
Com as mãos 
da Monsanto 
A empresa faz parceria inédita com a Conservação Internacional, uma 
das maiores ONGs do mundo, para preservar as florestas brasileiras 
ANA LUIZA HERZOG 

N os últimos dez anos. parcerias 
entre empresas privadas e 
ONGs tornaram-se corriquei
ras. Deixaram, assim, de cha

mar a atenção. De tempos em tempos, 
porém, algum casamento menos óbvio 
entre o mundo dos negócios e os cha
mados representantes da sociedade 
civil ainda desperta burburinhos e 
curiosidade. Um deles foi selado em 
meados de 2008. mas só agora começa 
a sair da surdina. Trata-se da parceria 
entre a operação brasileira da america
na Monsanto e a ONG global Conser
vação Internacional. De maneira sim

plista, o acordo se resume à conserva
ção de áreas de cerrado e mata Atlân
tica no Nordeste do Brasil. Mas por trás 
dessa associação há um significado 
maior. A Monsanto é sinônimo de pro
dutos transgênicos — e, portanto, nun
ca contou com a simpatia dos movi
mentos ambientais, que a viam como 
uma empresa arrogante e retrataria a 
opiniões externas. O acordo com a 
Conservação Internacional é o maior já 
firmado pela Monsanto no mundo. Por 
outro lado, a Cl é uma entidade de pre
sença global que sempre transitou no 
meio empresarial, mas nunca tinha ido 

tão longe a ponto de dividir custos e 
responsabilidades de um projeto com 
uma companhia tão polêmica. Antes de 
fechar o acordo, seus representantes 
investigaram por mais de um ano o te
ma dos transgênicos e ainda contrata
ram uma pesquisa de opinião para me
dir os riscos que a associação com a 
Monsanto poderia representar para a 
imagem da ONG no Brasil. "Por en
quanto, essa é a única empresa de trans
gênicos com que nos relacionamos", 
diz Paulo Gustavo do Prado Pereira, 
diretor de políticas ambientais da Con
servação Internacional. 



O que fez com que empresa e ONG 
superassem as diferenças foi uma boa 
dose de pragmatismo. Em junho de 
2008, o presidente mundial da Monsan
to, Hugh Grant, definiu que a empresa 
deveria ajudar seus clientes a cumprir a 
premissa de produzir mais conservando 
mais. O tal "produzir mais" será con
quistado com a ajuda da biotecnologia 
aplicada à melhoria de sementes, algo 
que seus mais de 2 000 cientistas no 
mundo dominam. É com a ajuda deles 
que a Monsanto alardeia que, até 2030, 
a produtividade de suas sementes trans-
gênicas terá dobrado. Esse aumento de 
produtividade reduz a pressão pela ex
pansão da fronteira agrícola e o desma-
tamento. mas não resolve por inteiro a 
questão da conservação. É aí que entra 
a parceria com a Cl , uma ONG cuja es
pecialidade é a preservação de áreas de 
vegetação nativa. Para a Monsanto, sim
plesmente aliar-se à entidade já signifi
ca uma chancela a seus esforços am
bientais. E o que teria a CI a ganhar? 
Acesso aos longos braços da multina
cional, no Brasil e no mundo. 

Pelo acordo, que envolve investimen
to de 6,5 milhões de dólares de cada uma 
das partes, os representantes da Monsan
to estão ajudando a CI a levar à frente 
uma série de iniciativas. Uma delas con
sistiu em mapear as propriedades rurais 
no oeste da Bahia, região de cerrado on-

de o desenvolvimento agrícola é recente 
e tem se dado num ritmo frenético. Das 
348 fazendas identificadas, 48 são clien
tes da Monsanto e dez foram convidadas 
a participar de um projeto experimental. 
Esses agricultores estão sendo os primei
ros a receber instruções para que cum
pram o Código Florestal, que na região 
exige que 20% da propriedade seja des
tinada a conservação. A escolha dos fa
zendeiros foi realizada pelos próprios 

vendedores da Monsanto. "São pessoas 
mais simpáticas à causa ambiental e que 
têm ascendência sobre outros produtores 
da região", diz a engenheira agrícola Ga
briela Burian, que já foi vendedora da 
empresa e hoje, como gerente, está à 
frente da parceria com a ONG. Para Pe
reira da CI, a intervenção dos vendedo
res foi essencial: "Os fazendeiros nos 
veem como aqueles que só estão preocu
pados com o mato e o papagaio", diz. 

Os executivos da ONG sabem que a 
parceria com a Monsanto não é garantia 
de que o programa será um sucesso. Afi
nal, a empresa não tem e não quer ter 
papel de polícia. Ou seja, nenhum fun
cionário denunciará um cliente ao lba-
ma. "Vamos chegar lá aos poucos, com 
muita conversa ao pé do ouvido", afirma 
o gaúcho Júlio Lautert, vendedor que 
ajudou na identificação dos agricultores. 
É também com essa conversa ao pé do 
ouvido que os executivos da ONG que
rem influenciar a gestão da empresa — 
algo que ficou definido no acordo entre 
as partes. Para isso. a entidade ganhou 
uma cadeira cativa no comitê de susten
tabilidade da Monsanto, que foi criado 
há pouco mais de dois anos e é formado 
por executivos de todas as áreas da com
panhia. "Ainda é muito cedo para dizer 
que a Monsanto está fazendo a diferença 
mas eles começaram a se mexer, e é isso 
que importa", diz Pereira, da CI. 
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