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ANÁLISES E
EMPRESAS
APONTAM
VANTAGENS DA
APRENDIZAGEM:
OPORTUNIDADE DE
PREPARAR FUTUROS
PROFISSIONAIS DE
ACORDO COM A
CULTURA, VALORES
E DEMANDAS DAS
EMPRESAS, ALÉM DE
GANHOS NA
IMAGEM DAS
ORGANIZAÇÕES.
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 EDITORIAL

O que a empresa ganha com aprendizes

N
ão foi por acaso que o Brasil
se transformou numa das
maiores potências do agro-
negócio global e num dos
players de maior relevância

quando se fala em segurança alimentar do pla-
neta. Essa posição foi conquistada graças à vi-
são moderna e ousada de empresários que
apostaram – e cada vez investem mais – em
pesquisa e inovação. Uma prova? O campo já
testa soluções 5.0, com o objetivo de manter a
velocidade com que vem superando os próprios
recordes que garantem a posição de campeão
nos segmentos de grãos, sucroenergético, laranja
e proteína animal, entre outros.

Essa visão estratégica resultou nos expres-
sivos avanços em produtividade, geração de di-
visas e impostos, absorção de mão de obra e
inovação, que transformaram o agronegócio
numa exceção que, em boa medida, atenuou o
impacto provocado pela pandemia da covid-
19 na economia brasileira. 

Entretanto, o campo ainda se ressente de
um problema que caracteriza o mercado de
trabalho em geral: a insuficiência de mão de
obra qualificada, resultante da baixa escolari-
dade e precária formação profissional, en-
quanto a nova realidade aponta para a neces-
sidade do aprimoramento da capacitação dos
trabalhadores em toda escala hierárquica, in-
cluindo as funções básicas e média gestão. Seja
para obter retorno compatível com os investi-
mentos em novas tecnologias, seja para res-

ponder aos requisitos de qualidade de
produção exigidos por países importa-
dores e pelas normas nacionais.

Uma das soluções para eliminar alguns
dos entraves enfrentados pelo setor é a imple-
mentação de programas de aprendizagem,
voltados à formação básica de novos profis-
sionais, com foco no desenvolvimento de com-
petências técnicas e habilidades comporta-
mentais. Com experiência de mais de cinco
décadas em inclusão de jovens no mercado
de trabalho, em 2019 o CIEE lançou o PRO-
GRAMA APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓCIO,
voltado à formação prática e teórica de jo-
vens, para atuação em diversas atividades
envolvidas no setor. 

Análises de especialistas, confirmadas
por depoimentos de empresas registrados nas
próximas páginas, apontam diversas vanta-
gens da aprendizagem, a começar pela opor-
tunidade de preparar futuros profissionais de
acordo com a cultura, valores e demandas
das empresas. Além disso, a obrigatoriedade
de frequência ou conclusão do ensino médio,
exigida do aprendiz, contribui para elevar a
escolaridade dos futuros profissionais, muitos
dos quais se sentem estimulados a dar conti-
nuidade aos estudos na sua área de atuação. 

Ao oferecer um programa de aprendi-
zagem, a empresa acumula, ainda, ganhos
de imagem. Seja na comunidade em que se
insere, seja junto às prefeituras dos municí-
pios onde se localiza, pois ajuda a conter o
êxodo dos jovens para as grandes cidades,
proporciona aumento de renda para as fa-
mílias e evita que os filhos sejam retirados
da escola para reforçar o orçamento fami-
liar dedicando-se a ocupações informais,
quando não ilegais.

Humberto Casagrande, engenheiro de produção e CEO do CIEE
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4 Aprendiz CIEE no Agronegócio

OBrasil produz alimentos suficientes
para sustentar 1,5 bilhão de pes-
soas, o equivalente a sete vezes a

própria população. Nos últimos dez anos,
a agropecuária cresceu 68%, com uma
evolução de 87% nas exportações. Os da-
dos são da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), órgão do Ministério
da Agricultura encarregado de gerar infor-
mações e inteligência agropecuária. E não
para por aí. Apesar da pandemia e outros
complicadores que impactaram a econo-
mia em 2020, os brasileiros abriram pelo
menos vinte novos mercados no exterior e
aumentaram 15% na oferta de produtos
destinados a outros países, segundo Sér-
gio de Zen, diretor-geral da Conab.

