


agricultura, "Não há no mundo
quem tenha capacidade de pro-
duzir milho como o Brasil, seja
em disponibilidade de terras ou
em capacidade de produção", diz.
Nos próximos anos, assim como
aconteceu com a soja, o País
deve ultrapassar os americanos
na produção de milho, segundo o
executivo. A média nacional está
em torno de 4 mil quilos por hec-
tare, enquanto alguns de nossos
produtores especializados conse-
guem dez mil quilos no mesmo
espaço. "É mais que os oito mil
quilos obtidos nos Estados Uni-
dos", informa.

ES-Nos últimos cinco
anos, junto com os investimen-
tos alocados no Brasil, a empre-
sa renovou totalmente seu port-
fólio de produtos. "Estamos
muito agressivos no lançamento de
novas variedades", afirma Rissi. O
principal foco é o desenvolvimento
de variedades de altíssima tecnolo-
gia, com uso de transgenia. Para
tanto, a empresa tem apostado em
colocar à frente de suas unidades
executivos que tenham feito carreira
na área de pesquisa. Esse, por
exemplo, é o caso de Rissi, que inte-
grou a linha de frente de vários labo-
ratórios durante 30 anos. "Passei por
diversas empresas como Cargill,

Syngenta e, claro, a pró-
pria Pioneer", comenta.

Mas o mercado não é
feito apenas de semen-
tes de alto rendimento.
De olho em consumido-
res dispostos a realizar
investimentos mais mo-
destos, a Pioneer decidiu
investir em sementes de
médio rendimento. Nes-
se filão, aliás, duas con-
correntes realizaram vultosos investi-
mentos. A Dow Agroscienses pagou
cerca de US$ 100 milhões pela divisão
de sementes da Agromen e a Monsan-
to investiu igual valor na compra da
Agroeste. "Nossa estratégia não pre-
vê a aquisição de outras empresas e
sim um crescimento orgânico mais in-
tenso", explica Rissi. Para tanto, a
empresa lançou recentemente uma li-
nha de sementes de niédio rendimen-
to em resposta às ações das outras
multinacionais. Rissi, contudo, afirma

que os investimentos não aconte-
cem em função do que faz a con-
corrência. A empresa tem conse-
guido uma taxa de crescimento
que varia de 20% a 25% ao ano.
Com essa taxa, o diretor de ope-
rações comenta que a filial brasi-
leira se tornou o mais importan-
te braço da companhia fora dos
Estados Unidos. "Estamos aqui
há 35 anos, portanto, é natural
que o Brasil tenha um papel des-
tacado", avalia. Rissi, porém,
evita entrar na polêmica das li-
berações. Esse assunto, pai"a ele,
é de competência da Comissão
Técnica Nacional de Biossegu-
rança, a CTNBio. "O que impor-
ta é que o produtor brasileiro
tem à sua disposição nossa pes-
quisa de ponta, se um produto é
aprovado só precisamos do tem-

po necessário para fa-
zer a multiplicação das
sementes", afirma. Den-
tro dos produtos que
poderiam ser usados no
País, mas ainda não
são por questões buro-
cráticas, ele destaca
variedades resistentes
a insetos e à seca e
com melhor aproveita-
mento de nitrogênio.
"Diminuir a adubação

de nitrogênio é fundamental para o
meio ambiente e temos buscado essas
opções porque sabemos que é uma de-
manda importante", avalia o diretor.

Rissi está animado com o futuro.
Isso porque, segundo ele, a área
plantada de milho para a safra em
curso aumentou 11% e as vendas,
60%. Com mais resultados, mais in-
vestimentos serão destinados ao
País. Onde a pesquisa vai parar e
que tipo de sementes serão produzi-
das, é difícil afirmar. "Com o uso da

transgenia, conseguimos
fazer, em cinco anos, o
que a pesquisa antiga
não fez em 50 anos", re-
vela. Novos tempos de
uma nova agricultura.
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