
“A parceria mais recente 
é o fornecimento de 
dados do IAC para 
a B3 compor um 
índice do boi 
gordo”
Arnaldo Jardim
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l Público e privado

Nayara Figueiredo

Os Núcleos de Inovação Tecno-
lógica (NITs) do segmento agrí-
cola em São Paulo devem se ex-
pandir em 2018, apoiados pela li-
beração de novos recursos públi-

cos e pelo aumento das parcerias 
com o setor privado. 

Na  primeira  semana  de  de-
zembro, o governador Geraldo 
Alckmin deve divulgar o resulta-
do de um edital aberto em maio 
que destinará parte dos R$ 120 
milhões da Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) aos seis institu-
tos de pesquisa agropecuária li-
gados ao governo. A informação 
foi  antecipada  ao  Broadcast  
Agro, na segunda-feira, nos basti-
dores do  Summit Agronegócio 

Brasil  2017,  pelo  secretário  de  
Agricultura do Estado, Arnaldo 
Jardim. 

Sem revelar o volume de recur-
sos que será aplicado no segmen-
to  de  pesquisa  e  inovação  em  
2018, o secretário também afir-
mou que a expectativa é que 25% 
do total  de  investimentos  usa-
dos nos institutos venha da ini-
ciativa privada.  Atualmente,  as  
empresas contribuem com 18% 
desses aportes. Em anos anterio-
res, essas parcerias geravam ape-
nas 5% em recursos. Foram bene-
ficiados os institutos Biológico  
(IB), Agronômico (IAC), de Zoo-
tecnia (IZ), Pesca (IP),  Econo-
mia Agrícola (IEA) e Tecnologia 
de Alimentos (Ital).

Intensificação. “Estamos fazen-
do um movimento para intensifi-
car a atuação dos institutos de pes-
quisa do setor em 2018, adequan-

do-os ao momento do agronegó-
cio. Também aumentamos as par-
cerias com o setor privado que 
vão  render  outros  investimen-
tos”, ressaltou Jardim. 

Para ele, esses avanços ganha-
ram força com a assinatura do 
Decreto n.º  62.817, em setem-
bro, que regulamentou as parce-
rias das instituições de pesqui-
sa paulistas, entre si e com em-
presas, para pesquisas voltadas 
à  inovação.  No  âmbito  esta-
dual, a medida se enquadra ao 
novo  Marco Legal  de  Ciência,  
Tecnologia e Inovação e  à  Lei  
Paulista de Inovação. 

Na avaliação de Jardim, a regu-
lamentação com as empresas pri-
vadas e o fomento à pesquisa vin-
do do governo do Estado permiti-
rão que especialistas e institutos 
registrem os resultados obtidos e 
façam deles algo rentável. “Du-
rante muito tempo, os institutos 

desenvolveram novas variedades 
químicas e biológicas que não fo-
ram registradas, se tornaram de 
domínio público e deixaram que 
colaborar, financeiramente, para 
que a engrenagem continue a gi-
rar”, explica o secretário. 

Não há meta estabelecida pa-

ra a entrada de novas empresas 
nas parcerias em 2018, mas Jar-
dim  comenta  que  há  negocia-
ções em andamento. Ele estima 
que mais de 30 já estejam envolvi-
das com os institutos de pesqui-
sa agropecuária de São Paulo, en-
tre elas a empresa de saúde ani-
mal Phibro Animal Health. 

“A parceria mais recente que 
podemos citar é o fornecimento 
de dados do IAC para a Bolsa B3, 

que serão usados na composi-
ção do índice do boi gordo, 

anunciado há três sema-
nas”, acrescenta. 

Neste mês, somente o 
IAC recebeu o aporte de 

R$ 4,5 milhões para a 
nova  instala-

ção do Labora-
tório de Fisio-

logia  Vege-
tal  e  Pós-

Colheita. 

