


Reconciliar produções maiores com o uso racio-
nal dos recursos naturais é a ordem do dia para
o setor agrícola. E, em nome dela, já se observa
uma crescente pressão exercida por meio de re-
gulamentações e, sobretudo, pelo mercado. "A
pressão por melhores práticas no agronegócio
vem de longa data. O m o v i m e n t o de susten-
tabilidade só reforçou as oportunidades de ne-
gócios a partir de uma gestão mais eficiente da
produção agrícola" afirma Meire Ferreira, supe-
rintendente do ARES, Instituto para o Agrone-
gócio Responsável.

A própria organização, criada em 2007 por
meio da parceria entre empresas e associações
do setor agropecuário, é um exemplo de como

o segmento está mo-
bilizado para adaptar
suas práticas a um mo-
delo de desenvolvimen-
to sustentável. Segundo
Meire, a ARES tem como
objetivo a geração e a
difusão de conhecimen-
to, assim como a pro-
moção do diálogo en-
tre os representantes
do agronegócio e a so-
ciedade civil organiza-
da visando a constru-
ção de uma agenda de
responsabilidade social
para o setor.

"O conhecimento
sobre sustentabilidade
precisa ser consolidado
no setor agrícola. Ain-
da hoje está muito frag-
mentado em cada siste-
ma produtivo. A missão
da ARES é traduzir sus-
tentabilidade na prática,
tangibilizando conceitos
como o do triple bottom
Une por meio de uma
linguagem mais acessí-
vel para quem está no
campo" ressalta Meire.

Segundo o Worl-
dwatch InstíWte, cerca
de 70% da água con-
sumida mundialmen-
te, incluindo a que de-
corre de desvios e de

bombeamento do subsolo, atende a irrigação
na agricultura. Algo em torno de 20% abaste-
cem a indústria e 10%, as residências. Além dis-
so, de acordo com o Banco Mundial, 13 milhões
de hectares de florestas tropicais são degrada-
dos ou desaparecem a cada ano, principalmen-
te para expansão da atividade agrícola.

Além do consumo mais eficaz de água, ou-
tro desafio do agronegócio sustentável é a ex-
pansão sem agressões ao meio ambiente. Para
Carlos Clemente Cerri, pesquisador do Centro de
Energia Nuclear na Agricultura da Universida-
de de São Paulo (CENA/USP), o Brasil tem total
condição de suprir boa parte da demanda de ali-
mentos, fibras e biocombustíveis mundiais sem
necessidade de novos desmatamentos. "Precisa-
remos de 18 a 20 milhões de hectares nos pró-
ximos dez anos para cultivo de soja, milho, cana
de açúcar e oleaginosas para produção de bío
diesel. Essas atividades podem ser realizadas em
áreas hoje ocupadas por pastos. Para isso, basta
aumentar a concentração de gado de 0,9 para 1,5
cabeças por hectare" explica Cerri,

O relatório "Agricultura para o desenvolvi-
mento" do Banco Mundial ressalta que as tecno-
logias devem fazer mais do que ampliar a pro-
dução. Precisam contribuir para a economia de
água e energia, a redução de riscos, o aumento
da qualidade dos produtos e a proteção do meio
ambiente. "A sustentabilidade na agricultura de-
pende da combinação de uma série de tecno-
logias que vão desde o melhoramento genéti-
co até o preparo e a adubação mais racional do
solo. Requer ainda melhorias nos sistemas de co-
lheita, transporte e armazenamento a fim de evi-
tar perdas" explica Cerri.

Na análise do Banco Mundial a agricultura
segue sendo, no século 21, um instrumento fun-
damental para o desenvolvimento sustentável e
a redução da pobreza. Três em cada quatro pes-
soas de baixa renda nos países em desenvolvi-
mento vivem na zona rural. Cerca de 2,1 bilhões
vivem com menos de US$ 2 por dia, e 880 mi-
lhões com menos de US$ 1 por dia. A maioria de-
pende da agricultura para sua subsistência. "Con-
siderando onde estão e o que fazem melhor, é
imperativo promover a agricultura para cumprir
a Meta de Desenvolvimento do Milênio de cor-
tar pela metade a pobreza e a fome do mundo
até 2015. A agricultura por si só não será suficien-
te para reduzir substancialmente a pobreza, po-
rém já demonstrou ter uma eficiência única para
a tarefa", reforça o relatório.
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CRISE DE