“O que chama atenção é o gigantesco
tamanho da safra”, ele diz. Por exemplo,
com mais de 100 milhões de toneladas co-
lhidas, outro recorde, o Brasil passou à
frente dos Estados Unidos, a segunda
maior cultura de milho em volume. Pela
segunda vez, superou os norte-americanos
em volume de exportações – 37 milhões
de toneladas embarcadas contra 35 mi-
lhões, de acordo com Alysson Paulinelli, lí-
der da Associação Brasileira dos Produto-
res do Milho (Abramilho).

Diante desses números, ainda resta
dúvida de que o Brasil está na primeira li-
nha das economias com potencial para en-
frentar o desafio da segurança alimentar
do planeta? Em dez anos, a produção

mundial de alimentos precisa crescer 20%,
estima a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
também conhecida como Clube dos Ricos,
apesar da participação de dois países
emergentes entre seus membros (Chile e
México; o Brasil não está entre eles). 

Nenhum país no mundo, à exceção do
Brasil, pode responder a tal expansão da
demanda. Para tanto, a agropecuária pre-
cisa produzir mais 40%. Parece muito?
Não é, diante dos saltos que o país con-
quistou. “Em 30 anos, a área plantada com
grãos aumentou 74%, enquanto a produ-
ção subiu 346%”, afirma Roberto Rodri-
gues, professor da FGV-SP e ex-ministro
da Agricultura. O espetacular desenvolvi-
mento do agronegócio brasileiro, caso úni-
co no mundo, finca suas raízes na incorpo-
ração de tecnologias de última geração; na
valorização da pesquisa pura e aplicada; e
na crescente adesão das empresas às me-
lhores práticas de preservação ambiental.

O grande desafio para o futuro já está
posto: crescer pelo aumento da produtivi-
dade, e não pela expansão da área cultiva-
da. Ou seja, buscar sempre mais qualidade
e quantidade de produção, com sustenta-
bilidade. Para isso, ao lado da ciência e da
visão empresarial, será fator fundamental
investir na qualificação de novos profissio-
nais aptos a atender as necessidades de
todas as etapas da cadeia do agronegócio,
das mais básicas às mais sofisticadas. 

CONQUISTAS E DESAFIOS 

“Comparando, para colher 
uma safra igual à de 2019/20 

com a produtividade de 
três décadas atrás, a área plantada 

no Brasil deveria abranger 
mais 103 milhões de hectares, 

além dos cultivados hoje. 
A tecnologia tornou o agronegócio

brasileiro tão sustentável que inibiu o
desmatamento desses 

103 milhões de hectares. 
Isso não é promessa ambientalista, 

um sonho romântico. Não! Isso já foi feito! 
Nenhum país fez algo tão 

extraordinário como o Brasil.”
» Roberto Rodrigues,

ex-ministro da Agricultura 
e professor da FGV-SP 

[1] Jeff Dias

[1]

 CENÁRIO

SUPL_Agro_v6.qxp_agitação  30/01/21  2:45 PM  Page 4



https://portal.ciee.org.br/iniciativas/agronegocio • 5

COM A PALAVRA...
TEREZA CRISTINA, ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Oconhecimento como base do
planejamento e da produção
tem peso importante no setor

agropecuário. “Os agricultores que
percebem a importância do conhe-
cimento aplicado às práticas de
agricultura já se diferenciam”, afir-
ma Tereza Cristina, ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento.
“Aqueles que adotam boas práticas
agrícolas produzem acima das mé-
dias registradas para as culturas.” 

Para a ministra, a tecnologia
trouxe muitos recursos de automa-
ção para o processo produtivo agrí-
cola, contudo as pessoas continuam
sendo parte crucial para o funciona-
mento de toda a cadeia agrícola.
Daí, para dinamizar o setor, há ne-
cessidade de profissionais com co-
nhecimento e competência, espe-
cialmente para manejar cultivos
com eficiência e responsabilidade
no uso de recursos naturais.

Hoje, os jovens buscam o agro
como um negócio viável e são in-

centivados a estudar para aplicar
seus conhecimentos, mudando um
paradigma antigo de que para tra-
balhar na roça não havia necessida-
de de estudo. “Temos atualmente
um cenário totalmente diferente, e
contamos com as cabeças jovens
para arejar e contribuir na moder-
nização do agro”, destaca Tereza
Cristina. “Formação e qualificação
são essenciais para alcançar novos
patamares de produção com o equi-
líbrio necessário entre agricultura e
meio ambiente.”