Governo estadual 
deve anunciar ainda
em dezembro mais
recursos da Fapesp para
institutos agropecuários

SUMMIT AGRONEGÓCIO BRASIL 2017

Leticia Pakulski

A  importância  do Brasil  como  
fornecedor  de  alimentos  fica  
ainda mais relevante com o au-
mento da demanda global e das 
mudanças climáticas,  diz o  vi-
ce-presidente global de Assun-
tos  Corporativos  da  Bunge,  
Stewart Lindsay, em entrevista 
exclusiva  ao  Broadcast  Agro,  
serviço de notícias do agronegó-
cio em tempo real da Agência Es-
tado. Ele destaca, porém, que o 
País tem muito a fazer para as-
segurar  o  escoamento  de  sua  
produção. “Para ter competitivi-
dade  é  crucial  melhorar  a  lo-
gística no Brasil  e desenvolver  
redes  integradas  e  multimo-
dais. Hoje, muito tempo e mui-
to  dinheiro  são  perdidos  por  
causa de condições precárias de 
estradas.”

Lindsay,  que  participou  do  
Summit Agronegócio, promovi-
do pelo Estado,  é responsável 
pela estratégia  e  pelos  progra-
mas de sustentabilidade da Bun-
ge em nível  global.  “Consumi-
dores têm um interesse crescen-
te em produtos sustentáveis, e 
eles contam cada vez mais com 
dados para fazer escolhas com 
base nessas preferências.” 

O  executivo  ressalta  que,  
mesmo  com  o  consumo  mais  
restrito  no  Brasil  nos  últimos  
dois  anos,  o  País  segue  tendo  
papel crucial dentro da estraté-
gia da Bunge. “O Brasil ainda é 
um dos principais mercados pa-
ra a Bunge; a relevância do mer-
cado interno é constante.” A se-

guir, os principais trechos da en-
trevista  feita  por  e-mail  antes  
do evento.

l Como grande exportador de 

soja e milho, o Brasil terá maior 

participação no mercado global? 
Com certeza. O Departamento 
de Agricultura dos EUA estima 
que até 2027 o Brasil exporte 30 
milhões de toneladas adicionais 
de  soja.  O  País  tem  um  setor  
agrícola eficiente, tecnologia de 
ponta, recursos hídricos amplos 
e  pastagens  onde  a  agricultura  
pode  se  expandir.  Isso  faz  do  
Brasil uma região-chave para o 
futuro,  e  o  seu  papel  crescerá  
em importância à medida que a 
demanda  global  por  alimentos  
se expandir e as mudanças cli-
máticas  tornarem  o  comércio  
mais importante.

l Como o sr. avalia a logística 

de grãos no Brasil? A Bunge 

planeja novos investimentos 

no País?

A empresa investiu consideravel-
mente na última década para me-
lhorar nossa capacidade de em-
barcar grãos dentro do Brasil e 
exportá-los.  Nossos  terminais  
portuários  recentemente  con-
cluídos em Miritituba e Barcare-
na melhoraram a eficiência e  a 
sustentabilidade da logística de 
exportação  pelo  Norte  para  
grãos de Mato Grosso. Em 2016, 
expandimos nossa parceria com 
a Amaggi, permitindo um geren-
ciamento compartilhado de to-
das as operações na rota. Melho-
rar a logística e desenvolver re-
des integradas e multimodais é 
crucial  para  a  competitividade  
agrícola do País. Os sistemas de 
hidrovias têm grande potencial, 
mas precisam estar conectados 
a boas redes rodoviárias e ferro-
viárias. Hoje, muito tempo e mui-
to dinheiro são perdidos por cau-

sa de condições de estradas pre-
cárias. Existem alguns planos im-
portantes de expansão ferroviá-
ria no  Brasil  para os próximos  
anos, incluindo projetos listados 
no  Programa  de  Investimento  
Federal e iniciativas privadas, co-
mo a Ferrogrão.

l A Bunge investiu para estimu-

lar práticas sustentáveis na pro-

dução de grãos no Brasil. A inten-

ção é comprar mais soja e milho 

sustentáveis no futuro?

