
undado em 1863 na Alemanha, o Grupo Bayer
consolidou-se como uma das mais impor-
tantes c respeitadas indústrias internacionais,
oferecendo ao mercado uma ampla gama de

produtos e serviços, que abrange os campos da
saúde, agricultura e polímeros. Possui atividades
nos cinco continentes, com mais de 350 empresas
e representações, e aproximadamente 106 mil co-
laboradores.

Em 2007, a Bayer empregou 106 mil pessoas e
teve vendas mundiais de aproximadamente € 32
bilhões. O lucro liquido atingiu € 4,7 bilhão. O or-
çamento previsto para Pesquisa e Desenvolvimento
é de € 2,8 bilhões.

Sua história no Brasil c conhecida por 112 anos
de tradição. Tudo começou em 1896, quando dois
consultores técnicos da Bayer desembarcaram no
Rio de Janeiro, com a missão de levantar as pos-
sibilidades comerciais da jovem República. Nesse
mesmo ano foi fundada a primeira representante dos
produtos Bayer no Brasil, a Walty Lindt & Cia.

A primeira firma de representação comercial
própria da Bayer foi fundada em fevereiro de 1911.
A Frederico Bayer & Cia., com sede no Rio de Ja-
neiro, passou a responder por toda a distribuição
dos produtos no país.
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Devido ao grande sucesso dos
produtos, em 1921 foi fundada a
Chimica Industrial Bayer Weskott
& Cia, que, além de importar e co-
mercializar os produtos da Bayer
alemã, iniciou a produção local
de medicamentos, alavancada por
AspirinaCR) e Ca fi Aspirina®.

O crescimento da empresa
sempre foi constante, tornando-
se uma das mais expressivas indústrias alemãs no
Brasil.

Desde a década de 30, as campanhas publici-
tárias da Bayer tornaram-se peças fundamentais
e arrojadas, contribuindo de forma decisiva para
o sucesso no mercado brasileiro. Notável publici-
tário e poeta, Bastos Tigre criou em 1922 um dos
slogans mais conhecidos da propaganda brasileira:
"Se é Bayer, é bom", mensagem que atravessou
gerações de brasileiros e é usada até os dias de hoje
no Brasil c em países de língua espanhol: "Si es
Bayer, es bueno",

Somente após a Segunda Guerra Mundial a
Bayer voltou a investir no Brasil. Assim, em 1956,
adquiriu uma antiga fábrica de ácidos, instalada cm
um terreno no distrito de Belford Roxo - Baixada
Fluminense (RJ). A unidade foi inaugurada pelo
então presidente Juscelino Kubitschek e pelo Pro-
fessor Haberland, presidente da Bayer, em junho de
1958, dando origem ao moderno Parque Industrial
da Bayer de hoje, ocupando 1,9 milhão de m2. Nesse
mesmo ano, a Bayer chegou ao bairro do Socorro,
na cidade de São Paulo, para onde transferiu sua
sede administrativa em 1973.

Em 1992, depois de várias mudanças, o nome
da empresa passou para Bayer S.A.

Na cidade de São Paulo, em 1999, foi inaugu-
rada uma nova fábrica de produtos farmacêuticos,
com investimentos na ordem de US$ 25 milhões,
que trouxeram para o Brasil modernas tecnologias
e equipamentos, atendendo exigências internacio-
nais de "Boas Práticas de Produção" (GMP) e com
capacidade para abastecer todo o Mercosul.

Em 2002, o Grupo Bayer deu início à maior
reestruturação mundial de sua história. Foi criada
uma holding estratégica que controlava quatro
empresas comerciais: Bayer HcalthCare, Bayer
CropScience, Bayer Chemicals e Bayer Polymers.

No Brasil, a Companhia passou
a ser formada por apenas três
empresas comerciais: Bayer S.A.,
Bayer CropScience Ltda e Bayer
Sceds Ltda.

