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em tão concentrado e festi-

vo quanto um dia de campo

e nem tão extenso e aventu-

reiro como uma rally agrícola. A al-

ternativa a estas duas ferramentas de

marketing rural no Brasil vem sendo

o "giro" (também chamado de giro

tecnológico) que, salvo algumas va-

riações, otimiza o tempo disponível

do produtor rural e facilita seu deslo-

camento além de oferecer maior raio

de ação para as empresas e organiza-

ções promotoras.

A sistemática é simples: en-

quanto em um dia de campo o pro-

dutor pode ser levado a percorrer

grandes distâncias para chegar ao

local do evento e investir nesta par-

ticipação todo um dia útil de tra-

balho, no "giro"/ quem circula são

os técnicos envolvidos/ percorrendo

de duas a três fazendas diariamen-

te, em regiões distintas. Para cada

ação de difusão tecnológica em uma

fazenda/ os proprietários de terras

vizinhas são convidados. O trabalho

de demonstração demora entre uma

hora e meia a duas horas. Ao final,

a organização oferece um ligeiro

lanche e os produtores estão libe-

rados".

Outra diferença em relação aos

convencionais dias de campo: ao in-

vés de uma grande concentração de

produtores/ os grupos no "giro" são

menores/ formados por fazendeiros

vizinhos à propriedade que sedia a

reunião. O rápido deslocamento e a

objetividade do "giro" permitem que

os agricultores levem consigo seus

funcionários que estejam ligados

mais diretamente ao tema do evento.

Esta ferramenta vem sendo adotada

em regiões do Cerrado, com mais in-

cidência em Estados como Goiás e

Mato Grosso.

Para conferir a funcionalida-

de do "giro" a Panorama Rural

foi até ao Oeste da Bahia, na divisa

com o Tocantins, mais precisamente

no município de Luis Eduardo Ma-

galhães (LEM), considerada a capi-

tal baiana do agronegócio e núcleo



de uma região de alta produção de

grãos. A partir da cidade, c irculou

durante um dia inteiro em um raio

de até 220 quilômetros, acompa-

nhando o primeiro de três dias do

Giro Talstar Dipel, realizado pela

multinacional norte-americana FM C

Agricultural Products de 18 a 20 de

março deste ano.

Controle da Falsa Medideira

- este "giro" foi organizado a partir

do final de 2008 e teve como objeti-

vo principal difundir entre os agri-

cultores da região, a funcionalidade

da ação combinada de dois produtos

- Talstar e Dipel - no controle da

lagarta Falsa Medideira (Pseudo-

plusia includens). A praga ataca, so-

bretudo, culturas de soja e algodão,

deixando as folhas das plantas com

aspecto rendilhado, comprometendo

a produtividade.

O Talstar, da FMC, é um inse-

ticida píretróide de ação prolonga-

da que age por contato e ingestão.

Provoca desequilíbrio nos estímulos

nervosos da lagarta gerando a osci-

lação do funcionamento dos órgãos

até provocar a morte. O Dipel, da

Sumitomo, é um inseticida biológico

que provoca o rompimento das pare-

des do aparelho digestivo da Falsa

Medideira. A praga paralisa sua ali-

mentação o que a leva à morte.

O Circuito - a primeira pa-

rada do giro foi pela manhã, na

Fazenda Xanxerê, no município de

Correntina, já próximo à divisa com

o Estado de Goiás. Pequenas tendas

foram montadas dentro de uma área

de cultivo de soja. Duas dezenas de

cadeiras acomodaram os produto-

res da região. Durante pouco mais

de uma hora, técnicos da FMC e da

japonesa Sumitomo Chemical apre-

sentaram números, dados e defende-

ram, respectivamente, a utilização

conjugada dos produtos Talstar e

Dipel para o controle da Falsa Me-

dideira. A exposição, apesar da ori-

gem técnica, é bastante didática e de

alto poder de convencimento.

Os objetivos são claros. "Nossa

estratégia é aumentar a participação

do Dipel em larga escala na área de

soja, levando informações para pro-

dutores Hop', formadores de opinião",

explica o engenheiro agrônomo da Su-

mitomo Chemical do Brasil, Rodrigo

Bueno Rodrigues.

Ele também comentou sobre a

eficiência destas ferramentas de ma-

rketing a campo. "Classif ico o 'giro'

como uma alternativa inter-

mediária ao dia de campo

e ao rally; este último con-

sidero bem eficiente, pois

apesar de requisitar mais

tempo dos envolvidos ofere-

ce mais informação e pontos

de vista diferenciados", ex-

plica. Rodrigues, por outro
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lado, questiona a funcionalidade do

dia de campo: "é maçante e cansa-

tivo".

