O FUTURO DA
AGRICULTURA
UM DESAFIO DO TAMANHO DA HUMANIDADE Stephen
Hawking, um dos maiores físicos dos últimos 50 anos, se preocupava com os grandes desafios
que a humanidade tem à frente nas próximas décadas, como o crescimento populacional e a
escassez de alimentos. “A população da Terra cresceu meio bilhão, com nenhuma previsão de
que isso diminua. Nesse ritmo, seremos onze bilhões em 2100”, disse ele em 2017.
O relatório “The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change” — um
estudo feito com apoio de diversas organizações, inclusive as Nações Unidas, veiculado em
2016 na revista científica The Lancet — mostra que, se as tendências atuais persistirem, além
dos desastres naturais causados pelas mudanças climáticas, no ano 2050 teremos milhões de
pessoas sofrendo de sede e fome.
Se quisermos evitar tal cenário, será preciso aumentar em 70% a disponibilidade de
alimentos para suprir as demandas dos mais de 10 bilhões de humanos que vão compartilhar
este planeta em 2050. “Nos próximos 50 anos, será necessário produzir mais alimentos do que
nos últimos 400 anos”, alertou a pesquisa da The Lancet. E isso deverá ser alcançado através
da superação de vários fatores complicadores, como a limitação para a incorporação de novas
terras à fronteira agrícola e o aumento da demanda por rações para animais e por matériasprimas renováveis.
Para as empresas produtoras de insumos agrícolas, o caminho para solucionar esta difícil
equação passa pelo aumento da produtividade. Por isso, cada vez mais, procuram aprimorar
sua capacidade de inovação. E, nesta área, a Bayer sai na frente, buscando novas soluções em
ciência e tecnologia que sejam, além de mais eficazes, mais sustentáveis. Só este novo modelo
de agricultura poderá trazer segurança alimentar para a humanidade do século 21.
Anualmente, a Bayer investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
sendo que um quarto deste orçamento é dedicado às áreas agrícolas.
A Divisão Crop Science da empresa provêm um portfólio com sementes de alta qualidade,
produtos químicos e biológicos de ponta para proteção de cultivos, insights e serviços agronômicos
digitais, além de controle de pragas não agrícola. Tais soluções são sempre adaptadas às necessidades
regionais, visando atender os desafios específicos dos agricultores em cada localidade.
A sustentabilidade é parte fundamental da estratégia. Por meio de avanços em agricultura
de precisão, é possível melhorar a tomada de decisões na propriedade rural ao fornecer aos
produtores recomendações específicas que garantam o uso eficiente de recursos e melhorem
seus rendimentos.
Dessa forma, é possível alavancar a produtividade, alcançando colheitas melhores e de
melhor qualidade.
“Vejo a agricultura de precisão como uma forte tendência, e estou certo que isso vai
mudar completamente a agricultura como conhecemos hoje ao longo dos próximos dez
anos. Na Europa, por exemplo, já existem regulamentações fortíssimas em relação ao uso de
agroquímicos, e no Brasil já vemos investimentos neste sentido, a maior parte de startups.
É fascinante ver o quanto os profissionais por aqui têm se atualizado constantemente, pois
perceberam que assim como a agricultura, devem evoluir constantemente para se manterem
produtivos e competitivos principalmente em um clima tropical como a do Brasil, que traz
desafios adicionais”, diz Gerhard Bohne, COO da divisão Crop Science no Brasil.
São soluções que visam atender tanto as grandes empresas agrícolas quanto os milhões
de pequenos agricultores pelo mundo. E é por meio da inovação que a Bayer está ajudando a
moldar o futuro da agricultura.

SUSTENTABILIDADE
COMO PRIORIDADE
Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU)
lançou uma ambiciosa iniciativa para provocar
mudanças e causar impactos positivos em escala
planetária: os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Os ODS se baseiam, por sua
vez, nos oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio , formulados originalmente em 2000.
Tratam-se de 17 diretrizes que visam orientar
políticas nacionais e atividades de cooperação
internacional em áreas que vão de saúde,
eduçação e economia até segurança alimentar
e sustentabilidade. A data limite proposta para
a consecução destes objetivos é o ano de 2030,
quando estima-se que a população humana estará
na casa dos 8,6 bilhões de pessoas.
Para aproveitar o momento e levar à frente uma
agenda tanto ambiciosa como colaborativa, a ONU
atua junto aos governos, sociedade civil e outros
parceiros. Tais diretrizes também norteiam as ações
de responsabilidade socioambiental da Bayer. Dentro
do escopo agrícola, a empresa possui mais de 60
iniciativas que estão conectadas a pelo menos um
dos ODS.
Conheça alguns dos projetos desenvolvidos
no Brasil que fazem a diferença na busca por uma
agricultura sustentável.
FORWARD FARMING
A Bayer inaugurou sua primeira ForwardFarming
no Brasil em 2017: a fazenda Nossa Senhora Aparecida,
localizada a 150 km de Brasília. A Bayer promove a
iniciativa em diversos países a fim de fomentar boas
práticas no campo em propriedades independentes
e plenamente operacionais de agricultores parceiros.
O programa prevê a implementação de boas práticas
agrícolas na propriedade, como agricultura de precisão,
gestão integrada de plantas daninhas e manejo
integrado de doenças e pragas.
PRODUZINDO CERTO
Ao lado do Banco Santander, Unilever, Yara
Fertilizantes e a ONG Aliança da Terra, a Bayer é um
das empresas idealizadoras do Programa Produzindo
Certo, que visa aumentar a produção responsável
de soja no País. Os agricultores que participam da
iniciativa recebem todo apoio necessário para a
obtenção da certificação RTRS (Round Table on
Responsible Soy), de reconhecimento internacional,