Estamos orgulhosos de ter aju-
dado a aumentar a sustentabili-
dade  da  agricultura  brasileira.  
Nos  juntamos  a  organizações  
não governamentais (ONGs) e 
a associações setoriais em proje-
tos em favor da implementação 
do  Código  Florestal  brasileiro  
nas fazendas e de uma melhor 
governança ambiental nos mu-
nicípios em que operamos. Tam-
bém para fornecer informações 
aos  agricultores  em  relação  a  
práticas trabalhistas e agrícolas 
e lutar contra o estresse hídrico 
em  áreas  sensíveis.  O  Brasil  
sempre foi um produtor eficien-
te, mas, com recursos naturais 
sob pressão em todo o mundo, 
precisamos  continuar  colabo-
rando  para  produzir  mais  ali-
mentos, de forma mais eficien-
te e com maior sensibilidade ao 
ambiente. Isso significa reduzir 
o  desmatamento  e  gerenciar  
bem a água e outros ativos am-
bientais.  Consumidores  tam-
bém têm um interesse crescen-
te em produtos sustentáveis, e 
eles têm cada  vez  mais  os da-
dos para fazer escolhas com ba-
se nessas preferências. Na Bun-
ge,  estamos  trabalhando  para  
desenvolver  cadeias  de  valor  
do século 21 que atendam a to-
das essas demandas, e que se-
jam  rastreáveis,  confiáveis  e  
sustentáveis.

l Setores como o de açúcar e de 

bioenergia, nos quais a Bunge 

também opera no Brasil, vivem 

momento de recuperação. Como 

a empresa vê as perspectivas 

desses setores no longo prazo?

Após o período de crise no se-
tor,  a  perspectiva  é  boa  para  
etanol,  açúcar  e  geração  de  
bioenergia.

l A demanda chinesa por soja e 

outras commodities agrícolas 

cresceu significativamente nos 

últimos anos, o que tem apoiado 

os preços e estimulado a produ-

ção. O sr. acredita que esse movi-

mento é crescente?

Deve continuar, sim. A capacida-
de  de  fornecer  produtos  segu-
ros, de alta qualidade e sustentá-
veis diretamente  da origem no  
Brasil continuará a ser um ativo 
vital para empresas como a Bun-
ge.  Cada  vez  mais,  esperamos  
que  os  consumidores  chineses  
adotem uma maior preferência 
por alimentos de valor agregado 
e sustentáveis.

l O mercado interno no Brasil se 

retraiu nos últimos anos por cau-

sa da crise econômica. Qual foi o 

impacto disso para a Bunge? Es-

pera mudança em 2018?

A  economia  brasileira  experi-
mentou um crescimento econô-
mico negativo por dois anos con-

secutivos,  e as  implicações vão 
de lado a lado: isso afetou desde 
decisões de investimento até o 
comportamento  do  consumi-
dor, uma vez que existe um nível 
de  incerteza  incomum.  Apesar  
disso,  o  Brasil  ainda é  um dos  
principais mercados para a Bun-
ge. A relevância do mercado in-
terno é constante. Trabalhamos 
para fortalecer nossa posição co-
mo líderes de mercado e conti-
nuaremos buscando oportunida-
des que ofereçam mais valor ao 
nosso negócio.

l Como a Bunge vê a produção 

brasileira de soja e milho em 

2017/2018? Analistas até agora 

projetaram safras menores. Isso 

representa uma ameaça para 

aquisições de grãos?

Como uma  empresa  listada  na 
Nyse, a Bunge não faz declara-
ções  prospectivas  sobre  ques-
tões que interfiram nos lucros.

SP reforça parceria 
de pesquisa estadual 
com empresas

ENTREVISTA

Para Stewart Lindsay, 
da Bunge, País deve 
ampliar em 30 milhões 
de t suas exportações
de soja até 2027

‘Brasil é uma
região-chave para 
o futuro do setor’

Stewart Lindsay, vice-presidente global de Assuntos Corporativos da Bunge

Confiança. Para Lindsay, o País ainda é um dos principais mercados para a Bunge

]  Stewart Lindsay é vice-pre-

sidente global de Assuntos 

Corporativos da Bunge. No 

cargo desde 2004, atua ativa-

mente nos assuntos relaciona-

dos à agricultura na América 

do Sul. Antes da Bunge, foi do 

grupo Edelman
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