No mesmo ano, os negócios
de inseticidas domésticos (p. ex.
Baygon), repelentes (Autan),
produtos de limpeza e purifica-
dores de ar foram vendidos à SC

Johnson e a subsidiária Haarmann & Reimer pas-
sou para o controle do grupo sueco BQT Northern
Europe Privatc Equity Funds.

A Bayer AG definiu, em 2003, a criação de uma
nova empresa química, a Lanxess, resultado da
junção entre os negócios da Bayer Chemicals com
cerca de um terço da Bayer Polymers. Com essa
mudança, a Bayer Polymers passou a ser conhecida
no ano seguinte como Bayer MaterialScience.

Em meados de 2004, a Lanxess começou a
funcionar mundialmente como uma companhia
independente mas ainda pertencente ao Grupo
Bayer. A Bayer, a BASF e a Hoechst assinaram
no mesmo período um acordo de venda da DyStar
com a Platinum Equity.

Ainda como parte da estratégia de reestruturação,
o Grupo Bayer comprou a área de Consumer Heal-
th da Roche em janeiro de 2005, quando também
ocorreu a separação definitiva da Lanxess Ltda.

O ano de 2006 também foi marcado pelo ge-
renciamento estratégico do portfólio do Grupo.
A compra da Schering, por 17 bilhões de euros,
foi a maior aquisição da história do Grupo Bayer.
Outra mudança importante no segmento de saúde
foi a venda da área de Produtos Diagnósticos para
a Siemens.

A Bayer A-latcrialScience também passou por
importantes mudanças em 2006. A subsidiária H.C
Starck, que produz pós-metálicos e cerâmicos, pro-
dutos químicos especiais, componentes cerâmicos
para engenharia c metais rcfratários, foi adquirida
pela Advent International e o Carlyle Group. A
Wolff Walsrode, que atua no segmento de produtos
de celulose, foi vendida para a Dow Química.

Corn o objetivo de fortalecer ainda mais sua
imagem e presença no Brasil, no inicio de 2007,
o Grupo Bayer concluiu a incorporação da Bayer
S.A pela Bayer CropScience e hoje atua apenas com

*
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uma única empresa legal no
país: a Bayer S.A.

Atualmente, o Grupo
Bayer no Brasil conta com
cerca de 3.300 profissionais
entre as divisões Bayer He-
althCare (Cuidados com a
Saúde), Bayer CropScience
(Agronegócios) e Bayer Ma-
terialSciencc (Materiais Inovadores). Mais focada
em seus potenciais, seus clientes e também nos
mercados do futuro, a Bayer é uma empresa ino-
vadora e que atua em beneficio do bem-estar das
pessoas.

Com o propósito de estimular a conscientização
ambiental dos estudantes das escolas municipais de
Belford Roxo a Bayer criou o Projeto Escola Verde,
desenvolvido em parceria com a ONG Reciclaverde,
a Faculdade Hélio Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria
Municipal de Educação de Belford Roxo.

Duas vezes na semana, um ônibus busca dois
grupos de 50 alunos de uma escola do município
para um passeio na trilha ecológica da Bayer e para
palestras realizadas no BEC (Bayer Esporte Clube),
que é anexo ao Complexo Industrial da Bayer em
Belford Roxo.

Enquanto as crianças passeiam pela trilha, um
biólogo fala sobre o papel de cada cidadão para a
preservação do Meio Ambiente e apresenta a vege-
tação nativa da região. Ao final da Trilha Ecológica
todos são convidados a plantar uma muda de árvore
numa área degradada.

No BEC, as crianças lancham, assistem a dese-
nhos educativos, visitam uma exposição de artesa-
natos feita a partir de material reciclado e recebem
orientação sobre preservação do meio ambiente e
ecologia, além de participarem de uma gincana que
reforça os conceitos transmitidos e avalia o apren-
dizado adquirido pelas crianças no evento.

