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13h30
ABERTURA: 
Denis Pietton, Embaixador da França no Brasil 
Rubens Barbosa, Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da FIESP
Jean-René Buisson, Presidente da Sopexa

14h00 – 15h30 
EVOLUÇÃO DOS MODELOS ALIMENTARES:  
QUAIS SÃO OS DESAFIOS E AS TENDÊNCIAS?

Claude Fischler, sociólogo francês da alimentação, debaterá sobre o assunto com Sophie 
Deram, PhD, engenheira agrônoma, nutricionista e doutora em Endocrinologia.

15h30 – 16h00
COFFEE BREAK

16h00 – 18h00
OS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES  
NO SETOR INDUSTRIAL ATRAVÉS DE ALGUNS EXEMPLOS

Fabiano Caridade – Diretor da Allfood – debaterá sobre o assunto com Adriana  
Matarazzo – Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Danone – e 
Édouard Malbois – CEO da Enivrance.

18h00 – 18h30 
CONCLUSÃO: AÇÕES FUTURAS DE COOPERAÇÃO  
ENTRE A FRANÇA E O BRASIL NO SETOR AGROALIMENTAR

Wrap-up de Alessandra Blanco
Palavra da FIESP, por Mário Sérgio Cutait, Diretor Adjunto do Departamento do  
Agronegócio da Fiesp. 
Palavra do Embaixador da França no Brasil, Denis Pietton.

18h30 – 20h30
COQUETEL ASSINADO PELOS CHEFS  
LAURENT SUAUDEAU E ONILDO ROCHA.

/Programação



PROGRAMAÇÃO 20144

Criadas há mais de dez anos, as Conferências Olhares Cruzados têm como objetivo com-
partilhar pontos de vista sobre a alimentação, as políticas e os patrimônios alimentares, sua 
origem e diversidade, bem como qualidade e inovações.
 
Organizadas três vezes ao ano, elas reúnem experts e pesquisadores, universitários e re- 
presentantes políticos, profissionais da área e pessoas interessadas neste assunto.
 
“Olhares Cruzados França-Brasil Sobre a Alimentação – novas tendências e novos desafios 
do setor agroalimentar” acontece agora pela primeira vez no Brasil. E tem o objetivo de 
dividir experiências e promover trocas entre as culturas alimentares destes dois países.

CONFERÊNCIA
OLHARES CRUZADOS 
FRANÇA-BRASIL SOBRE 
A ALIMENTAÇÃO
Novas tendências e novos desafios  
do setor agroalimentar

/Introdução
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Prazer, convivência, diversidade alimentar, estrutura da refeição em torno 
de três pratos principais – tudo isso está no centro do modelo alimentar 
francês e é um bem coletivo que buscamos preservar. Aliás, a Unesco 
inscreveu a refeição gastronômica francesa como patrimônio imaterial da 
humanidade em 2010.

Contudo, assim como em outros países – entre os quais o Brasil –, nosso 
modelo alimentar está em constante evolução, e nós devemos responder 
aos desafios ligados aos novos modos de vida e de consumo. Os desa-
fios enfrentados por toda a comunidade, em seu conjunto, e, evidente-
mente, por nossas empresas.

Tanto na França como no Brasil, o setor agroalimentar é chave para a 
economia como gerador de empregos e fornecedor de inovações. Além 
disso, os investimentos franceses são particularmente importantes no 
setor agrícola e alimentar no Brasil.

É por isso que, neste momento em que o ministro francês da Agricultura, 
da Agroindústria e da Floresta, Stéphane Le Foll, anuncia a nova Política 
Nacional de Alimentação, e quando o Salão Internacional Alimentar (SIAL) 
acaba de acontecer em Paris, fico muito contente de poder lançar, no 
âmbito desta Conferência Olhares Cruzados, trocas com o Brasil e, em 
particular com a FIESP, sobre o tema da alimentação e das inovações no 
setor agroalimentar.