Diante dessa nova realidade, a
criação do Programa de Aprendiza-
gem no Agronegócio é vista com
muito bons olhos. “É extremamente
importante porque abre portas de
trabalho e de geração de renda para
estudantes; oportuniza a renovação
da mão de obra no campo e contri-
bui para qualificar futuros profissio-
nais em vivências práticas, aten-
dendo, assim, à crescente demanda
de profissionais no setor.”

“O agro é um dos setores mais eficientes
da economia brasileira. Em 2020, mesmo

durante a pandemia, cresceu 8,37%,
superando em quase o dobro a inflação

do período. Os indicadores de geração de
empregos também corroboram a solidez

do segmento. Somente no primeiro
semestre, foram criados 62,6 mil novos

postos de trabalho. São Paulo foi o estado
com o maior número de novas vagas (51
mil), o que corresponde a 82,6% do total
de empregos gerados pelo agronegócio

no Brasil inteiro.
Em função desse desempenho, o ingresso

no setor passou a exigir cada vez mais
qualificação. Novas tecnologias surgem

dia a dia para auxiliar o produtor a
produzir mais, com menos custos e baixo

impacto ambiental, e os profissionais
precisam estar atentos a essa evolução. O

jovem, que poucas décadas atrás
precisava deixar o campo para estudar

nos maiores centros, hoje precisa se
capacitar para atuar no setor. O Programa
Aprendiz CIEE no Agronegócio, criado em
2019, é uma importante via para formar
profissionais qualificados e rejuvenescer

a mão de obra no setor.”  

» Gustavo Junqueira, 
secretário de Agricultura do Estado de

São Paulo

[1] Marcelo Camargo/Agência Brasil [2] Denner Alcardi

[1]

[2]
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 MÃO DE OBRA

Um dos principais motores da econo-
mia, nos últimos 10 anos o agrone-
gócio gerou mais de 20% do PIB e

contribuiu para que a balança comercial al-
cançasse saldos positivos. Mais do que aju-
dar o país a crescer, o setor é responsável
pelo fornecimento de produtos presentes
no dia a dia dos brasileiros. Entretanto, ape-
sar dos bons resultados, o campo ainda so-
fre com a escassez de mão de obra, uma fra-
gilidade que pode comprometer o futuro
das empresas. 

Atento à demanda de capital humano
do segmento, o CIEE desenvolveu o PRO-
GRAMA APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓ-
CIO. O programa é composto por três cate-
gorias independentes: arco do agronegócio,
mecanização agrícola e indústria da carne.
Por meio deles, seus participantes são habi-
litados para atuar no manuseio de carnes, na
cultura de cana-de-açúcar, como volantes da
agricultura e a operar máquinas agrícolas.  

“Buscamos atender as empresas na for-
mação de mão de obra, tanto do ponto de
vista profissional como atitudinal, com ên-
fase na agricultura 4.0, contextualização
das principais cadeias produtivas, proces-
sos produtivos e controle de qualidade”,
explica Mateus Rubiano, supervisor de
agronegócio do CIEE. “Com isso, ajuda-
mos as organizações a atrair, preparar e re-
ter esses jovens, tornando-os aptos a serem
efetivados em função do próprio desempe-
nho e das oportunidades que surgirem no
quadro funcional.”

Com atividades práticas que vão ao
encontro dos anseios das principais ca-
deias produtivas, os jovens aprendizes são
envolvidos em todas as etapas do processo
com a devida supervisão dos gestores di-
retos e recebendo conteúdo teórico rele-
vante, que os torna aptos a realizar as fun-
ções de forma plena ao final da capacita-
ção. Destaque para a tecnologia presente

Lançado em 2019, PROGRAMA APRENDIZ

CIEE NO AGRONEGÓCIO comemora uma
marca importante. São mais de 1,8 mil
jovens contratados no programa em
menos de dois anos, fato que repre-
senta uma promissora contribuição
para suprir a crescente necessidade de
maior volume e melhor qualificação da
mão de obra, de forma a garantir a sus-
tentabilidade do negócio, a curto, médio
e longo prazos. 

“Acreditamos que o programa ga-
nhou tal receptividade em razão de vá-
rios fatores que solucionam problemas
das empresas, além da experiência e
credibilidade acumuladas em mais de

meio século em inclusão profissional”,
diz Luiz Gustavo Coppola, superinten-
dente de atendimento. Entre os pontos
positivos e diferenciais da parceria com
o CIEE, destaque para:  
» Capilaridade dos polos de capacitação
» Conteúdos que se alinham às neces-

sidades das empresas
» Modelo híbrido de capacitação, que

permite contratação imediata e em ce-
nário de isolamento social 

» Conteúdos pensados para melhor apli-
cabilidade na empresa

» Educação à distância pelo Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), o que
proporciona maior familiaridade do jo-

PARCERIA QUE SOMA TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

APRENDIZ HOJE, 
AMANHÃ PROFISSIONAL 
CAPACITADO
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no ramo, a chamada agricultura 4.0, e a
importância da presença ativa de uma no-
va geração de profissionais que, além de
oxigenar a força de trabalho, desde o iní-
cio adere facilmente às inovações, contri-
buindo para o processo criativo e colabo-
rativo nas organizações.

