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setor, a Cargill, e deverá desembar
car no mercado dentro de cinco a 
seis anos. O objetivo da Basf é que, 
ao final da década, os europeus já 
contem com diversos tipos de ali
mentos transgênicos em seus super
mercados. "Onde os transgênicos já 
são usados eles são bem avaliados", 
afirma Peter Eckes, presidente da 
unidade de biotecnologia agrária da 
Basf. "Nos países que permitiram o 
uso, os fazendeiros já conhecem a 
sua importância. Agora, com produ
tos que oferecem benefícios à saúde, 
será a vez do público perceber essas 
qualidades". É a mesma linha defen
dida por Eduardo Leduc, vice-presi
dente para a América Latina da uni-
dade de proteção de cultivos, para 
quem a falta de mais informação 
para o consumidor dá margem ao 
preconceito em relação aos produtos 
transgênicos. "Muitas vezes ele se 
posiciona contra os transgênicos, 
mas consome diversos produtos 
desse tipo sem saber", diz Leduc. "A 
insulina, um medicamento usado por 
portadores de diabetes, por exem
plo, é geneticamente modificada". 

No mundo todo, o uso de trans
gênicos está em pleno crescimento. 
No ano passado, os campos cultiva
dos com produtos dessa categoria 
atingiram a área recorde de 148 
milhões de hectares, ou 10% da 
área plantada mundial. Os produ
tos geneticamente modificados 
foram usados em 29 países por 
mais de 15 milhões de agricultores, 
segundo dados da empresa. O peso 
do segmento fica evidente com a 
constatação de que, embora res-

ponda por 6% do faturamento, o 
segmento agrícola recebe 26% do € 
1,5 bilhão que a Basf destina anual
mente para pesquisa e desenvolvi
mento. Só a parte de pesquisas 
específicas em transgenia recebe 
cerca de € 150 milhões por ano. 

O Brasil não foge à regra. O País 
possui a segunda maior área de cul
tivo de transgênicos no mundo, 
atrás dos Estados Unidos. Cerca de 
80% da safra nacional de soja, por 
exemplo, é modificada biologica
mente. No total, existem na lavoura 
brasileira 25 milhões de hectares 
de culturas transgênicas. O peso 
do campo nos planos da Basf é 
ainda maior por aqui. O segmento 
agrário é responsável por 30% do 
faturamento na América Latina -
cinco vezes mais que no restante 
do mundo e maior porcentual glo

bal do setor. 
O aumento da ênfase 

da Basf nos transgênicos 
veio junto com uma pes
quisa realizada pela 
empresa em seis países -
Brasil, Índia, Estados 
Unidos, França, 
Alemanha e Espanha -
para descobrir as rela
ções, demandas e visões 
entre consumidores e pro
dutores agrícolas. Uma 

das principais conclusões do traba
lho é que, ao mesmo tempo em que 
demandam mais oferta de alimen
tos, os consumidores também exi
gem um preço mais baixo. "A 
maioria das pessoas acha que o 
leite nasce na caixinha, a carne no 
frigorífico e o tomate no supermer
cado", diz Leduc. "Há pouca noção 
do esforço feito pelos agricultores 
para aumentar a oferta." 

Dessa forma, a principal deman
da dos produtores para enfrentar 
esse dilema é clara: soluções que 
proporcionem mais produtividade. 
É justamente esse nicho que será o 
grande alvo da Basf daqui para a 
frente. A empresa aposta no lema 
"mais com menos". Ou seja, produ
zir mais quantidade de alimentos 
em menos terra. A transgenia apa
rece como a resposta da companhia 
a esse desafio. "Só os transgênicos 
podem garantir a melhoria de pro
dutividade no nível necessário. 
Eles são o futuro" , diz Eckes. 
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Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, São Paulo, ano 7, n. 86, p. 64-66, dez. 2011.