Depois do encerramento do passeio cada criança
recebe um jogo ecológico desenvolvido especialmen-
te para o projeto para casa.

O responsável pelo projeto foi o Departamento
de Comunicação Empresarial, representado, além

de mim, por Mário André
Bezerra, gerente de Recursos
Humanos e Comunicação do

Parque Industrial de Belford
Roxo e Arturo Rodriguez, Coorde-

nador de Comunicação Empresarial do
Parque Industrial de Belford Roxo.

Nas visitas os estudantes são acompanhados
pelo biólogo da Reciclaverde e sua equipe de apoio
com participação de profissionais do Departamento
de Comunicação Empresarial.

Da criação do conceito da Escola a sua imple-
mentação foram seis meses. A escolha de aproveitar
a área de preservação do Complexo Industrial de
Belford Roxo foi tomada logo no inicio. Depois do
início de sucesso do projeto, a Bayer já expandiu o
número de escolas atendidas e o número de passeios
realizados durante a semana. Cada passeio dura em
média 4 horas. Ele é realizado duas vezes na semana
em dois turnos: manhã e tarde.

Diversas áreas/setores da empresa participam
direta ou indiretamente do projeto; podemos citar:
Infra-estrutura, Segurança Industrial, Bayer Esporte
Clube e Comunicação Empresarial. Nas diversas
atividades de planejamento, preparação e execução
mais de 20 profissionais são envolvidos para que os
estudantes encontrem as melhores condições para
realização das atividades.

A continuidade do Projeto Escola Verde é ga-
rantida pelo compromisso da empresa com o meio
ambiente e a responsabilidade social, além do enor-
me interesse pelo programa.

A Escola Verde é também mais um investimen-
to da empresa na comunidade local, que abriga o
parque industrial há quase 50 anos.

Os próximos passos para o programa são a
implementação de uma estufa e um viveiro "edu-
cativos", com capacidade para 5.000 mudas anuais,
e a ampliação do número de escolas municipais
atendidas.

• Participação de mais de 4.000 crianças e jovens de
escolas do município de Belford Roxo, no primeiro
ano do projeto;
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• Aumento do número de escolas atendidas (de 24
para 53) devido à crescente demanda por visitas;
• Divulgação de informações importantes para a
saúde sanitária da comunidade;
• Conscientização do papel de cada cidadão para a
preservação do meio ambiente;
• O projeto demonstra a contribuição que cada
um de nós pode dar para o equilíbrio ecológico da
comunidade;
• Reílorestamento de área degradada;
• Atividade extracurricular para as crianças das
escolas municipais de Belford Roxo.

Recomendações
A união de jovens e meio ambiente tem ganhado

destaque nos últimos anos, e a Escola Verde foi
um passo certo nessa direção. O projeto conseguiu
alinhar os interesses da comunidade, ensinando
conceitos básicos de preservação ambiental e re-
ciclagem, com os valores mundiais da empresa,
além de ser uma contribuição efetiva com o meio
ambiente.

A Bayer CropScience ocupa posição de desta-
que no agronegócio brasileiro e é uma das líderes
mundiais na área de ciência agrícola, com o de-
senvolvimento de defensivos agrícolas, sementes
e biotecnologia, além de produtos para o controle
profissional de pragas não agrícolas. Com portfólio
balanceado e soluções completas para as lavouras,
a empresa atende todas as regiões agrícolas e as
principais culturas como a soja, algodão, cana-
de-açúcar, café, citros, milho, entre outras. No
Brasil, a empresa conta com aproximadamente 900
colaboradores, uma instalação
industrial em Belford Roxo (RJ)
e uma Estação Experimental no
Estado de São Paulo.

