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liberação do comércio de variedades transgêni-
cas], da qual fiz parte, mostrei que a distância 
de isolamento entre o milho transgênico e as 
áreas de entorno deveria ser de ao menos mil 
metros, e não cem, como foi aprovado, para 
evitar a contaminação do milho convencio
nal", diz ele. "Mas uma área maior dificultaria 
o uso de transgênicos." 

Os defensores da tecnologia afirmam 
que não há estudos conclusivos sobre os ma
lefícios da adoção de organismos genetica
mente modificados. Ao contrário: sustentam 
que os OGMs ajudam a reduzir o consumo de 
água e que são a solução para o alerta da ONU 
sobre a necessidade de aumentar a produção 
de alimentos em 70% até 2050. Este lado da 
balança tem ganhado peso no Brasil. O país 
é, desde 2009, o segundo maior produtor de 
transgênicos do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos. O faturamento da Monsanto 
por aqui saltou de R$ 2 bilhões em 2010 para 
R$ 2,8 bilhões em 2011, um aumento de 40%. 
A meta, até 2030, é dobrar a produtividade 
de milho, soja e algodão e diminuir em um 
terço o uso atual de água, energia e defensivos 
no cultivo dessas culturas. 

Gabriela se meteu exatamente no 
meio dessa batalha entre quem vilaniza 
e quem glorifica a Monsanto. "Durante 
a faculdade, eu já me perguntava: 'o que 
vamos fazer para alimentar cada vez 
mais gente sem acabar com os recur
sos que restam na Terra?'", diz. Desde 
que entrou na Monsanto, em 1996, sua 
ascensão tinha acontecido apenas na 
área comercial - os projetos ambientais, fortuitos, ela propunha 
por conta própria. Com a responsabilidade de organizar a área de 
sustentabilidade, Gabriela precisou incrementar sua formação. Seu 
currículo, que j á exibia um doutorado em agronomia, passou a incluir 
especializações em sustentabilidade pela Unicamp e pela holandesa 
Sustainability Challenge Foundation. Ela também se cercou de quem 
entendia do assunto, participando de projetos com a Fundação Ge
tulio Vargas e a ONG Conservação Internacional (Cl). 

Com a Cl, a Monsanto desenvolveu uma das iniciativas mais 
importantes de seu portfólio verde, o projeto Produzir e Conser
var, lançado em 2008. Nele, a empresa e a ONG investiram US$ 13 
milhões até agora. A proposta do programa é dar suporte a ONGs 
que já trabalhem com conservação de áreas no Cerrado e na Mata 
Atlântica nordestina. No Cerrado baiano, os agrônomos da empresa 
fizeram a ponte entre ambientalistas e mais de 50 produtores - grupos 
tradicionalmente antagônicos - para mapear pastagens, lavouras 
e terras conservadas em sete municípios. Descobriu-se que, se os 
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produtores continuassem abrindo novas áreas para criar gado, a 
porção conservada de Cerrado na região cairia dos atuais 50% para 
20% em 2020. Isso comprometeria a água usada nas propriedades. 
Com os dados em mãos, a Cl criou em 2011 uma campanha para 
recuperar 100% das margens de rios e topos de morro no município 
baiano de Luis Eduardo Magalhães. Ao dar suporte a projetos como 
estes, Gabriela arejou com novas ideias o conservador mundo rural 
e facilitou o acesso dos ambientalistas (e também dos vendedores 
da Monsanto) aos proprietários de terras. 

Gabriela introduziu o tema sustentabilidade na agenda de cada 
departamento da Monsanto. Coordenou a elaboração do primeiro 
inventário de emissões de gases de efeito estufa da companhia e 
passou a oferecer treinamento a cerca de 20 transportadoras, para 
que seus executivos entendessem e procurassem reduzir os impactos 
ambientais da cadeia produtiva. O presidente da Monsanto no Brasil, 
André Dias, diz que não dá para mensurar o resultado financeiro das 
ações sustentáveis, mas está convencido de que as práticas melho
raram as relações com os clientes e entre os próprios funcionários. 
"Eu percebo o orgulho do time de vendas", diz. 

Desde que se mudou para Saint Louis com o marido, Eric, um 
consultor da área de petróleo (ironia do destino?), e os dois filhos 
(Alice, de 11 anos, e Artur, de 8), a rotina de Gabriela está longe de 
ser monótona: são reuniões diárias com líderes de cada departa
mento do escritório americano, videoconferências com gerentes de 
outros países, encontros com representantes de ONGs, viagens de 

negócios e participações em conferências da 
ONU. Aos poucos, ela vai reforçando a agenda 
sustentável da Monsanto e tornando globais 
as ideias brasileiras. Uma delas: replicar em 
países com grande biodiversidade os projetos 
de manutenção de áreas nativas implantados 
no Brasil em parceria com a Cl. México, EUA 
e Indonésia são os primeiros alvos. Para todas 
as novas ações ambientais, Gabriela contará 
com um orçamento de US$ 5 milhões. 

"Não vi em nenhuma grande empresa 
uma subsidiária levar à matriz a cultura da 
preocupação com a sustentabilidade", diz An
dré Guimarães, diretor da Cl. Já o presidente 
do Instituto Akatu, Helio Mattar, observa com 
cautela o mergulho da empresa no campo 
sustentável. "Os projetos são bons e ajudar a 
conservar áreas naturais é positivo, mas tudo 
isso não exclui o dilema das operações da 
Monsanto. Os estudos sobre a segurança dos 
transgênicos não são conclusivos", diz. Ele 
cobra mais transparência da companhia, algo 
essencial para quem pretende ser sustentável. 
"É preciso dizer não só o que faz bem, mas o 
que faz mal e precisa ser melhorado." 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 71, p. 84-87, jan. 2013.