» ARCO DO AGRONEGÓCIO
Agricultura 4.0 é uma realidade. A agroin-
dústria está em busca de mão de obra
qualificada e capaz de utilizar as novas
tecnologias.

» O CIEE trabalha para inserir jovens no
campo, criando novas oportunidades
de trabalho e renda, oferecendo conhe-
cimentos de vanguarda para serem
aplicados na prática.

» MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
A mecanização trouxe uma mudança radi-
cal no perfil da mão de obra no campo, com
grande redução de trabalhos manuais e au-
mento das atividades motomecanizadas.

» O CIEE trabalha para propiciar uma
formação ágil e flexível, sintonizada
com a velocidade da modernização da
agropecuária e, ao mesmo tempo, esti-
mule o aprendiz a atuar, desde as fun-
ções mais básicas, com a qualidade e
produtividade requeridas pelo mercado.   

» INDÚSTRIA DA CARNE
A indústria da carne brasileira é uma das
mais competitivas do mundo, gerando
empregos, divisas e desenvolvimento pa-
ra o país.

» O CIEE disponibiliza o curso Aprendiz
da Indústria da Carne aos jovens que
buscam oportunidade de trabalho, ren-
da e crescimento profissional em toda
cadeia produtiva, desde frigoríficos até
açougues e supermercados.

“Para a empresa, a adesão ao PROGRA-
MA APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓCIO é
mais do que uma oportunidade de cumprir
uma obrigação legal”, explica Luiz Gustavo
Coppola, superintendente nacional de
atendimento da instituição. “Constitui tam-
bém um estratégico exercício de responsa-
bilidade social e a constituição de uma ver-
dadeira fonte de talentos para a empresa e
o próprio segmento.” 

Ele lembra, ainda, que o CIEE mantém
um banco com milhares de jovens cadas-
trados, em todo o país, ávidos por uma
oportunidade de entrar no mundo do tra-
balho. Entre eles, também estão inscritos
estudantes com deficiência, compensada
por uma alta aptidão na execução de de-
terminadas tarefas, quando adequadamen-
te capacitados.

vem com os recursos tecnológicos,
além de ampliar a abrangência do
atendimento

» Acompanhamento dos avanços do
aprendiz que, a cada curso/etapa
cumprido no AVA, conquista um cer-
tificado

» Divulgação das vagas em oferta nas
mídias regionais

» Assessoria jurídica na administra-
ção do programa 

» Acompanhamento pedagógico
» Assistentes sociais em todo terri-

tório nacional
» Três Centrais de Atendimento com

custo de ligação local.

DEPOIMENTOS DE PARCEIROS
PÁGINAS

8 | JBS: Pilares em comum 

com CIEE

10 | TEREOS: Logo, mais aprendizes 

11 | BIOSEV: Ganhos para a

empresa

12 | GRUPO OTÁVIO LAGE: Aposta

em inovação e formação de

líderes

14 | CUTRALE: Benefício à

comunidade

14 | MARFRIG: Testou e aprovou

15 | GUJÃO: Mais competitividade

16 | COTERVA: Diversificar o time
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Osupervisor Marcelo Rubio Tavares
fala das qualidades que auxiliaram o
jovem Ezequiel dos Santos Climaco

a vencer o primeiro degrau rumo à carreira
que almeja – uma das muitas histórias de
transformação de vida ligadas à
aprendizagem (ver depoimento
abaixo). “Desde o princípio, foi
possível notar que ele trouxe
educação do berço. Profissio-
nalmente, é proativo, sempre
disposto a colaborar com a
equipe, e muito pontual”. Ele
também destaca o trabalho do
CIEE. “Durante os treinamentos prá-
ticos, identificamos em Ezequiel e nos de-
mais aprendizes que aqui chegam o conhe-
cimento prévio, adquirido por conta da
passagem pelo CIEE, que disponibiliza uma
carga horária relevante na capacitação teó-
rica aos seus jovens aprendizes”.