Discutir o pape! da agricultura não só como pro-
vedora de alimentos, mas como atividade capaz
de gerar renda é essencial no cenário atual de cri-
se de alimentos. "A humanidade acomodou-se
em um determinado padrão de consumo. Ao in-
vés de desenvolver a agricultura nos países mais
pobres, optou-se por abastecê-los com doações.
Com a ascensão das nações emergentes como
China e índia, suas populações começaram a
consumir mais e passou-se a transferir os exce-
dentes de produção para esses mercados, com-
prometendo o abastecimento dos países mais
pobres" explica José Geraldo Eugênio de Fran-
ça, diretor-executivo da Embrapa.

Segundo o Banco Mundial, nos países com
economias baseadas na agricultura, a ativida-
de gera uma média de 29% do produto interno
bruto (PIB), emprega 65% da força de trabalho.
As indústrias e serviços vinculados ao agronegó-
cio nas cadeias de valor representam, freqüente-
mente, mais de 30% do PIB nos países em trans-
formação e urbanizados.

Diretor de proteção de cultivos da Basf no
Brasil, Eduardo Leduc, destaca que a principal
causa da fome no mundo tem sido a falta de ren-
da e não de alimentos. Para ele, a recuperação de
preços dos produtos agrícolas era necessária para
manter os investimentos na agricultura. "O setor

como um todo estava sendo muito mal remune-
rado, pelo alto nível de investimentos em pesqui-
sa, desenvolvimento e adequação às práticas so-
cioambíentalmente responsáveis que o mercado
exige" ressalta. Em sua opinião, o elevado desper-
dício de alimentos indica que eles estavam bara-
tos demais para quem podia comprar. "Não adian-
ta ter alimento se ele não vai para o lugar certo e
não adianta produzir alimentos se as pessoas não
têm dinheiro para comprar" afirma Leduc.

Dados da Organização das Nações Unidas
revelam que o Brasil desperdiça 1,4% do PIB com
cerca de R$ 17 bilhões de alimentos jogados no
lixo todos os anos. Um montante como esse se-
ria suficiente, segundo cálculo da Secretaria de
Abastecimento e Agricultura do Estado de São
Paulo, para custear a alimentação de 35 milhões
de brasileiros.

A política norte-americana de incentivo a
produção de etanol a partir do milho também
contribuiu para inflar os preços dos alimen-
tos. Além de diminuir a disponibilidade do grão
para alimentação, a cultura avançou sobre outras
áreas de cultivo tradicional como as de soja. Adal-
giso Telles, diretor de comunicação corporativa
da Bunge no Brasil, alerta que o desequilíbrio
da oferta e demanda é apenas um dos fatores
que contribuem para a inflação dos alimentos.
Segundo ele, a menor disponibilidade de insu-
mos também afetará os preços dos produtos
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agrícolas, ainda que essa não seja exatamente a
motivação da crise atual.

'A oferta de insumos para produção de fer-
tilizantes no mundo — nitrogênio, fósforo e po-
tássio (NPK) — está diminuindo. Nos Estados
Unidos, houve fechamento de minas de fósfo-
ro nos últimos dois anos por esgotamento. Jazi-
das de potássio na Rússia também foram desa-
tivadas por conta de inundações e vazamentos,
diminuindo em mais seis milhões de toneladas
a oferta de cloreto de potássio, o que represen-
ta mais de 10% da produção mundial desse mi-
neral" conta. Telles lembra que para a extração
do nitrogênio, os gases da atmosfera são sub-
metidos a altas temperaturas, processo que uti-
liza combustíveis fósseis, cujos preços seguem
nas nuvens.

"Os fertilizantes são elementos químicos da
natureza que readequamos para uma aplica-
ção superficial com a finalidade de tornar a ter-
ra mais produtiva. Se de um dia para o outro dei-
xássemos de utilizar esses insumos para nutrir
o solo, seria necessário pelo menos o dobro de

áreas para produzir a mesma quantidade de ali-
mentos disponível hoje", esclarece o diretor de
comunicação. A Bunge anunciou investimentos
da ordem de 3,2 bilhões para a abertura de qua-
tro minas de rocha fosfátíca no Brasil. A meta da
empresa é aumentar em 3,5 milhões de tonela-
das a produção desse mineral.

