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Hoje, não há quem discuta a importância do agronegócio para o Brasil. Além de ter um 
expressivo peso na balança comercial brasileira, esse setor possibilitou o desenvolvimento de 
inúmeros municípios por todo país, onde a agricultura impulsiona a indústria e o comércio. 
Estamos hoje entre os maiores produtores de soja, açúcar, suco de laranja e café, apenas para 
citar algumas culturas. Não por acaso o tema tem sido prioridade na agenda do nosso 
Presidente. Lula esteve em Roma, na cúpula com mais 60 chefes de Estado e de governo para 
discursar na FAO (braço da ONU para a alimentação e a agricultura) sobre o problema que 
assola l bilhão de seres humanos no mundo. A missão é lançar as bases para uma nova forma 
de coordenação global para o combate à fome. No próximo mês, o presidente estará na 15ª 
Conferência das Partes das Nações Unidas (COP 15), em Copenhague, com o desafio de, junto 
com mais 192 países, discutir as questões relacionadas às mudanças climáticas e, 
principalmente, a diminuição de emissão de gases poluentes. 
 
Por outro lado temos dados que podem ser animadores. Segundo as projeções para o 
agronegócio 2008/09 a 2018/19, trabalho elaborado pelo Ministério da Agricultura, o potencial 
de crescimento ainda é grande, em função de fatores como a necessidade de suprir a demanda 
por alimentos e ração da crescente população mundial. O mesmo relatório indica que os 
produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro serão soja, milho, trigo, carne, etanol, 
farelo de soja, óleo de soja e leite. Todos com elevado potencial de crescimento. 
 
Um desses produtos passa por um momento especialmente interessante na introdução de 
inovações, que permitem o aumento da produtividade. Refiro-me ao milho e o advento da 
biotecnologia. As primeiras aprovações comerciais da CTNBio vieram em 2007, com a 
comercialização dos primeiros híbridos em 2008. A disposição para adotar esse tipo de 
tecnologia era grande. Já na safra de verão 2009/10 as vendas de sementes geneticamente 
modificadas poderão chegar a 40% do volume total comercializado. 
 
E as novidades nesse mercado vão manter o ritmo no próximo ano. Na safra 2010/11 os 
agricultores brasileiros já terão a disposição novos híbridos, como o MIR 162 que tem foco no 
controle da lagarta do cartucho, a principal praga do milho hoje no Brasil e o BtllxGA21 que 
introduz no Brasil a combinação da resistência a insetos e tolerância a herbicidas, já presente 
em países importantes para produção, como por exemplo os Estados Unidos. 
 
A aprovação desses e de outros eventos geneticamente modificados representa uma conquista 
para o agricultor brasileiro, que, com isso, ganha alternativas para aumentar a sua 
competitividade e produtividade. A conhecida necessidade de aumento da produção agrícola 
para atender as demandas por alimento, ração e energia faz da biotecnologia uma ferramenta 
imprescindível na agricultura moderna. 
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