
Produzir defensivos químicos
para lavouras como as de moran-
go, alface e pimentão é algo que
costuma ficar longe do radar da
maioria das multinacionais que
dominam este mercado no Bra-
sil. Apesar de serem presença
constante na mesa dos brasilei-
ros, a representatividade econô-
mica dessas culturas está muito
distante do peso da soja ou da
cana-de-açúcar, por exemplo.
“Pela própria lógica do merca-
do e o custo e complexidade de
desenvolver uma pesquisa é na-
tural que as empresas foquem
nos grandes cultivos e acabem
negligenciando um pouco os de
menor porte”, afirma Leandro
Martins, diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento da área de
proteção de cultivos da Basf pa-
ra a América Latina.

Para contornar esse proble-
ma, a subsidária brasileira da
Basf fechou uma parceria com a
Universidade Estadual de Ma-
ringá, no Paraná. Pelo acordo,
os pesquisadores da universida-
de receberão apoio da Basf para
estudar como quatro produtos
da empresa podem atender as
necessidades de até 16 tipos dife-
rentes de culturas, todas elas
normalmente negligenciadas.

Em boa parte, a parceria está
relacionada com a postura do
governo, que, através do Minis-
tério da Agricultura, tem incen-
tivado as multinacionais a de-
senvolver ou adaptar produtos
para esse tipo de lavoura, conhe-
cido como minor crops ou cultu-
ra com cobertura fitossanitária
insuficiente. No caso da Basf,
que tem seus centros de pesqui-
sa básica concentrados nos Esta-
dos Unidos e na Europa, a me-
lhor solução encontrada para
“tropicalizar” as pesquisas foi
fechar acordos com universida-
des e laboratórios locais.

No passado, a Basf realizava
todo esse processo sozinha. De-
pois de serem iniciadas nos la-
boratórios centrais, as pesqui-
sas seguiam para as “estações”
locais, onde apenas os pesquisa-
dores da própria empresa ti-
nham acesso ao que estava sen-

do desenvolvido. De um tempo
para cá, o quadro começou a
mudar. “No passado a empresa
gostava de ter todo o controle
sobre o desenvolvimento, mas
vimos que não basta ter o cen-
tro de pesquisas mais avança-
do, é preciso unir isso a um
grande conhecimento das estru-
turas locais e esse conhecimen-
to costuma estar nas universida-
des”, afirma Martins.

Segundo ele, o desenvolvi-
mento de cada nova tecnologia
custa em torno de ¤ 200 mi-
lhões à Basf, em um processo
que consome até 10 anos de pes-
quisa. “É só a partir do quarto
ou do quinto ano de pesquisa
que começa a ir para as diversas
regiões do mundo, onde o pro-

duto é testado nas condições de
cada país”, diz o executivo. De-
pois disso, são necessários cer-
ca de mais cinco anos de desen-
volvimento para que o produto
possa finalmente ser patentea-
do e lançado comercialmente.

Resultados
Desde que começou a dar mais
importância à inovação aberta,
há pouco mais de cinco anos, a
Basf já teve alguns resultados.
De um acordo com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), por exemplo,
nasceu a primeira soja genetica-
mente modificada desenvolvi-
da no Brasil e uma variedade de
cultivo de arroz mais resisten-
te. Esse acordo foi renovado em
meados do ano passado para tra-
balhar em pesquisas mais volta-
das à biotecnologia.

Também no esforço de aten-
der melhor às demandas da agri-
cultura na América Latina, a
Basf inaugurou no mês passado
um novo centro de tratamento
de sementes. Localizado na cida-
de de Santo Antônio de Posse,
no interior paulista, o laborató-
rio consumiu investimentos da
ordem de US$ 2,5 milhões. “O
futuro da produção de alimentos
está nos trópicos, então é muito
estratégico adaptar o que é pes-
quisado na Europa para a nossa
realidade de clima, solo e princi-
pais lavouras”, diz Martins. ■

A AgustaWestland, fabricante
de helicópteros da italiana Fin-
meccanica SpA, espera que o go-
verno turco decida até o mês
que vem o fornecedor das aero-
naves de transporte de tropas
militares do país.