Espero que uma colaboração duradoura entre as empresas francesas e 
brasileiras do setor agroalimentar possa nascer dessas primeiras trocas, 
particularmente no âmbito do Fórum Econômico Franco-brasileiro, oficia-
lizado pelos presidentes da República Francesa e Brasileira em dezembro 
de 2013.

A globalização diminuiu o tamanho do mundo e aproximou as pessoas. 
As informações chegam mais rapidamente e, com isso, hoje em dia os 
consumidores são mais exigentes.  

Acompanhar as expectativas desses consumidores é o desafio da in-
dústria brasileira, que vem trabalhando no sentido de oferecer alimentos 
que agreguem características funcionais, sejam práticos e produzidos de 
maneira sustentável.

Tenho certeza de que a parceria com a França, que nos convida a exam-
inar o seu exemplo, abrirá mais um caminho para que possamos explorar 
ainda mais a nossa grande diversidade por meio da rica culinária regional, 
da variedade de produtos e de ingredientes. Esta é, sem dúvida, uma 
ótima alternativa para um balanço adequado entre saúde, sabor e desen-
volvimento econômico, por meio da popularização de novos temperos e 
da valorização e exportação da nossa cultura.

O intercâmbio de experiências com a França, sinônimo de excelência na 
culinária mundial, enriquece ainda mais o debate sobre as tendências e 
o futuro do setor no Brasil. A presença de indústrias francesas em nosso 
país traduz o sucesso da parceria franco-brasileira, aproximando duas 
nações ricas em produção e industrialização de produtos alimentícios.

Este seminário, abrigado pela Fiesp, é o início de uma aproximação ainda 
maior entre Brasil e França. Estou certo de que trará contribuições mútu-
as e duradouras para este setor, fundamental na promoção da saúde e do 
bem-estar da sociedade, além de abrir novas oportunidades de negócios 
e desenvolvimento econômico e social.

Denis Pietton
Embaixador da França no Brasil

Paulo Skaf
Presidente da Federação das Indústrias  
do Estado de São Paulo – FIESP

“ “

”
”
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/Participantes

Moderadora

Alessandra Blanco 
ela exerce hoje o cargo de Head of Content da Flagcx. 
Com formação em jornalismo, tem mais de 20 anos de 
experiência em produzir conteúdo para jornais, revistas, 
internet e TV. Trabalhou para a Folha de S.Paulo de 1993 
a 1999, ocupando diferentes posições: repórter, editora 
e correspondente em Nova York. Foi repórter especial da 
editora Abril e trabalhou por 14 anos no portal iG, onde 
exerceu os cargos de editora-executiva, diretora-adjunta 
de conteúdo e diretora de projetos especiais e parcerias. 
Escreve há 9 anos o blog Comidinhas e colabora com a 
revista Vogue Brasil, onde tem uma coluna e escreve ar-
tigos mensais sobre gastronomia. Dá aulas de jornalismo 
gastronômico na Faap e na Casa do Saber. Foi uma das 
cozinheiras/apresentadoras do programa Cozinha Caseira, 
no canal de TV Fox Life. É autora do livro “O Melhor do 
Comidinhas”.

Rubens Barbosa,
Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior 
da FIESP. Com título de mestrado da Escola Superior de 
Ciências Econômicas e Políticas de Londres em 1971, o 
Embaixador Rubens Barbosa ocupou muitos cargos no 
Governo brasileiro e no Ministério das Relações Exteriores. 
Foi Embaixador do Brasil em Londres de janeiro de 1994 
a junho de 1999 e em Washington, de junho de 1999 a 
Março de 2004. Ocupou o cargo de Presidente da Asso-
ciação dos Países Produtores de Café (APPC) em Londres, 
por cinco anos.
O Embaixador Barbosa escreve regularmente nos jornais 
Estado de S.Paulo e O Globo e é autor de ensaios e de 
quatro livros. Hoje é consultor de negócios e ocupa, entre 
outros, os cargos de Presidente do Conselho Superior de 
Comércio Exterior da FIESP, e de diversos outros Conse-
lhos, como da empresa CSU CardSystem S.A. e o da 
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).
É membro do Gacint - Grupo de Análise da Conjuntura 
Internacional da USP, Presidente Emérito do CEBEU – 
Conselho Empresarial Brasil – Estados Unidos. Editor  
responsável da Revista Interesse Nacional.