atestando que a soja foi produzida dentro dos
parâmetros internacionais de conformidade
socioambiental. A obtenção da certificação agrega
valor à safra e habilita o produtor a comercializar o
grão em mercados altamente exigentes.
SAÚDE DAS ABELHAS
As abelhas são responsáveis pela polinização de
73% das plantas cultivadas que fazem parte da dieta
humana. Em 2011, a Bayer criou o Bee Care Center,
uma plataforma de intercâmbio e comunicação
científica global que promove debates e projetos
sobre as abelhas com parceiros externos. É a única
empresa do setor que mantém uma plataforma
global dedicada à saúde e ao meio ambiente
saudável para esses polinizadores.
Outra iniciativa importante relacionada ao tema
é o espaço O Mundo das Abelhas. Localizado no
Catavento Cultural, museu de Ciência e Tecnologia
da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo,
a exposição é dedicada à educação e aumento da
conscientização da importância das abelhas na
agricultura. A nova atração integra o Complexo dos
Polinizadores, que já conta com o Borboletário e o
Jardim, todos também patrocinados pela Bayer.
SER AGRO É BOM
Para valorizar o produtor rural e humanizar a
agricultura, a Bayer tem ainda o projeto Ser Agro é
Bom. Com essa iniciativa, a empresa reconhece o
trabalho do homem do campo e mostra ao público
um pouco da atividade, desafios e histórias que estão
por trás da missão de alimentar o planeta. A série
de vídeos publicada nas redes sociais da Bayer traz
depoimentos de agricultores, o seu comprometimento
com a terra e mostra os cuidados diários que as
lavouras de diferentes cultivos exigem.
O FUTURO DA AGRICULTURA
Idealizado pela Bayer, o ciclo de palestras “O
Futuro da Agricultura” tem o objetivo de criar um
diálogo aberto com a sociedade sobre temas que
envolvem a produção global de alimentos. Realizado
em 2017 no Catavento Cultural, mais de 120 alunos
de escolas públicas municipais acompanharam
discussões sobre temas como tendências mundiais
do setor agrícola, desafios da Organização das Nações
Unidas (ONU), mudanças climáticas, biotecnologia
e como a agricultura está presente no dia a dia das
pessoas. A iniciativa surgiu como um possível caminho
para estimular o interesse pela agricultura entre
habitantes dos grandes centros urbanos.

As mais de 60 iniciativas em sustentabilidade da Bayer no Brasil alinham-se com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais de 70% delas focam o segundo
objetivo, que busca o fim da fome e a criação de uma agricultura sustentável

O CEAT E A REVOLUÇÃO
VERDE BRASILEIRA
A revolução da agricultura moderna, que surgiu em meados do século
20, nasceu no hemisfério norte. Logo, toda a tecnologia e os parâmetros
desenvolvidos tinham como foco as regiões temperadas do planeta.
Posteriormente, essa revolução chegou às latitudes mais quentes,
causando importantes transformações. Mas faltava criar um ambiente
onde a pesquisa científica se debruçasse sobre as necessidades
específicas dos produtores que vivem nos países tropicais.
Atenta a esta oportunidade para inovar, em 2015, a Bayer criou o
Centro de Expertise em Agricultura Tropical (CEAT). Esta iniciativa,
inédita no grupo, trabalha em parceria com organizações privadas e
instituições públicas de pesquisa do Brasil, mas também com foco em
outros países da América Latina. O centro desenvolve iniciativas com
foco para as culturas de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e citros.
“Nossa pesquisa é voltada para agriculturas tropicais, e temos parceiros
como start-ups, universidades e empresas, entre outras entidades. Somos
pioneiros neste tipo de ação, agimos como um funil captador de ideias”,
explica o diretor do CEAT, o engenheiro agrônomo Dirceu Ferreira Júnior.
Segundo o diretor, o objetivo é potencializar as inovações para as áreas de
sementes, traits e defensivos agrícolas biológicos e químicos.
Um exemplo de iniciativa neste sentido é a aliança com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para o desenvolvimento
de estudos sobre plantas daninhas resistentes, o comportamento
de agentes polinizadores e a resistência de fungos na cultura da soja.
E, no final de 2017, a Bayer assinou parceria público-privada com a
Universidade Federal de Viçosa que prevê a interação de ambas as
instituições para estudar formas de alavancar a produtividade sem a
necessidade de aumentar as áreas agricultáveis.
Outras parcerias igualmente importantes foram firmadas com o Fundo
de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) para criar soluções de controle do
greening, a principal doença que ataca a citricultura no mundo, e com a
Universidade de São Paulo, em projetos envolvem o uso de nanotecnologia
e de interferometria acústica na agricultura. Além disso, a Bayer também
atua com outras empresas no desenvolvimento de tecnologias na área de
sementes e de identificação de resistências a agroquímicos.
A concepção do CEAT tem alcançado resultados tão positivos que
unidades da Bayer em outros países estão estudando a iniciativa para
implementar um conceito semelhante às atividades do núcleo de
pesquisas. “Essa é uma tecnologia brasileira que pode ser exportada
para outros países tropicais”, observou Dirceu Ferreira Júnior.
Além dos parceiros externos e a relação com pesquisadores via
Academia Bayer de Inovação, a pesquisa e o desenvolvimento de novas
soluções para a agricultura tropical conta com um grande time de
experts da Bayer que realizam seus estudos nos laboratórios do Centro
de Pesquisa e Inovação da Bayer, uma área de mais de 100 hectares
localizada em Paulínia (SP).

No Centro de
Expertise em
Agricultura
Tropical, a Bayer
desenvolve tecnologia adaptada
para as condições
ambientais do
Brasil. O sucesso
da iniciativa já fez
com que estas
inovações fossem
exportadas para
outros países

