RESUMO DO PROGRAMA
17 de novembro
09:30h ? 12:00h - Painel 1 ? Sobre os Mercados: afinal, o que são os

mercados?
Painelistas:
1. Jan Douwe Van der Ploeg - Wageningen University/Holanda - Newly emerging
nested markets: a theoretical introduction into their strength and relevance (A recente
emergência dos mercados aninhados: uma introdução teórica sobre sua força e
relevância)
2. John Wilkinson ? CPDA/UFRRJ - Os Mercados não vem mais do Mercado
3. Ye Jingzhong ? COHD/CAU/Beijing/China - Pain may lead to no gain: when
peasants stand in market economy (A dor pode levar a ganho nenhum: quando
camponeses se inserem na economia de mercado)
14:00h ? 16:30h - Painel 2 ? Os mercados e o sistema agroalimentar: local

food x global food?
Painelistas:
1. Marie France Garcia ? INRA/Maison Sciences del?homme/França ? Padrões de
qualidade e mundialização dos mercados
2. Gianluca Brunori - Universidade Pisa/Itália - The politics of relocalization:
crossing the boundaries between market and sphere (A política de
relocalização: cruzando as fronteiras entre o mercado e a esfera pública)
3. Gilles Allaire ? INRA/França - The social critic of markets the case of local
food value (A crítica social dos mercados: o caso do valor dos alimentos locais)
4. Walter Belik ? UNICAMP - Os Limites para a Expansão dos Mercados Locais

18 de novembro
13:30h ? 15:30h - Painel 3 ? Condicionantes à construção dos novos mercados:

o papel do consumo e das instituições
Painelistas:
1. Julia Guivant ? UFSC - As transformações na construção de novos mercados
sustentáveis a partir da certificadora transnacional GRI Global Reporting Initiative
2. Paulo Furquim de Azevedo? FGV/SP - Emergência de Instituições de Mercado e
Desempenho Econômico
3. Fátima Portilho ? CPDA/UFFRJ - Consumidores politizados: ativismo na Sociedade de
Consumo

16:00h ? 17:30h - Painel 4 ? Políticas públicas e construção de mercados
Painelistas:
1. Roberta Sonnino ? CPLAN/Cardiff University/UK - Public Policies and the
Construction of Markets: insights from Home-Grown School Feeding Initiatives
(Políticas Públicas e a construção de mercados: revelações a partir de iniciativas locais
de alimentação escolar)
2. Shigeo Shiki ? UFSJR/MG - Mercado de pagamento por serviços ambientais e os
desafios da política de desenvolvimento rural no Brasil
3. Pierluigi Milone ? Perugia University/Policy advisor/Basilicata/Itália - The visible hand
(A mão visível)