13h30 – 14h00
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Claude Fischler, 
sociólogo francês da alimentação que trabalha como Dire-
tor de Pesquisa para o Centro Nacional de Pesquisa Cientí-
fica e é o codiretor do Edgar Morin Centre, que pertence 
à Escola dos Grandes Estudos em Ciências Sociais. Ele é 
especializado em Antropologia da Comida e Alimentação.

Sophie Deram, 
Ph.D, Engenheira agrônoma formada pela Agro-ParisTech, 
nutricionista francesa e brasileira, Doutora em Endocrino-
logia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), e coordenadora do projeto de genética 
dos transtornos alimentares no Hospital das Clinicas -IPq-
FMUSP. Ela concentrou suas pesquisas na obesidade in-
fantil, nutri genômica, transtornos alimentares e a neuro-
ciência do comportamento alimentar.
Ela defende uma alimentação saudável e variada, sem re-
strição e proibições, e insiste no prazer de comer diaria-
mente, sem culpa. Sophie aparece regularmente na 
imprensa brasileira: A Folha de SP, Valor Econômico, O 
Globo, Gazeta online, BrasilPost, Rádio CBN e Band News.

14h00 – 15h30

16h00 – 18h00

Édouard Malbois, 
CEO da Enivrance, trabalhou durante muito tempo na in-
dústria de grande consumo, essencialmente no exterior, 
antes de criar, há mais de dez anos, uma empresa espe-
cializada na inovação e nas tendências agroalimentares, 
a Enivrance, implantada na França, em Cingapura e no 
Brasil. Acaba de lançar uma gama completa de produtos 
brasileiros adaptados aos gostos europeus e asiáticos, sob 
a marca de referência « Seleção Brasileira de Alimentos ».

Adriana Matarazzo, 
Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabil-
idade da Danone, é formada em Engenharia de Alimen-
tos pela UNICAMP. Ela está na Danone desde 1991, na 
área de Pesquisa & Desenvolvimento, com experiência nas  
divisões de Biscoitos, Águas e Produtos Lácteos Frescos. 
Trabalhou por dois anos no Centro de Pesquisa & Desen-
volvimento Global na França. Ao retornar ao Brasil, ela  
assumiu a direção de P&D de Lácteos e, para melhor 
responder às demandas de inovação, cada vez mais  
exigidas pelo consumidor, ampliou o seu escopo e  
construiu a área de Ciência & Nutrição. Em 2008, Adri-
ana criou a Direção de Sustentabilidade, a fim de melhor 
atender aos desafios crescentes deste tópico no Brasil, e 
implementou o programa de redução de emissões de CO2 
equivalente e o GHG Protocol, assim como o programa 
de Inovação Social. Também como P&D, desenvolveu e 
lançou a Bonafont no Brasil. Atualmente, ela é responsável 
por P&D e Sustentabilidade da Danone Dairy Brasil.

