
Os grandes grupos multinacio-
nais desempenham um papel ca-
da vez mais importante no de-
senvolvimento de tecnologias
voltadas ao agronegócio no Bra-
sil. Mais que mercado consumi-
dor, o país começa a se tornar
um polo de pesquisa no setor.
As gigantes Bayer, Syngenta e
Monsanto apostam alto em lan-
çamentos exclusivos para o mer-
cado brasileiro.

Exemplo de expansão como
centro de pesquisa, a Bayer no
Brasil recebe da matriz alemã to-
dos os anos de 150 a 180 molécu-
las para serem trabalhas no Bra-
sil com a possibilidade de serem
transformadas em produtos co-
merciais para a região.

Além do Centro de Pesquisa e
Inovação da empresa, em Paulí-
nia (SP), o desenvolvimento de
novos produtos também passa
pela cooperação com universida-
des brasileiras. Um dos princi-
pais lançamentos da Bayer neste

ano, o fungicida FOX, é exemplo
desse modelo de pesquisa.O pes-
quisador da Universidade de Rio
Verde (Fesurv), Luis Henrique
Carregal, conduz ensaios com o
produto há quatro anos, e é um
dos pioneiros nos estudos do pro-
duto em condições brasileiras.

Segundo o diretor de Opera-
ções de Negócios da Bayer no Bra-
sil, Gerhard Bohne, o Centro de
Treinamento em Tratamento de
Sementes (Stac).inaugurado em
maio, também já está firmando
seus primeiros convênios com
cooperativas brasileiras. A estra-
tégia da companhia é dobrar o fa-
turamento em tratamento de se-
mentes no país até 2016. “O mer-
cado brasileiro é aberto a novas
tecnologias”, afirma Bohne.

Outro investimento recente
em pesquisa da Bayer no Brasil
foi a aquisição da totalidade de
ações da holding Goiânia Investi-
mentos, que controla a empresa
brasileira SoyTech, especializa-
da em melhoramento genético
de sementes na cultura da soja.

Na busca com um modelo de

negócios diferenciado, a Syn-
genta quer ampliar seu merca-
do através de culturas onde
ainda não atua. O gerente de
Novos Negócios da empresa,
Alexandre Manzini, revela que
a companhia irá lançar uma so-
lução completa para a cultura
do girassol no Brasil.“Trabalha-
mos de forma paralela a área
comercial, buscando novas
oportunidades”, diz Alexan-
dre Manzini, gerente de Novos
Negócios da Syngenta.

Há quatro anos a companhia
viu a oportunidade que o giras-
sol teria devido a demanda por
produtos feitos do óleo extraí-
do de suas sementes: o biodie-
sel e o óleo de fritura. No fim
de 2010, a empresa adquiriu
os negócios de girassol da Mon-
santo, o que envolveu, a aquisi-
ção do banco de germoplasma
e seus direitos de propriedade
e todas as atividades de distri-
buição dos híbridos . A aquisi-
ção foi decisiva no desenvolvi-
mento dos novos produtos.

A expectativa da companhia

é que a produção de girassol
no Brasil salte dos atuais 130
mil hectares para cerca de 350
mil dentro dos próximos cinco
anos. Para a Syngenta, a expan-
são deve ocorrer com a intro-
dução da cultura em outras re-
giões. “Queremos implantar
no Nordeste um híbrido especí-
fico para a região e com foco
exclusivo para a produção de
biodiesel”, diz Manzini.

O apetite da Syngenta pelo
mercado nacional é grande. Até
2014 serão lançados mais de 20
agroquímicos para o agricultor
brasileiro. Produtos voltados
para florestas e pastagens tam-
bém estão na mira da empresa.

A Monsanto também apre-
senta ao mercado brasileiro
neste ano sua nova tecnologia
para soja. Ao longo dos últi-
mos 10 anos, a empresa inves-
tiu cerca de US$ 100 milhões
(R$ 156,5 milhões) para o de-
senvolvimento da Intacta RR2
PRO, a primeira tecnologia
pensada para um mercado fora
dos Estados Unidos. ■
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Bayer, Syngenta e Monsanto apostam lançamentos exclusivos para o mercado nacional e, por isso, trazem
parte do desenvolvimento dos produtos ao Brasil, onde fazem parceria com cooperativas e outras instituições
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jul. 2011, Primeiro Caderno, p.  6.