Após dois anos difíceis para a
agricultura brasileira, a empresa
acredita na recuperação do mer-
cado e está bastante otimista com
suas novas estratégias de negócio.
O Brasil é um país-chave para
seus negócios, pelo seu grande
potencial agrícola - o país possui
90 milhões de hectares de terras
ainda não utilizados para produ-
ção agrícola, excluindo áreas de

proteção ambiental. A Bayer CropScience acredita
que, em poucos anos o, Brasil se tornará o principal
fornecedor de alimentos para o mundo.

Em 2006, seguindo com sua estratégia de trazer
inovações tecnológicas que contribuem para o
melhor manejo das lavouras, a Bayer CropScience
trouxe quatro produtos de alta performance e com
tecnologia de ponta para o mercado brasileiro: Obe-
ron uma ferramenta inovadora para o controle de
insetos e ácaros, principalmente a mosca-branca,
considerada uma das mais principais pragas que
comprometem as lavouras atualmente; o Nativo,
para a cultura da soja no cerrado brasileiro; o Con-
nect para batata, feijão, melão e tomate, e o CropS-
tar, para o tratamento de sementes de milho.

A Bayer CropScience trabalha intensamente as
oportunidades de crescimento nas áreas de novas
tecnologias e sementes. Para isso, planeja aumentar
seus investimentos anuais em P&D. Serão cerca de
€ 750 milhões até 2015, sendo que o bidget mundial
de pesquisa para a área de BioScience saltará de €
80 milhões por ano para mais de € 200 milhões e
o da linha de defensivos agrícolas, a longo prazo,
será de € 500 milhões por ano.

A Bayer CropScience continuará o seu trabalho
intenso, levando ao produtor rural brasileiro o que
há de mais moderno no segmento para o manejo
das lavouras, sendo um grande parceiro para o
crescimento e desenvolvimento da agricultura
brasileira.

• Vendas Globais da BCS (incluindo todos os negó-
cios da empresa): € 5,7 bilhões
• Vendas Globais de Defensi-
vos Agrícolas: € 4,644 bilhões,
sendo:
• € 1,22 bilhão cm Inseticidas (n°
l no ranking de mercado)
• € 1,20 bilhão em Fungicidas
(n° 2 no ranking de mercado)
• € 1,76 bilhão em Herbicidas (n°
3 no ranking de mercado)
• € 470 milhões em Tratamento
de Sementes (n° l no ranking de
mercado)
• Vendas Globais de Environ-
mental Science: € 714 milhões

»
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(n° l no ranking de mer-
cado)

V e n d a s G l o -
b a i s de B i o S c i e n c e :
€ 342 milhões
• Número de colaboradores
no mundo; 17.900

• Faturamento da empresa em 2006 no Brasil foi
de RK 1,38 bilhão (queda de 22% se comparado ao
ano anterior)
• Número de colaboradores no Brasil: aproxima-
damente 900

Desde 2005, a Bayer CropScience desenvolve
o Projeto Biodiversidade, que tem como objetivos
promover a biodiversidade por meio da restau-
ração ambiental c paisagística da microbacia
do Córrego Taquara Branca, no município de
Sumaré/SP, e capacitar jovens para uma ação
socioambiental.

Uma das principais atividades do projeto é o
plantio de espécies nativas e frutíferas, visando à
preservação de alguns corpos d'água ali existentes,
por meio do repovoamento da mata ciliar, de acordo
com o Código Florestal Brasileiro. Desde 2005, cerca
de 11.900 mudas de espécies nativas c frutíferas já
foram plantadas no local.