Pela ausência de elementos que

possam dispersar a atenção - a reu-

nião do "giro" é feita dentro de áreas

de cultivo e não nas sedes das fazen-

das - a assimilação das informações

tende a ser bem satisfatória. O coor-

denador de Marketing Regional (BA,

PI, MA e parte de MG e GO) da FMC,

Flávio Centola, defende a adoção do

"giro" para o oeste baiano: "um dia

de campo nesta região não seria pro-

fícuo/ pois as distâncias são muito

grandes para o produtor; no caso do
vgiro' os cinco pontos de parada de

nossa equipe foram colocados estra-

tegicamente em uma distância média

de 60 km entre cada um, ao longo dos

três dias de trabalho".

Objetividade - ele aponta ou-

tras vantagens da util ização do giro

na região: "em um dia de campo

convencional os produtores teriam

de percorrer, no mínimo, 100 quilô-

metros para chegar ao local e ainda

utilizariam o dia todo só em função

do evento; no nosso caso precisamos

de tempo, mas não tanto quanto em

um dia de campo".

A objetividade do "giro" foi a

principal observação dos produto-

res do oeste baiano. "Em um dia de

campo perco muito do meu tempo de

trabalho; além disso, no xgiro' tenho

atendimento personalizado", comenta

o proprietário da Fazenda Xanxerê,

Luis Carlos Bergamaschi. Agricultor

com áreas de soja, algodão, milho,

feijão e integração com gado de corte

(três mil cabeças), Bergamaschi vai

mais longe: "na minha fazenda não

farei mais dia de campo, pois acaba

em muita cerveja e cachaça".

Na Fazenda Eliane (a segun-

da visitada pelos técnicos da FMC e

da Sumitomo), no município de São

Desidério, BA, as virtudes do for-

mado intermediário também foram

reconhecidas. O agricultor Devanir

Roberto Bolonhini tem propriedade

vizinha (Fazenda Paraná, distante

apenas 20 km) e precisou apenas

da segunda metade de uma tarde de

trabalho para participar do "giro",

realizado também dentro de área de

cultivo de soja. "Isso aqui toma me-

nos tempo e é bem funcional; o dia

de campo acaba sendo carregado de

propaganda e com uma linguagem

muito técnica", observa.

O gerente de produção da Fa-

zenda Eliane, Paulinho Ferreira,

prefere não descartar o dia de cam-

po, alternativa que desenvolve na

propriedade para a divulgação da

fazenda. "Em um todo, o 'giro' é

mais funcional, pois é bem focado e

reúne grupo menor; o dia de campo

chama a atenção e o 'giro' qualifi-

ca", conceitua.

Durante três dias o Giro no



oeste baiano percorreu as fazendas

Xanxerê, em Correntina, E l lane,

Guarani e Marechal Rondon, em

São Desidério, e Barcelona, em

Riachão das Neves. De acordo com das propriedades. G3

os organizadores reuniu ao todo
150 participantes entre proprie- (*) Ariosto Mesquita viajou ao
tários, administradores e técnicos oeste baiano a convite da FMC

Falsa Medideira
Uma praga de primeira

C onsiderada até meados da década uma in-

festação secundária nas lavouras de soja, a

lagarta Falsa Medideira (Pseudoplusia inclu-

dens) tomou-se hoje a principal praga do grão, tan-

to no Cerrado quanto em regiões do sul brasileiro. A

constatação foi feita pelos técnicos da FMC Agricul-

tura! que checaram esta demanda junto aos agricul-

tores e resolveram fixar esforços de controle sobre

o animal. "Já é pior do que a ferrugem asiática",

garante o gerente de produto da multinacional norte-

americana no Brasil, Gustavo Canato.

Para dificultar, sua incidência vem sendo con-

siderada de difícil controle nas plantações, tanto ^e

soja quanto de algodão. Esforços estão sendo feitos

para reduzir ao máximo sua presença nos campos,

mas ainda está longe a sua eliminação ou mesmo a

redução para patamares ínfimos. Os efeitos da praga

na lavoura assustam os agricultores. O ciclo de vida

da lagarta é de aproximadamente 15 dias e neste pe-

ríodo cada animai consome, em média, 150 cm2 de

área foliar. Cada fêmea tem a capacidade de postar

até 600 ovos, geralmente na parte inferior das folhas.

Mas o que exatamente teria auxiliado no au-

mento da população da Falsa Medideira no Brasil?

A equipe da FMC trabalha com duas hipóteses: a

primeira seria o efeito das mudanças climáticas na

Região Sul e no Mato Grosso do Sul. A segunda pos-

sibilidade - que pode ser conjugada à primeira - se-

ria o aumento, no Cerrado, do uso de fungicidas que

passaram a controlar as ações de fungos que regulam

naturalmente a população da lagarta através, por

exemplo, da doença branca.

O temor de agricultores é de que a infestação da

praga cresça nas próximas safras o suficiente para

provocar sérios prejuízos. A ação da lagarta deixa as

folhas com aparência rendilhar provocando seu enve-

lhecimento e posteriormente a sua queda, afetando

a produtividade da planta. Além do oeste baiano, a

Falsa Medideira vem sendo considerado um problema

sério também em regiões de cultivo de soja no Para-

ná, São Pauio e Mato Grosso do Sul. DD
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