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Exportar soja não-transgênica está cada vez mais difícil, não por falta de comprador, mas por 
fornecedor. As indústrias que trabalham com este tipo de produto estão precisando buscá-lo 
cada vez mais longe e, outras, como a Cooperativa Três de Maio (Cotrimaio) praticamente 
desistiram deste nicho de mercado. Na Solae, a matéria-prima atravessa estados, assim como 
na Caramuru - apesar de que parte da produção ainda é comprada em Goiás. E, para esta 
safra, a situação pode piorar: a estimativa da Céleres é que a colheita geneticamente 
modificada passe de 62% para 64,7% da área total. 
 
"Ainda não sabemos como vai ser nesta safra", diz João Carlos Loro, gerente de Produção da 
Cotrimaio. No início do emprego da transgenia no Rio Grande do Sul - no final da década 
passada - a cooperativa fez um programa de não-transgênico e recebia um prêmio que variou 
entre 4% a 8%. Naquela época chegou a produzir 110 mil toneladas de soja convencional. Na 
colheita passada, apenas 1 mil toneladas. A Cotrimaio era fornecedora da Solea e da Olvebra, 
ambas com unidades no Rio Grande do Sul. As estimativas do setor são de que 97% da soja 
gaúcha seja geneticamente modificada. 
 
O vice-presidente da Caramuru Alimentos, César Borges de Sousa, diz que o valor pago pela 
soja convencional (prêmio) e o recebido compensam. "Mas não sabemos como será no futuro", 
acrescenta. Hoje, toda a soja industrializada pela empresa é não-transgênica. Ele estima que 
antes o raio de atuação era de, no máximo, 400 quilômetros e hoje são necessários 1 mil 
quilômetros atrás do grão - com a entrada em Mato Grosso.  
 
Na Solea, o uso do não-transgênico é considerado "estratégico". "Os mercados europeu e 
asiático preferem o produto convencional", diz Daniel Casara, diretor de Operações da Solea. 
Segundo ele, desde 2004 a fábrica busca soja no Paraná. Mas, de acordo com ele, o valor 
recebido não tem compensado o gasto com frete. Segundo os cálculos de Casara, o gasto com 
frete do grão dentro do Rio Grande do Sul sai, em média, R$ 45 por tonelada. Para trazer o 
mesmo produto do Paraná, o custo fica em R$ 95 a tonelada. Por conta disso, o fornecedor 
paranaense recebe um prêmio menor que o gaúcho: 5% ante a 8% a 10% em relação ao 
preço da Bolsa de Chicago (CBOT).  
 
Para Loro, a maior dificuldade de conseguir o grão convencional é a contaminação, aliado ao 
prêmio. "Para o produtor, o valor não estava compensando", afirma. Segundo ele, a região 
onde a soja é produzida para a cooperativa tinha muita erva-daninha e o produtor começou a 
enxergar no trasgênico uma vantagem. De acordo com o levantamento da Céleres para a safra 
2008/09 é que o Sul plante 85% de sua área com grão geneticamente modificado.  
 
O gerente de Produção da Cotrimaio conta que, no início do programa, o índice de 
contaminação era de, no máximo, 0,1% e, na última safra chegou a 0,7%. Diante de tão baixa 
oferta, na última colheita a cooperativa vendeu para apenas um comprador: a Solea.  
 
Casara diz, no entanto, que a soja convencional gaúcha, diante da pouca quantidade, não 
representa nem 3% da necessidade da empresa. Por conta da contaminação do estado, o 
diretor de Operações da Solae afirma que ficou praticamente impossível a fidelização naquela 
região. No Paraná, no entanto, a empresa adquire o grão de cooperativas fiéis.  
 
O vice-presidente da Caramuru acrescenta que é praticamente impossível não comprar de 
vendedores fidelizados. Segundo ele, a indústria faz um pré-contrato com o cliente externo e, 
deste modo, cria um pré-compromisso de compra com o sojicultor. "Se surge uma demanda 
adicional é difícil de atender. É preciso planejamento".  
 

 
Leia mais: 
 
Transgenia cria novo nicho para atuação das empresas 
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Após dez anos de aprovação da primeira variedade de soja transgênica pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio), algumas indústrias se preparam para andar na 
contramão dessa tendência e atuar em um novo nicho de mercado: o da antiga soja 
convencional. O objetivo é agregar valor com a venda do produto segregado a países que 
podem pagar mais para ter garantia de procedência.  
 
A nova tendência surge após uma série de conflitos jurídicos na consolidação da transgenia no 
mercado nacional. Depois de ser aprovada para testes em campo, a soja resistente a 
herbicida, de propriedade da Monsanto, foi proibida até 2003 por uma liminar. Pressionado 
pelo crescente contrabando de semente Genéticamente Modificada (GM) da Argentina, o 
governo federal publicou uma medida provisória naquele ano legalizando o plantio da nova 
variedade. Situação parecida viveu o milho, que após ter sua comercialização cancelada por 
uma liminar concedida pela justiça do Paraná foi aprovado em meados deste ano.  
 
Com o aumento da produção de soja transgênica, indústrias como oGrupo Maggi, Brejeiro, 
Caramuru Alimentos, Imcopa e Vanguarda se uniram e fundaram a Associação Brasileira de 
Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados (Abrange). A associação surge para 
auxiliar na exploração do novo nicho e promover o segmento em outros países, destacando a 
qualidade, garantia e a oferta regular de não transgênicos. O grupo de indústrias consome 
10% da produção total de soja no Brasil, cerca de 6 milhões de toneladas.  
 
O presidente da recém-formada associação, César Borges Sousa, diz que a demanda européia 
por grãos convencionais despertou o interesse de explorar o novo nicho. "Não temos nenhuma 
motivação ideológica. Queremos apenas explorar o mercado", pontua o presidente da 
entidade. Segundo ele, a primeira missão será visitar alguns países europeus para promover a 
associação e mostrar o potencial das indústrias associadas.  
 
O diretor da Imcopa, Johnny Drescher, acrescenta que houve uma demanda pelo farelo de 
soja não transgênico até o final do ano. "Se tivéssemos mais mercadoria a demanda tinha 
absorvido", disse. Segundo ele, a empresa deverá processar 2 milhões de toneladas Ele 
destaca as áreas de carne em geral como potencial consumidores do grão não transgênico. 
"Sem contar o Japão, que só consome tofu de soja convencional", afirma.  
 
No caso do milho, Drescher explica que também existe um grande potencial. "A UE comprou 
muito milho em 2007 porque o Brasil não produzia transgênicos", diz. Leonardo Sooguren, 
diretor da Céleres, concorda que exista uma demanda por milho convencional. "Mas é muito 
pontual. Isso ocorreu porque a safra de trigo quebrou naquele ano".  
 
Alda Lerayer, diretora executiva do Centro de Informações sobre Biotecnologia (CIB), diz que a 
iniciativa é importante. "O produtor precisa ter opções. Mas o plantio de transgênico cresce no 
mundo inteiro". Rodrigo Lima, gerente geral do Ícone, também enxerga uma flexibilidade 
nessa questão e acha boa a iniciativa. "Desde que não ganhe um foco ideológico é positivo", 
avalia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


