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Docentes da Esalq participam de Projeto de gestão da qualidade para o agronegócio 
 
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (USP/ESALQ) está representada no projeto realizado pelo 
Qualiagro - Sistema de Qualidade nas Cadeias Agroindustriais, através dos docentes Marcos Milan, Sérgio De 
Zen e Silvia Helena Galvão de Miranda, dos departamentos de Engenharia Rural (LER) e de Economia, 
Administração e Sociologia (LES). O objetivo do projeto é desenhar um sistema integrado de gestão de 
qualidade e propor os fundamentos para uma tecnologia industrial básica no agronegócio. 
 
Já como objetivo estratégico coloca-se a extensão do acesso aos mercados externos, não só com vista ao 
aumento de sua ampliação no mercado global agroindustrial, mas também na consolidação de uma imagem de 
qualidade no âmbito nacional. 
 
A globalização dos mercados tem na padronização e na certificação dos produtos, serviços e processos um forte 
aliado estratégico, pois é o caminho para a aplicação de instrumentos que evitem exageros na aplicação de 
barreiras. Portanto, é fundamental que o agronegócio nacional entenda essa tendência em seu processo de 
inserção competitiva e comercial em nível mundial. 
 
Juntamente com o diretor da Hecta, Eustáquio José Costa, e com o diretor da Associação Brasileira de 
Agribusiness, Luiz Antonio Pinazza, os docentes da ESALQ compõem a comissão editorial e são autores da 
introdução do livro Sistema de Qualidade nas cadeias agroindustriais.  
 
São nove os capítulos da obra que destaca: A tecnologia industrial básica - desafios do comércio internacional, 
de responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT); Marco institucional da qualidade no 
agronegócio, da Universidade Federal de Viçosa; Normas e regulamentos técnicos, da Sextante Ltda; Avaliação 
da conformidade nas cadeias produtivas, do Instituto de Tecnologia do Paraná -(Tecpar); Sistema de 
rastreabilidade, da Pieracciani Engenheiros Associados Ltda; A diferenciação pela qualidade, da Acord 
Cooperativa Mista de Trabalho Técnico; Tendência da normalização e regulamentação, da Sextante Ltda; 
Normalização técnica, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Abnt); Rede de inovação e prospecção 
tecnológica para o agronegócio, da Embrapa - Ripa; e Glossário, da Universidade Federal de Viçosa. 
 
O Qualiagro, financiado pelo Fundo Setorial do Agronegócio, é um projeto aprovado pelo Comitê Gestor do 
Fundo Setorial do Agronegócio (CTAgro), do Ministério de Ciência e Tecnologia, com recurso da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), tendo como proponente a Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) e 
coordenação da Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz" (Fealq). 
 
Alicia Nascimento Aguiar 
Esalq 
Site www.esalq.usp.br / Telefones: (19) 3429.4485 / 3429.4477. 
 