PRODUZIR MAIS
COM MENOS
A Embrapa anda preocupada com o desenvolvi-
mento de práticas que proporcionem o uso mais
racional dos recursos naturais e insumos quími-
cos. Tanto que o transformou em um de seus fo-
cos de atuação. 'A agricultura do futuro terá que
produzir mais dispondo de menor quantidade de
água que é um bem finito cada vez mais requisi-
tado e menos disponível. O mesmo vale para os
insumos. A produção atual está fortemente ba-
seada no uso de defensivos químicos para com-
bater pragas e doenças. Além dos insumos esta-
rem cada día mais caros, eles representam um
problema ambiental grave para a natureza e saú-
de humana, tanto para os trabalhadores que os
manipulam, quanto para os consumidores dos
alimentos", afirma França.

De acordo com o seu diretor-executivo, a ins-
tituição também tem buscado produtos e méto-
dos substitutos aos insumos químicos. Um deles
é o controle biológico, que consiste no empre-
go de um organismo (predador, parasita ou pa-
tógeno) para combate a pragas na lavoura. Outra
possibilidade, a fixação biológica do nitrogênio
possibilita a redução significativa da aplicação de
fertilizantes químicos em culturas como a da soja.
"A fixação se dá por meio dè uma bactéria, que
associada à soja, mineraliza o nitrogênio para a
planta. Essa técnica já é aplicada em cerca de 23
milhões de hectares de cultivo do grão no Bra-
sil" expõe França.

Por meio do melhoramento genético, a Em-
brapa desenvolve espécies mais resistentes a
doenças e adaptadas a condições climáticas ad-
versas como a menor disponibilidade de água.

No semi-árido nordestino, por exemplo, de-
pois do cruzamento de espécies, a empresa for-
mulou variedades menos suscetíveis às secas. O
milho catingueiro e a asa branca, desenvolvidos
pelos pesquisadores da unidade da Embrapa na
região, apresentam ciclos menores, podendo ser
colhidos depois de 90 a 95 dias após o plantio,
enquanto a colheita da variedade convencional
leva cerca de 130 dias. "A estratégia de redução
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do ciclo permitiu que se passasse a colher milho
todos os anos, diminuindo os riscos da lavoura
perecer com a seca", explica França.

Outra experiência conduzida na Embrapa
Meio Norte possibilitou o desenvolvimento da va-
riedade Guariba do feijão caupi. "O híbrido apre-
senta maior produtividade e resistência a pragas
como a mosca branca e cigarrinha" explica França.

O modelo de produção baseado na monocultu-
ra, uso intensivo de insumos químicos e mecani-
zação, consagrado pela revolução verde no sécu-
lo XX, tem sido alvo constante de críticas.

Não sem razão. Essa combinação de tecnolo-
gias e métodos levou a perda de biodiversidade,
dependência excessiva de combustíveis fósseis,
erosão do solo, e à poluição dos recursos hídri-
cos entre outros efeitos negativos.

Reduzir as externalidades tem sido, por
exemplo, o grande desafio para as fabricantes

de defensivos e fertilizantes. Nos últimos anos,
essas empresas, ícones da revolução verde, in-
vestiram continuamente na redução da toxici-
dade de seus produtos e na conscientização dos
agricultores para uso racional e seguro dos insu-
mos. "Há muitos exemplos de boas práticas no
setor agrícola. No entanto, a sustentabilidade
vem despertar para questão social e ambiental
de uma forma muito mais intensa, propondo o
alinhamento dessas iniciativas ao negócio'; afir-
ma Meire, do ARES.

Walter Dissinger, vice-presidente de proteção
de cultivos para a América Latina e Care Chemi-
cals para a América do Sul, da Basf, destaca que
a sustentabilidade é determinante para a pereni-
dade do agronegócio. "O crescimento do agrone-
gócio ocorre justamente em um momento que
se torna evidente o desafio de conciliar o cresci-
mento econômico às questões socioambientais,
em que a sustentabilidade não deve ser conside-
radaum diferencial, mas o princípio que garantirá
a sobrevivência das organizações", ressalta.



