As novidades da BASF para você se atualizar onde e quando quiser.

Alimentos
Conheça iniciativas que incentivam o
 consumo responsável de alimentos e combatem o desperdício

Olá, seja bem-vindo! Este é o ConnectTime, o podcast da BASF que você pode ouvir quando e onde quiser,
sempre com assuntos relevantes sobre sustentabilidade e inovação.
O assunto desta edição é o combate ao desperdício de alimentos, uma questão global que requer ações
compartilhadas de toda a sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas, um terço de todo alimento
produzido no mundo é desperdiçado. Sendo um dos principais mercados consumidores e produtores, o Brasil tem
um papel importante no enfrentamento destes desafios. Juntos, podemos mitigar as perdas para alimentar uma
população cada vez maior.
Calcula-se que metade do desperdício de alimentos no Brasil aconteça durante o transporte e o manuseio das
cargas. O melhor aproveitamento dos alimentos depende da união de todos os agentes envolvidos, do campo até
a casa do consumidor, e algumas soluções podem ser adotadas para melhorar esta realidade.
Na cadeia da batata, por exemplo, pode-se estimular o consumo das unidades fora do padrão ou levar ao pequeno
produtor tecnologias que contribuem para o aumento da produtividade. Um exemplo bem-sucedido aconteceu no
Peru. Por meio do projeto chamado Allin Kawsay, encabeçado pela BASF, produtores de batatas localizados em
regiões afastadas do país melhoraram a produtividade em 50%, chegando até a dobrá-la em alguns casos. Além
de promover novos negócios, o projeto gerou desenvolvimento social nas vilas onde foi aplicado.
A busca por melhores práticas na cadeia produtiva é fundamental, mas precisa haver também o aumento da
consciência sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais do desperdício de alimentos. Consumidores,
varejo, operadores logísticos e produtores: estamos todos juntos nessa missão.
Gostou de mais esse ConnectTime? Continue com a gente e não deixe de ouvir as outras novidades que a BASF
preparou. Inovação e sustentabilidade você confere aqui. Obrigado pela companhia. Um abraço, até mais!