Reforçando a avaliação de Marcelo,
o gerente de RH da JBS em Andradina,
Ricardo Toló (foto acima), pontua que uma
das grandes vantagens da parceria é que a

capacitação teórica no CIEE e a formação
prática na companhia são convergentes. “A
JBS e o CIEE valorizam pilares em comum,
tais como segurança do trabalho, e controle
de qualidade e produtividade. Há grande

sintonia entre os interesses”. Ele conta
que os aprendizes são observados

durante as atividades práticas
e nas reuniões com represen-
tantes do CIEE. Se for o caso,
são solicitados reforços teóri-
cos em determinados quesitos,

e o feedback é sempre atendido.

JBS: PILARES EM COMUM COM CIEE

 MÃO DE OBRA | POR QUE CONTRATAR APRENDIZES

» Segunda maior produtora de alimentos do mundo e a maior de proteína animal, a JBS
detém marcas como Swift, Pilgrim’s Pride, Seara e Friboi, entre outras, que chegam aos
consumidores de 190 países. No Brasil, é uma das maiores empregadoras privadas, com
mais de 145 mil colaboradores, entre os 245 mil que atuam em unidades de diversos paí-
ses, dedicados a um amplo leque de produtos correlatos. Com foco na qualidade e segu-
rança dos alimentos, adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal
em toda cadeia de produção. Dois exemplos: uma plataforma blockchain, inédita no setor
de proteína animal, ampliará o controle dos fornecedores diretos e indiretos; e o programa
Juntos pela Amazônia promove o desenvolvimento de tecnologias para a conservação e
uso sustentável da floresta, visando melhor qualidade de vida da população local. 

VALOR DE UMA OPORTUNIDADE

Aos 20 anos, o agora ex-aprendiz Eze-
quiel dos Santos Climaco festejou a

efetivação nos quadros da unidade da
JBS em Andradina, um dos polos da
agropecuária paulista. Não é o primei-
ro emprego de Ezequiel, que come-
çou a trabalhar aos 15 anos, sem
carteira assinada, como ajudante
em loja de autopeças e, depois, co-
mo assistente de produção con-
tratado. Mas ele queria mais.
Quando descobriu o programa
de aprendizagem do CIEE
pelas redes sociais, cursa-
va ensino técnico profis-
sionalizante noturno. “Fui
para o CIEE levando o

que havia aprendido em empregos ante-
riores, mas a experiência era mínima.”

Ezequiel ainda se emociona ao lem-
brar o dia 23 de setembro de 2020, quan-
do escreveu a carta de despedida ao

CIEE. Ele só tem elogios às instruto-
ras da capacitação teórica do CIEE:
“Foram professores, com letra
maiúscula; abriram a porta para a
carreira com a qual eu sonhava”.

Nesse período “inesquecível”,
aprendeu como lidar com as

diferenças de cada um e
a superar adversidades.
“O CIEE acrescentou
muito, sou grato por
me fazer crescer.” 

Alocado como assistente adminis-
trativo no almoxarifado da JBS em An-
dradina, encontrou profissionais que
vibram na mesma sintonia que o en-
volvia no CIEE e faz questão de citar
um a um. “Meus mentores na empresa
– Gustavo, Kaio, Marcelo (hoje meu
chefe), Carlos, Ederson, Edvaldo, Ab-
ner, Gideão – são repletos de vigor pa-
ra alcançar seus objetivos, e foram
eles que me deram força para eu atin-
gir o meu próprio objetivo na empre-
sa.” Reconhece o valor das oportunida-
des e da confiança que recebeu: “Não
esquecerei cada palavra que ouvi de-
les, e agradeço por me permitirem fa-
zer parte desta família”.

Marcelo Rubio
Tavares e a equipe
do almoxarifado 

8 Aprendiz CIEE no Agronegócio
[1] [2] [3] Divulgação

[1]

[2

[3]
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“Como se vê, não se trata de orientação pas-
teurizada, mas da adaptação da grade de
cursos e oficinas, que é personalizada para
alinhar a orientação teórica do aprendiz às
expectativas da JBS, que precisa de jovens
que tenham aderência aos valores da em-
presa, e a questão comportamental é uma
das grandes preocupações do CIEE, assim
como para nós. O acompanhamento é mi-
nucioso de ambas as partes, já que os apren-
dizes lidam com alimentos”, afirma Ricardo.