A companhia, que está na
disputa com o modelo AW139,
tem concorrentes de peso na li-
citação, como a Bell (controla-
da pela americana Textron) e a
Eurocopter SAS, subsidiária da
European Aeronautic, Defence
& Space (EADS), que vai produ-
zir no Brasil o modelo militar
Super Cougar.

O preço de tabela do AW139 é
de ¤ 10 milhões, sem contar

com os armamentos e outros
dispositivos de segurança.

Caso vença a disputa, a Agus-
taWestland vai produzir a fuse-
lagem dos sete helicópteros em
parceria com a estatal Turkish
Aerospace Industries, que tem
sede em Ancara, de acordo
com Roberto Garavaglia, vice-
presidente sênior de marketing
da fabricante de helicópteros.
Representantes da empresa es-
tão da feira de aviação de Istam-
bul para apresentar o mdelo às
autoridades locais.

A AgustaWestland foi o res-
ponsável por 20 dos 32 helicóp-
teros de uso comercial vendi-
dos na Turquia nos últimos cin-
co anos. Além disso, venceu um
contrato de fornecimento de 60
unidades do T129, para uso em
combates. ■ Bloomberg

A Toyota Motor está lançando
pelo menos 20 modelos na Chi-
na, onde planeja dobrar de ta-
manho até 2015. As apostas no
portfólio da empresa são os mo-
delos híbridos - que vão rece-
ber incentivo do governo local
- , além de ampliar a rede de ser-
viços ao cliente. A Toyota tam-
bém vai oferecer carros volta-
dos a consumido-
res idosos e adap-
tados a pessoas
com deficiência fí-
sica. No ano pas-
sado, a montado-
ra japonesa ven-
deu 883 mil uni-
dades na China.

Em três anos,
a companhia pretende comer-
cializar 1,8 milhão de unidades
no país, fazendo com que a Chi-
na responda por 15% de suas
vendas globais, de acordo com
o vice-presidente da Toyota,
Atsushi Niimi. O executivo es-
tá na província de Chengdu pa-
ra participar de um congresso
sobre o futuro da indústria au-
tomotiva do país.

A marca pretende vender
pelo menos 1 milhão de unida-

des neste ano na China, pata-
mar que vai representar 12%
de suas vendas globais, de
acordo com Niimi.

Disputa mundial
No primeiro semestre, a Toyota
foi a maior vendedora de veícu-
los no mundo todo e liderou iso-
ladamente os mercados nos Es-
tados Unidos e no Japão. Apesar
da liderança, a empresa vem ob-
servando o avanço de rivais co-
mo a GM e a Nissan na China,

maior consumi-
dor de carros do
planeta, impulsio-
nado pelo aumen-
to na renda da po-
pulação.

Os planos da
Toyota batem de
frente com os da
conterrânea Nis-

san, que pretende lançar na
China 30 modelos nos próxi-
mos dois anos - para também
de dobrar de tamanho na Chi-
na, alcançando mais de 2,3 mi-
lhões de caros vendidos em
2015. No ano passado, a marca
comercializou 1,2 milhão de
unidades - mais de 40% a mais
do que a Toyota. Hoje, a Nissan
é a montadora japonesa que
mais vende carros no mercado
chinês. ■ Bloomberg
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Basf vai à universidade
criar novos produtos

“Não basta ter o centro de
pesquisas mais avançado, é
preciso unir isso a um grande
conhecimento das estruturas
locais, o que costuma
estar nas universidades”

Marca japonesa tem como
objetivo dobrar de tamanho
no país em três anos

AMicrosoft vai contratar mil funcionários na China no próximo ano,
aumentando para 4,5mil o número de empregados naquele país. Os novos
funcionários serão adicionados aos setores de pesquisa e desenvolvimento,
vendas, marketing e serviços, afirmou o presidente daMicrosoft na China,
Ralph Haupter. Separadamente, a companhia planeja aumentar os gastos
do departamento chinês de pesquisa em 15% em 2013. Reuters

Conterrânea
Nissan também
pretende dobrar

de tamanho
no mercado

chinês até 2015

Parcerias com laboratórios públicos possibilitamdesenvolvimento de
defensivospara lavouras demenor porte, que costumamser negligenciadas

CentrodepesquisadaBasf:¤200milhõese 10anosporproduto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