REVISÃO DE PROCESSOS
E ESTRATÉGIAS

A partir da perspectiva da sustentabilidade, as
empresas do setor agrícola passaram a revisar al-
guns processos e estratégias de negócio. Na uni-
dade da Bunge Fertilizantes de Guará (SP), des-
de 2003, utiliza-se a biomassa em substituição ao
gás liqüefeito de petróleo (GLP). Além da econo-
mia de cerca de R$ 6 milhões anuais em combus-
tível, o Projeto Biomassa Guará permitiu a redu-
ção de 24.221 toneladas de C02, entre setembro
de 2003 e outubro de 2006. Aprovado em outu-
bro de 2007, pelo Conselho Executivo do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o pro-
jeto deve gerar mais créditos de carbono para a
empresa em 2009.

A Basf, por sua vez, vem focando a sua estraté-
gia na área de proteção de cultivos. Segundo Le-
duc, diretor da área no Brasil, além de combater

pragas e doenças, os produtos dessa linha pro-
porcionam ganhos de produtividade de 10 a 15%
a partir dos chamados efeitos fisiológicos que
atuam no funcionamento da planta. "Essa tecno-
logia está diretamente ligada à sustentabilidade
porque o agricultor precisa produzir mais na mes-
ma área. Vamos ter que aumentar muito a produ-
tividade para atender a demanda mundial. Não
adianta só expandir a área agrícola" esclarece.

A empresa também investe em pesquisa e
desenvolvimento de genes que aumentam a
produtividade e a tolerância à seca. Segundo Le-
duc, a Basf tem buscado parceiros com conheci-
mento na área de sementes para oferecer essa
tecnologia ao mercado. "O modelo de negócios
adotado pela empresa prevê a introdução de no-
vas soluções no mercado por intermédio de par-
cerias, respeitando a cadeia de produção de se-
mentes estabelecida" afirma.



Em agosto de 2007, a Basf e a Embrapa anun-
ciaram um acordo de cooperação na área de bio-
tecnologia para desenvolvimento de uma varie-
dade brasileira de soja geneticamente modificada.
As duas empresas estão trabalhando para regis-
trar a nova tecnologia junto à Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio), atendendo
às exigências da Lei de Biossegurança 11.105/05, A
expectativa é que as novas variedades de soja es-
tejam disponíveis para o produtorde sementes em
2010 ou 2011. Para o agricultor, a partir de 2012.

Desde março de 2007, a corporação de ori-
gem alemã mantém parceria com a Monsanto
para pesquisa e desenvolvimento de produtos
com características de tolerância à seca e maior
rendimento para as culturas de milho, soja, al-
godão e canola. Durante o período de colabora-
ção, as duas companhias vão investir em conjun-
to USS 1,5 bilhão.

Pioneira na área de biotecnologia, a Monsan-
to comprometeu-se a dobrar o rendimento de
sementes de milho, soja e algodão, reduzindo em
1/3 a quantidade de recursos para o cultivo das
mesmas variedades até 2030. Nos próximos cinco
anos, destinará USS 10 milhões ao setor público
de pesquisa visando acelerar o desenvolvimen-
to de novas variedades de trigo e arroz. A cada
ano, um painel mundial de especialistas selecio-
nará um projeto diferente, oferecendo USS 2 mi-
lhões em investimentos.

A empresa também integra uma parceria fir-
mada em março deste ano com os governos do
Quênia, Uganda, Tanzânia e África do Sul com o
objetivo de pesquisar variedades resistentes à ri-
gidez do clima árido. A tecnologia será disponi-
bilizada a pequenos produtores sem a cobran-
ça de royalties.

O programa Milho Eficiente para a África
(WEMA, na sigla em inglês) conta ainda com a
participação da Fundação Bíll & Melinda Gates e
Howard G. Buffett, a Fundação Africana de Tec-
nologia Ag ricultural (AATF) e o Centro Internacio-
nal de Melhoramento de Milho eTrigo (CIMMYT).
"A biotecnologia sozinha não é a solução, mas
tem uma contribuição importante para reverter
a crise de alimentos. Com esses três bilhões de
pessoas que virão para o mundo nos próximos
20 anos é imperativo produzir mais com menos
recursos. E a biotecnologia representa uma boa
opção para aumentar a produtividade, utilizan-
do menos áreas e recursos da natureza", afirma
Gabriela Burian, gerente de responsabilidade am-
biental da Monsanto.

RELACIONAMENTO COM
STAKEHOLDERS
A aplicação do conceito de sustentabilidade no
setor agrícola tem produzido mudanças impor-
tantes no modo como as empresas se relacio-
nam com os seus públicos de interesse, em es-
pecial, os clientes.