O gerente de RH também lembra que
valorizar e instruir o jovem é o único cami-
nho que leva um país a um futuro de sucesso.
“O jovem é o sucessor natural. À medida
que ele desejar crescer nos seus objetivos,
encontrará nesse programa de parceria entre
o CIEE e a JBS os meios para se desenvolver,
com boa alimentação e bons companheiros
de trabalho”, adianta. “O PROGRAMA

APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓCIO quali-
fica e insere, com objetivo de mostrar que o
céu é o limite. Se o aprendiz fizer a sua parte,
poderá seguir carreira e chegar a operador
de máquinas, supervisor, gerente, por exem-
plo. O jovem que tiver garra e demonstrar
aderência aos valores da JBS, conseguirá tri-
lhar uma trajetória de sucesso”. 

Oagronegócio foi o setor da
economia brasileira que so-
freu o menor impacto dessa
que pode ser uma das maio-

res crises sanitárias e econômicas já vi-
venciadas pela humanidade. No entanto,
o período de isolamento social provocou
mudanças conjunturais e estruturais, as
quais prometem uma nova avenida de de-
safios e oportunidades para o setor. A se-
guir são levantadas três principais tendên-
cias para o agro em sua agenda até 2025.

1. Digitalização do agronegócio e
comportamento online. Avanços
impressionantes de digitalização fo-
ram evidenciados na agropecuária,
intensificando a busca por soluções
digitais de monitoramento de pro-
priedades e sistemas de informação
para embasar a tomada de decisão
dos fazendeiros. Serviços online de
compra de insumos e venda das
commodities se destacaram no atual
cenário. Ainda há uma avenida de
oportunidades a serem exploradas
em linha com a agricultura digital,
internet das coisas (IoT), big data e
sistemas de gestão, os quais estão re-
volucionando a atividade e permi-
tindo que agricultura seja tratada na
lógica do metro quadrado e não mais
na ótica do hectare, visando a eco-
nomia de recursos e insumos. 

2. Segurança alimentar e susten-
tabilidade. A pandemia deve pro-
vocar uma mudança profunda de
exigências nos sistemas produtivos

no que se refere a sanidade, quali-
dade e rastreabilidade. Nesse sen-
tido, as cadeias deverão se tornar
cada vez mais transparentes, graças
à utilização de tecnologias como
blockchain e a IoT, permitindo que
as informações sobre os alimentos
estejam disponíveis nos smartpho-
nes dos consumidores. Além disso,
ganham força os movimentos em
prol da sustentabilidade e bem-estar
animal, com destaque para os mo-
delos circulares de inclusão social,
bioeconomia e sistemas de produ-
ção humanizados.

3. Educação e conhecimento. Uma
das transformações mais importan-
tes está ligada à educação. O fato é
que 2020 acelera um processo de dei-
xar a informação gratuita e à dispo-
sição de todos, tal o número de ví-
deos, de lives, debates e outras
formas que estão disponíveis no You-
Tube e outros canais. Muitas univer-
sidades também foram generosas ao
deixar as coisas de forma mais aces-
sível, bem como conteúdos sendo ge-
rados por empresas. Tive oportuni-
dade de lançar a plataforma
DoutorAgro.com e o canal no You-
Tube com meu nome, os quais con-
vido para visitar, como um exemplo.
São todos os livros colocados de
forma gratuita e mais de 200 vídeos. 

Ou seja, hoje para o jovem aprender
sobre o agro, basta ter vontade e disciplina.
E empregos não faltarão. 

 ARTIGO

*MARCOS FAVA NEVES

Desafios do agronegócio  
e oportunidades 

aos jovens

*Marcos Fava Neves é professor da Fearp/USP e Eaesp/FGV, criador da plataforma DoutorAgro.com e
sócio da Markestrat.

Quanto à sua família de nasci-
mento, Ezequiel relata que a mãe,
Joana Marta, desde cedo foi muita
atenta e rígida com a educação dele
e do irmão mais velho, Isaque, con-
tando com o apoio de Regina Célia,
a tia que mora com eles. O pai, José
Malaquias, afastou-se da família
quando Ezequiel era bebê. “Desde
de que consigo lembrar, tenho me-
mórias de uma infância feliz, cerca-
da de carinho e muitas brincadeiras
com meu irmão. Mantenho hábitos
e prazeres adquiridos desde cedo,
como ir à igreja, cantar, tocar violão,
mas desde os dez anos penso em
ter boa carreira”, complementa.

https://portal.ciee.org.br/iniciativas/agronegocio • 9
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“Osetor agro está cada vez mais
tecnológico e passou por mui-
tas mudanças nos últi-

mos 20 anos. Já conta com a
agricultura 4.0, que requer
qualificação constante, o que
torna o desenvolvimento
dos profissionais fundamen-
tal para a sustentabilidade
do negócio”, avalia Jacyr
Costa Filho (foto ao lado),
membro do Comitê Executivo do
Grupo Tereos.

