazendeiros no Sudeste Asiático, incluindo mulheres e jovens, 
e capacitá-los a melhorar a produtividade, lucratividade e 
sustentabilidade ambiental da fazenda em 20%.

• Para mais informações sobre a Grow Asia, consulte growasia.org.

Rede de Agricultura da Birmânia formada em 2013.

Parceria das 
Filipinas para 
Agricultura 
Sustentável a ser 
lançada em 2015.

Força-Tarefa Pública-Privada do Vietnã 
para Agricultura Sustentável ativa desde 
2010. 

Parceria para a Agricultura 
Sustentável da Indonésia 
(PISAgro) lançada em 
2011 e coordenada por um 
Secretariado independente, sem 
fins lucrativos.

10  
BILHÕES 
GARANTIDOS

3,6 MILLONES 
DE AGRICULTORES 
ALCANZADOS (ATÉ AGORA)



Fundadores: a iniciativa agradece os fundos extras 
oferecidos à Nova Visão para a Agricultura pelo governo da 
Holanda e para a Grow Africa pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da 
Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação 
(SDC).

Países Parceiros: as atividades de parceria em 16 países 
são lideradas e controladas pelos governos locais junto com 
as partes interessadas locais e globais. Os representantes 
de cada parceria estão envolvidos na Rede de Líderes de 
Transformação da Nova Visão para a Agricultura.

2015 EM DIANTE 

Anheuser-Busch InBev
AGCO Corporation
A.P. Møller-Maersk
BASF
Bayer CropScience AG
Brambles Limited
Bunge Ltd
Cargill Inc.
Carlsberg Group
CF Industries Holdings Inc.
The Coca-Cola Company
Diageo Plc.
DuPont
HEINEKEN
International Finance Corporation
Louis Dreyfus Commodities

Mondelez International
Monsanto Company
Nestlé SA
Novozymes A/S
PepsiCo Inc.
Rabobank International
Royal DSM
SABMiller Plc
Sinar Mas Agribusiness & Food
Swiss Reinsurance Company Ltd
Syngenta International AG
Unilever
United Phosphorus Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wilmar International
Yara International ASA

OPORTUNIDADES PARA ENVOLVIMENTO
A iniciativa Nova Visão para a Agricultura oferece três 
oportunidades para interação: 

–  Eventos de Liderança: a NVA realiza eventos com diferentes 
partes interessadas para liderança em nível global, regional e 
nacional para construir o compromisso e a colaboração em 
torno de objetivos compartilhados. 

–  Parcerias de Diferentes Partes Interessadas Dentro do País: a 
NVA ajuda a catalisar e a apoiar plataformas de parceria 
lideradas localmente em nível regional e nacional, fomentando 
os objetivos e princípios da Nova Visão para a Agricultura. 

–  Troca de conhecimento e melhores práticas: a NVA facilita o 
aprendizado e a troca de conhecimento entre as regiões, 
projetos e grupos de participantes, através de uma interação 
constante entre pares.

EVENTOS DE 2015
Em 2015, a Nova Visão para a Agricultura e suas parcerias afiliadas 
reunirão os líderes, avaliarão o progresso e o compromisso com as 
próximas etapas nos eventos a seguir:

PARCEIROS DA NOVA VISÃO PARA A AGRICULTURA
Conselho de Administração do Projeto: a Nova Visão para a 
Agricultura é liderada por 32 empresas Parceiras do Fórum 
Econômico Mundial (listadas abaixo) junto com governos, com 
a sociedade, com organizações internacionais, associações 
de fazendeiros, instituições de pesquisa e muitos outros 
participantes.

21-24 janeiro
 Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial
Davos-Klosters, Suíça

GLOBAL

19-21 abril 
 Fórum Econômico Mundial sobre a Ásia Oriental
Nusa Dua, Indonésia (inclui o Fórum da Agricultura 
da Grow Asia)

ÁSIA ORIENTAL

6-8 maio
 Fórum Econômico Mundial sobre a América 
Latina
Riviera Maya, México

AMÉRICA LATINA

3-5 junho
 Fórum Econômico Mundial sobre a África 
Cidade do Cabo, África do Sul (inclui o 
Fórum de Investimento da Grow Africa)

ÁFRICA

28-30 outubro
 Fórum Econômico Mundial na Índia 
Nova Delhi, Índia

ÍNDIA
Para mais informações, visite www.weforum.org/agriculture
ou envie um e-mail para agriculture@weforum.org.

Contato