Na Basf, todos os projetos sofreram uma re-
visão e os investimentos foram priorizados nas
áreas mais próximas à estratégia de negócio.
"Como empresa de pesquisa e desenvolvimento
que atende as legislações ambientais e sociais, o
que a companhia tem de know-how que pode
levar para o mercado?", replica Leduc a indaga-
ção que motivou uma evo-
lução da sustentabilidade
no negócio de agricultura
na companhia.

A partir dessa reflexão,
percebeu-se que a expe-
riência da empresa na im-
plementação do conceito
de sustentabilidade pode-
ria ser estendida aos par-
ceiros de negócios. O Mata
Viva Propriedades Rurais é
um um bom exemplo dis-
so. Realizado desde 1984
para recuperação da mata
ciliar do Rio Paraíba do Sul,
no Complexo Químico da
empresa em Guaratingue-
tá (SP), o programa come-
çou a ser implementado,
a partir de 2007, para a re-
adequação ambiental de
propriedades rurais.

A iniciativa conta com
o apoio da fundação cor-
porativa da BASF, Espaço
ECO, e de cooperativas par-
ceiras. "A propriedade agrí-
cola tem que gerar lucro, e
também cuidar do meio
ambiente, dos seus funcio-
nários e das próximas gera-
ções. Mas a falta de clareza
quanto à lei, dificulta o en-
gajamento do agricultor
na adequação de sua pro-
priedade. Por isso, desen-
volvemos um pacote com-
pleto para que ele saiba
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exatamente o que fazer, com que prazo, os cus-
tos, técnicas e vantagens de atender as leis am-
bientais", afirma.

Segundo Leduc, o negócio do agricultor que
não atende as exigências ambientais começa a
ser prejudicado tanto pela aplicação de multas
como pela perda de mercados. "Se a propriedade
está inadequada o produtor enfrenta dificulda-
des para documentá-la e vendê-la por causa do
passivo ambiental. Também encontra restrições
no financiamento bancário. Além disso, a respon-
sabilidade socioambiental tem sido cobrada por

parte de cadeias de supermer-
cados e importadoras cada dia
mais exigentes" ressalta.

As ações de responsabili-
dade socioambiental da Bun-
ge junto aos produtores são
divididas em quatro etapas. A
empresa promove a conscien-
tização por meio da distribui-
ção da cartilha "Responsabili-
dade Ambiental na Produção
Agrícola" elaborada em parce-
ria com o Ministério do Meio
Ambiente. "Primeiro, o produ-
tor entende o que é o Código
Florestal, como obter os licen-
ciamentos e tornar a proprie-
dade mais produtiva do ponto
de vista socioambiental. Essa
fase é importante porque o
agricultor, que não tem a sua

propriedade 100% adequada, normalmente, fica
receoso de buscar orientação junto ao governo
e ser autuado. Por isso, acaba deixando de aten-
der às exigências legais", explica Telles,

Havendo o interesse do produtor em inves-
tir na adequação, a Bunge aciona ONGs parcei-
ras como a Conservation International para fazer
o georeferenciamento e propostas de regulari-
zação da propriedade, conforme as categorias
definidas legalmente para as áreas de preserva-
ção: Reservas Legais, Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) ou Reservas Permanentes de Pre-
servação Natural (RPPNs)

A terceira etapa é a de reconhecimento. Há
cinco anos, a Bunge realiza o "Destaque Bunge
Agricultor Brasileiro", que reconhece produtores
rurais que obtiveram os melhores resultados em
sustentabilidade nas culturas de soja, trigo, mi-
lho, algodão, cana-de-açúcar, café e, a partir des-
te ano, arroz. "Por meio de indicadores desen-
volvidos e revistos, anualmente, junto a ONGs
e universidades, selecionamos de 14 a 15 pro-
dutores com o objetivo de estimular e dissemi-
nar a adoção de práticas mais sustentáveis" ex-
plica Telles.

A última etapa é a da cobrança. Para forne-
cer matérias-primas à Bunge, os produtores de-
vem estar rigorosamente adequados às legisla-
ções ambiental e social. "A empresa entende que,
para continuar no mercado, um produtor precisa
ser sustentável. E por isso inclui em todos os seus
contratos comerciais uma cláusula de sustentabi-
lidade" explica Telles,
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Se a qualquer momento ficar compro-
vado que agricultor descumpriu a legisla-
ção, a Bunge tem o direto de rescindir o
contrato unilateralmente.