A Tereos Açúcar & Energia Brasil foi
uma das primeiras a apostar na nova mo-

dalidade de capacitação no agrone-
gócio, com a abertura de 20 va-

gas para aprendizes na unida-
de Andrades, em Pitanguei-
ras, interior do estado de
São Paulo, seguida da usina
de Mandu. Atualmente con-

tando com 33 aprendizes, o
programa tem trazido tão bons

resultados que será expandido. “Es-
tamos iniciando o programa numa tercei-

ra, a de Tanabi. Em breve, serão contem-
pladas todas as unidades industriais”,
anuncia Jacyr. 

A Tereos e o CIEE fazem um trabalho
a quatro mãos em contato constante para
avaliar o programa, sempre com foco no
desenvolvimento dos jovens. “A iniciativa
auxilia na formação de profissionais, além
de inserir pessoas em vulnerabilidade so-
cial no primeiro emprego e capacitação”,
acrescenta Jacyr. “A parceria é fundamental,
pois o CIEE possui expertise em seleção e
acompanhamento dos aprendizes.” 

TEREOS: LOGO, MAIS APRENDIZES 

» A Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária do
grupo cooperativo francês, é a segunda maior pro-
dutora mundial de açúcar e a terceira maior do
Brasil. Além do fornecer açúcares para a indústria
de alimentos, produz etanol e energia elétrica pro-
veniente da cogeração do bagaço de cana-de-açú-
car. O grupo atua no Brasil desde 2000, e possui
sete unidades industriais no noroeste paulista, que
formam uma rede de processamento de matéria-
prima que gerou 18,8 milhões de toneladas de ca-
na-de-açúcar na safra 2019/2020. 

[1] [2] [3] Divulgação

[2]

[3]

[1]
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Um dos mais importantes players da
produção de etanol, açúcar e energia
limpa, a Biosev acredita que investir

na capacitação de futuros profissionais, além
de ampliar o horizonte dos jovens, traz ga-
nhos significativos para o setor, carente de
mão de obra qualificada. Cerca de 70% dos
colaboradores atuam no campo e na indús-
tria e as restantes 30% das vagas são desti-
nados aos setores administrativos. “Com a
formação em agronegócio, os jovens terão a
vivência e o aprendizado voltado para as
áreas do nosso negócio”, afirma Leandro
Francisco Neves, head de RH, comunicação
e responsabilidade social da Biosev. O pro-
grama de aprendizagem possibilita, ainda, à
empresa ampliar sua atuação com princípio
de inclusão e diversidade, dando oportuni-
dade igual para todos. 

A Biosev é uma das primeiras parcei-
ras do CIEE no PROGRAMA APRENDIZ

CIEE NO AGRONEGÓCIO, com a contrata-
ção de 15 jovens na unidade de Sertãozi-
nho, interior paulista, e tem interesse em
integrá-los ao quadro da companhia ao tér-
mino do programa. “A grade do curso per-

mite que eles tenham formação, vivência
prática nas atividades do dia a dia e rápida
adaptação à rotina do negócio”, destaca
Neves. Infelizmente, com o advento da
pandemia, a companhia precisou mudar o
cronograma inicial para proteção da turma
de aprendizes do agro. Em 2020, eles fica-
ram dedicados à aprendizagem teórica em
casa. A expectativa é retomar as atividades
práticas em 2021 e, assim, a empresa po-
derá avaliar o desempenho de cada um,
para entender como aproveitá-los em seu
quadro. Atualmente, além dos aprendizes
no agro, a Biosev conta com mais de 50
aprendizes em áreas administrativas.

“Acreditamos muito no CIEE e no mo-

delo de projeto que desenvolvemos juntos.
Entendemos que trazer jovens no início da
carreira para vivenciar a nossa rotina dá a
eles uma visão muito ampla das inúmeras
possibilidades de carreira que o agronegócio
oferece”, conclui Neves. “Por exemplo, esta-
mos vivendo uma verdadeira transformação
digital em nossa operação e, com isso, mui-
tos programadores, cientistas de dados e téc-
nicos que tenham habilidade e conhecimen-
to em tecnologia terão chance de construir
carreira no agro.” 

