


C orre no meio rural uma galhofa em que produtores
mato-grossenses questionam: que suco "verde"
teria tomado Blairo Maggi? Afinal, a transformação
é visível. Além de ser visto em congressos ambien-

talistas com freqüência e ter adotado um discurso total-
mente ecológico, a sua empresa, o Grupo Maggi,
dobrou de tamanho nos últimos dois anos, atingin-
do o fantástico resultado de US$ 2 bilhões em 2008
- sempre com propostas ligadas à preservação da

Amazônia e rigor para com os desflo-
restadores. Neste ano, o resultado
deve se manter. Do ponto de vista
ecológico, alguns dados da empresa
impressionam: há 15 anos não há
abertura de área, mantendo uma

necem grãos para a trading.
E este é o ponto que faz o
Grupo Maggi diferente dos
demais. A empresa desem-
penha o papel de fiscal do
meio ambiente e se tornou
símbolo da moratória da
soja, um acordo das empre-
sas ligadas à Abiove
(Associação Brasileira de
Óleo Vegetal).

O pacto prevê que nenhum grão de
soja será financiado ou comprado no
caso de irregularidades ambientais ou

trabalhistas. Em maio, o sistema de
monitoramento da soja na Amazônia
identificou abertura de áreas em loca-
lidades não licenciadas para o plantio
da soja. O avanço do grão sobre a

mata provocou reação da
indústria. "Não comprare-
mos um grão e os respon-
sáveis por essas áreas não
receberão financiamento
do Grupo Maggi", explicou
o presidente da empresa,
Pedro Jacyr Bongiolo, à
DINHEIRO RURAL.

O empenho pela preser-
vação da moratória da soja
tem arrancado suspiros até
de antigos detratores do
grupo. "Quem pensou que a
moratória da soja não pega-
ria vai perder dinheiro",
explica o diretor da campa-

nha da Amazônia do Greenpeace,
Paulo Adário. "A partir do momento
em que não há crédito para financiar
o desmatamento, o controle fica mais
fácil", analisa. A opinião é comparti-
lhada pelo superintendente de con-

média de 200 mil hectares cultiva-



servação da WWF-Brasil, Carlos
Alberto Scaramuzza, para quem o
setor produtivo fez sua parte. De
acordo com dados apresentados pela
ONG, a soja foi responsável por ape-
nas 0,88% do desflorestamento entre
2007 e maio de 2009. "É importante
perceber que uma significativa parce-
la do agronegócio lidera um processo,
na busca de uma agenda positiva e
com resultados favoráveis", analisa.

Segundo Bongiolo, a Maggi ado-
tou o conceito de que é possível
crescer em harmonia com o meio
ambiente e novos mercados se
abrem a cada dia. Como "prova", ele
destaca que parte da produção do
grupo é realizada com soja convencio-
nal, exportada via Porto Velho, com
destino à Europa. Para melhor admi-
nistrar os embarques, a empresa
abriu um escritório em Roterdã, na
Holanda, a fim de garantir a entrega
de um produto livre de grãos trans-
gênicos. "Não temos nada contra os

organismos modificados genetica-
mente, mas quem dita o que fazemos
é o mercado, e se há uma procura por
esse tipo de produto, vamos entrega-
lo para nossos clientes", avalia.

Embora não seja comentada ofi-
cialmente, a empresa tem feito esfor-
ço para desassociar sua marca da
pessoa do governador Blairo Maggi.
A fama de "maior produtor individual
do mundo", que "se puder planta soja
até nos Andes", como afirmou o
ministro do Ambiente, Carlos Mine,
se mistura com os negócios, o que no
fim das contas não é tão interessante.
Quanto às declarações ministeriais,
Bongiolo afirma: "Essa é
uma opinião do ministro Mine
em relação à pessoa física do
governador e não tem nada a
ver com o grupo ou com os
nossos procedimentos", ava-
lia. Auditado anualmente por
empresas independentes, o
grupo poderia ir à bolsa. Na

época da febre da
aberturas de capital, che-
gou-se a cogitar a entrada
da Maggi. Capitalizado e
sem necessidade de buscar
crédito para ampliar suas
operações, o grupo espera o
melhor momento, que ainda
pode demorar. "Nossa ges-
tão financeira provou que
está afiada e lucramos
muito com a alta das com-
modities no ano passado",
diz o presidente. "Por en-
quanto nossas operações
podem crescer sem a neces-
sidade de irmos à bolsa de
valores", analisa. Até lá,
segue o plano de preparar
uma empresa rentável e
verde, o que certamente
agregará muito valor às
ações do grupo quando o
IPO chegar. Se ele chegar.

Quero ser verde
Como o Grupo Maggi
pretende ganhar o
mercado internacional
Pedro Jacyr Bongiolo, presidente da
maior trading brasileira, fala sobre os
desafios ambientais que a empresa tem
pela frente e as novas ecoexigências,
como um rígido controle de organismos
geneticamente modificados

Por que as pessoas associam o nome da
Maggi ao desmatamento?

Acho isso um equívoco. Há
15 anos não fazemos uma
abertura de área, desde que
decidimos priorizar o aumen-
to de produtividade à incorpo-
ração de áreas.

Qual a participação do
governador Blairo Maggi na
companhia?
Ele foi o responsável por

muitos avanços e por um crescimento
gigantesco do grupo. Hoje ele se dedica
a governar o Estado, embora saiba de
tudo o que acontece na empresa.

E as organizações não governamentais,
como se relacionam com a Maggi?
Muito bem. Nossa postura é de transpa-
rência total. Queremos a contribuição de
todos e acreditamos que o caminho seja
realmente o do diálogo e da cooperação.

Mas há diferenças...
Em alguns aspectos, talvez. Mas no geral
a relação tem sido muito boa. Pode acon-
tecer de alguma ONG não gostar da pro-
dução de transgênicos, por exemplo. Mas
até nesses casos temos algumas coisas
em comum.

Por exemplo?
O caso da segregação da soja é um
exemplo. Levamos isso muito a sério,
até porque acreditamos que temos de
entregar o que o nosso cliente está com-
prando. Por isso toda a nossa produção
convencional está direcionada para sair
do Brasil via Porto Velho. Acredito que,
com o passar do tempo, haverá mais
harmonia entre os setores do agronegó-
cio e do meio ambiente.
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