Um dos destaques do projeto são as formações de
corredores ecológicos, que fazem a interligação de
diversas ilhas de biodiversidade, que são pequenas
áreas isoladas. Essa interligação facilita o trânsito
e a multiplicação de diversas espécies de animais
silvestres. Biólogas da Universidade de São Paulo
(USP) acompanham e monitoram as espécies de
aves a mamíferos, que passaram a povoar a micro-
bacia do Córrego Taquara Branca,

Projetos ambientais desta natureza não costu-
mam demonstrar resultados imediatos, mas alguns
deles já puderam ser observados como:
• o ressurgimento de minas d'água: este fato se deve
principalmente à eliminação dos fatores de degrada-
ção que havia no local e ao plantio das espécies que
proporcionam o sombreamcnto destas minas;
«enriquecimento da fauna local: este incremento de
aves c pequenos mamíferos já está sendo observado
devido à introdução das diversas espécies vegetais,
principalmente as frutíferas, que servem de atrativo

para esses animais. Esse re-
sultado pode ser encontrado

nos relatórios Avifauna, elabo-
rados pelas Biólogas da USP.

O Projeto Biodiversidade é desenvol-
vido em parceria com as seguintes entidades:

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, Laboratório de Ecologia e Restauração Flo-
restal (LERF), da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz" (ESALQ USP), Sociedade Hu-
mana Despertar (ONG) e a Prefeitura Municipal
de Sumaré.

Um grupo de dez jovens, intitulados "Os Pio-
neiros", é capacitado por especialistas em meio
ambiente e orientado por bolsistas do LERF, sob
coordenação do professor Dr. Ricardo Ribeiro Ro-
drigues, um dos mais conceituados profissionais do
Brasil na área de adequação ambiental. Esses jovens
são responsáveis pela implementação de toda a parte
prática do projeto, isto é, desde a identificação das
espécies a serem introduzidas, preparo c seleção das
mudas, plantio c manutenções.

No aspecto de interação com a comunidade,
além das visitas de escolas da região de Sumaré,
os jovens "Pioneiros" levam as informações sobre
biodiversidade, por meio de palestras, para algumas
outras comunidades,

A Baycr CropScience acredita que o Projeto de
Biodiversidade é um exemplo e incentivo para que
outras empresas, entidades e agricultores possam
implementar projetos similares e assim contribuir
para o Desenvolvimento Sustentável.

Com o case "Projeto Biodiversidade", a Bayer
CropScience foi uma das empresas vencedoras da
5a edição do Programa BenchMais - Benchmarking
Ambiental Brasileiro, premiação que tem como
principal objetivo reconhecer c homenagear os
melhores modelos gerenciais de excelência na área
socioambiental, além de disseminar práticas bem-
sucedidas desenvolvidas por diversas empresas em
todo o Brasil.

"É uma grande satisfação para nós, da Bayer
CropScience fazer parte do Ranking do Programa
BenchMais - Benchmarking Ambiental Brasileiro.
Acreditamos que o Projeto Biodiversidade é um bom
exemplo e incentivo para que outras empresas, en-
tidades e agricultores possam implementar projetos
similares, contribuindo assim para o desenvolvi-
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mento de urna agricultura sustentável", destaca o
coordenador de Stewardship da empresa, Marcelo
Vasconcelos.

O case "Projeto Biodiversidade" foi um dos tra-
balhos reconhecidos na categoria "Premiados" e
passou a integrar o Ranking Benchmarking 2007.
na 12a posição, entre 111 trabalhos de responsabi-
lidade socioambiental de todo o país.

A responsabilidade socioambiental e o desenvol-
vimento sustentável são conceitos corporativos que
a Bayer CropScience coloca em nível tão elevado
quanto ao da qualidade de seus produtos. Atuando

com base nos princípios do desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental, a empresa incentiva o de-
senvolvimento crescimento da agricultura e reitera
o compromisso com o setor produtivo brasileiro.

Para a Bayer CropScience não existe uma úni-
ca solução para enfrentar os desafios e garantir a
sustentabilidade agrícola. Por esta razão investe
fortemente em sua estratégia para o equilíbrio dos
três pilares do desenvolvimento sustentável (social
econômico c ambiental), com o desenvolvimento
de projetos que contribuem para a melhoria da
qualidade social e ambiental no campo.

Eckart-Michael Pohl é head de comunicação da Bayer.
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