Em relação aos clientes, a empresa cru-
za os dados fornecidos para cadastro com
a lista suja do Ministério do Trabalho que
relaciona propriedades com ocorrências
de trabalho escravo. "Desenvolvemos um
sistema que captura os dados dessa lista
de modo que se o produtor constar na re-
lação, a operação comercial é automatica-
mente bloqueada", explica Telles.

AGENTE DE
DESENVOLVIMENTO
Inspirado na organização do sistema solar,
o processo Mandalla propõe a integração
de saberes tradicionais e científicos para
desenvolvimento de práticas mais susten-
táveis na agricultura e combate a pobre-
za. Para atender a esse objetivo, a criati-
vidade é o limite. Vale até usar cotonetes
ou cabinhos de pirulito como aspersores
e garrafas PET para construir um sistema
de irrigação.

A técnica, estudada e disseminada no
Brasil pelo engenheiro agrônomo Willy Pes-
soa a partir da década de 70, consiste em
um método de produção que evolui de for-
ma circular — como em uma mandala — a
partir de uma fonte de água.

Para desenvolver esse método, Pessoa
bebeu da fonte de Bill Morrison, criador
do conceito de permacultura que propõe
a reunião dos conhecimentos tradicionais
com técnicas inovadoras, com o objetivo
de criar uma "cultura permanente" susten-
tável, baseada na cooperação entre os ho-
mens e a natureza. "A idéia surgiu depois
que conheci as experiências de Morrison
com o plantio em formato de ferradura.
Inspirei-me na organização do sistema so-
lar para desenvolver uma técnica que per-
mitisse produzir em pouco espaço e com
baixo custo" afirma Pessoa.

Em uma área de 2500 m2 é possível im-
plementar o modelo de produção de ali-
mentos formado por nove círculos con-
cêntricos que têm no centro um espelho
d'água, de onde parte o sistema de irriga-
ção. O método consorciado de produção
de alimentos e criação de animais dispensa

o uso de defensivos químicos. Além de se
alimentar de ervas daninhas, as galinhas,
por exemplo, oferecem adubação para a
terra por meio do estéreo que produzem.

Segundo Pessoa, o desenvolvimento
dos três primeiros círculos da Mandalía ob-
jetivam a qualidade de vida da família be-
neficiada, os alimentos produzidos nessa
área são destinados ao consumo próprio.
Do quarto círculo em diante, são produzi-
dos excedentes para comercialização visan-
do à melhoria da qualidade econômica dos
produtores rurais.

Depois de um ano de funcionamento,
a Mandalla pode proporcionar uma renda
mensal média de RS 1700,00 ao produtor.
Com o projeto em pleno funcionamento,
esse ganho pode chegar a R$ 5.000,00.

A agência Mandalla, organização sem
fins lucrativos criada em 2003 por Pessoa,
conta com uma equipe de empreendedo-
res sociais que disseminam o processo de
produção em círculos em assentamentos
agrícolas, comunidades quilombolas e in-
dígenas nos estados da Paraíba, Bahia, Ala-
goas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A iniciativa conta com o apoio de gran-
des empresas como a Pepsico, Oi Futuro,
ABN Anro Bank, Bolsa de Valores Sociais e
até a Bayer, fabricante de defensivos quí-
micos. Segundo Pessoa, a parceria com o
setor privado já foi alvo de críticas de mo-
vimentos sociais que a julgaram incompa-
tível com a proposta da Agência Mandalla
de promover um sistema de produção al-
ternativo ao de escala, que demanda o uso
intensivo de insumos industriais.

Pessoa defende que a integração de es-
forços com o setor privado é importante para
promovera sustentabilidade na agricultura.
"A iniciativa de apoiar um projeto como o
Mandalla, vindo de grandes empresas como
a Bayer, é um sinal positivo. Ao estimular
uma iniciativa como a nossa, eles ajudam
a desenvolver não só a atividade agríco-
la, mas também a economia. Há, portanto,
uma sintonia com o negócio" ressalta. **.

Reportagem Juliana Lopes
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Text Box
Uma revolução verde no agronegócio. Idéia Socioambiental, São Paulo. p. 48-57, set/out/nov. 2008.