Fabiano Caridade, 
Diretor Comercial da Allfood, é formado em Administração 
de Empresas, Comércio Exterior e Especialização em 
Marketing. De família produtora de queijos, atua no ramo 
desde 1992. Sua carreira foi construída pela atuação em 
grandes empresas do setor lácteo. Há 10 anos trabalha 
na Allfood, fundada em 1996 e que, desde então, tem 
longa tradição na importação de produtos finos de alta 
qualidade, trazendo para o Brasil o melhor da gastrono-
mia mundial. Atualmente são mais de 300 produtos, em 
queijos, frios e mercearia, originários da França, Itália, Es-
panha e outros países. Desde 2009 a Allfood investe em 
modernas instalações, construindo um CD com 2.000 m² 
para estocagem frigorificada e uma unidade industrial de 
fatiamento e embalagem, com padrão internacional de tec-
nologia e segurança alimentar.
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Laurent Suaudeau 
é atualmente o mais renomado chef de cozinha francesa 
do Brasil. Seus pratos, preparados na fusão das técnicas 
francesas com ingredientes brasileiros, são ganhadores 
dos principais prêmios de gastronomia do país desde sua 
chegada ao país.
Cozinheiro de vocação precoce, aos vinte anos já trabalha-
va com o chef Paul Bocuse. O mestre, que logo reconhe-
ceu o talento do jovem, convidou-o, em 1979, para chefiar 
a cozinha do Le Saint-Honoré Paul Bocuse, no Hotel Méri-
dien, no Rio de Janeiro. Laurent tinha, então, 23 anos. Em 
1986, abre seu próprio restaurante, o Laurent, considerado 
o melhor restaurante do Rio de Janeiro. Em 1991 mudou-
se para São Paulo, onde conduziu, até dezembro de 2005, 
com grande sucesso a cozinha do Laurent e acumulou 
todos os anos os melhores prêmios da gastronomia.
A Escola da Arte Culinária Laurent, em São Paulo, aber-
ta no ano 2000, é até hoje considerada a melhor escola 
para aperfeiçoamento de profissionais da gastronomia. É 
responsável pela formação da nova geração de Chefs que 
atuam no Brasil, com grandes reconhecimentos profissio-
nais. 
Laurent é autor de dois livros, “Sabor das Estações”, em 
sua 2ª edição, e “Cartas a um Jovem Chef”, dirigido à nova 
geração de cozinheiros, já na 9ª edição. Palestrante requis-
itado, não só nas universidades de Gastronomia como em 
Eventos Corporativos, consultor para restaurantes, hotéis e 
hospitais em todo Brasil, o chef mantém o Espaço Cultural 
Laurent, reservado para jantares privativos, onde continua 
a desempenhar com a “destreza de um mestre” o melhor 
da cozinha francesa. Realiza jantares em residências at-
ravés do Catering Laurent. Laurent já recebeu medalhas e 
honrarias, pelo reconhecimento dedicado à Cultura Gas-
tronômica pelos dois governos, França e Brasil.

Onildo Rocha
Com quase dez anos de carreira, o chef paraibano Onildo 
Rocha não deixou de lado suas raízes ao escolher firmar 
suas bases em João Pessoa. O chef é hoje um dos princi-
pais nomes da gastronomia nordestina, sendo o principal 
precursor da alta gastronomia paraibana.
Formado pela Universidade Anhembi-Morumbi, chegou a 
cursar a Escola de Artes Culinárias do chef Laurent Su-
audeau e ainda hoje, anos depois de formado, faz imersões 
em restaurantes ao redor do mundo, que lhe servem de 
fonte de inspiração e pesquisa.
O chef é hoje é o principal pesquisador do arroz vermel-
ho da Paraíba. Também conhecido como arroz da terra, 
o ingrediente foi catalogado pela Arca do Gosto, projeto 
da Associação Internacional Slow Food que identifica, lo-
caliza, descreve e divulga sabores quase esquecidos de 
produtos ameaçados de extinção, mas ainda vivos, com 
potenciais produtivos e comerciais reais.

Cocktail 18h30 – 20h30

18h00 – 18h30

Mário Sérgio Cutait 
é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica São Paulo. É Diretor da empresa 
MCASSAB Comércio e Indústria Ltda., responsável pelo 
Departamento de Tecnologia Animal. Na Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, exerce o cargo 
de Diretor Titular Adjunto do Departamento do Agroneg-
ócio e é presidente da International Feed Industry Federa-
tion – IFIF, órgão mundial de alimentação animal.