BIOSEV: GANHOS PARA A EMPRESA

» Uma das líderes na produção de açú-
car, etanol e energia no Brasil, a Biosev
integra o Grupo Louis Dreyfus. Com ma-
triz em São Paulo/SP, conta com oito
unidades agroindustriais em operação
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e
um terminal no porto de Santos/SP, em-
pregando mais de 10 mil colaboradores.
Sua capacidade anual de processamen-
to atinge a marca de 31,6 milhões de to-
neladas de cana-de-açúcar. Comerciali-
za seus produtos no Brasil e em mais de
30 países.

[1] [2] Ricardo Teles

[1]

[2]
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“Acultura brasileira em relação ao
agronegócio é normalmente vol-
tada para o resultado imediato,

de curto prazo: sempre queremos primeiro
entender os números e seus impactos para,
depois, discutir um determinado investi-
mento, ou seja, sempre olhamos para o ho-
rizonte 1, quase nunca discutimos estraté-
gias para o horizonte 2 e 3 (médio e longo
prazos), e esse é o nosso principal erro”,
analisa Rodrigo Penna de Siqueira (foto

abaixo), diretor do Grupo
Otávio Lage, que se

destaca pela diversi-
ficada atividade
agrícola no interior
de Goiás. 

“A necessidade
de inovação e qualifi-

cação da mão de obra é
de extrema relevância; não

é só uma questão de diferencial do negócio,
é uma condição básica de sobrevivência.”
Para ele, a continuidade de crescimento do
agronegócio passa primeiro por uma me-
lhor qualificação da mão de obra. Isso por-
que os avanços tecnológicos são primor-
diais no setor, e profissionais qualificados
se tornam, cada vez mais, essenciais nesse
novo contexto.

“Somente por meio de programas de
aprendizagem e capacitação contínua é
possível aos colaboradores e à empresa
crescerem juntos, atingindo o objetivo
de ambas as partes”, pontua. “Temos or-
gulho de investir, acreditar e desenvol-

ver pessoas”. Nesse sentido, a parceria
com o CIEE é importante para o desen-
volvimento sistêmico dos aprendizes. “A
preparação teórica, prática e comporta-
mental é fundamental nesse processo e
feita a várias mãos”, explica. “É esse ali-
nhamento que facilita o sucesso do pro-
grama e dos aprendizes.”

Muitos colaboradores que ingressa-
ram no Grupo Otávio Lage pela porta
da aprendizagem em diferentes áreas de
capacitação hoje estão em funções de li-
derança ou a caminho dela. “Acredita-
mos que liderança deve se pautar no de-
senvolvimento das pessoas, incentivan-
do-as a sair da zona de conforto, expres-
sando confiança, trocando comando e
controle por autonomia e maiores desa-
fios”, conclui Siqueira. “A pessoa precisa
crescer para levar a empresa a crescer
também”, resume. 

“Apesar de todos os desafios de 2020,
principalmente em função da pandemia
da covid-19 e dos impasses políticos e
econômicos no país, o agronegócio vem
segurando as pontas e se mostrando forte
e cheio de vigor, representando hoje mais
de 20% do PIB nacional, com tendência
de crescimento ao longo dos próximos
anos”, lembra Siqueira.

Otimista, vê boas perspectivas ao lon-
go de 2021, “principalmente em função
das vendas para o mercado chinês e do al-
to volume das exportações de grãos, que
surgem como boas oportunidades para
crescimento”.

GRUPO OTÁVIO LAGE:
APOSTA EM INOVAÇÃO E
FORMAÇÃO DE LÍDERES

PESSOAS MELHORES 
E CAPACITADAS

“Além de valorizar seus colabo-
radores com todo o suporte

de aprendizado, a empresa vivencia
valores que nos tornam pessoas
melhores e capacitadas na vida
profissional e pessoal”, relata Ana
Taísa Aparecida de Oliveira, forma-
da em administração. “Sou grata
pelas oportunidades e tenho orgu-
lho em dizer que fui jovem aprendiz
e hoje sou efetivada no Grupo Otá-
vio Lage, uma das melhores empre-
sas para se trabalhar no Centro-
Oeste e no agronegócio do Brasil”,
completa, lembrando que, após um
ano e cinco meses como aprendiz,
foi efetivada como auxiliar adminis-
trativo no departamento de pessoal,
onde está atualmente. 

[1] [2] [3] Divulgação

[1]

» Com o nome do fundador Otávio Lage de Si-
queira – empreendedor e visionário que, junto
ao pai Jalles Machado, se preocupava em gerar
empregos e desenvolvimento na região de
Goianésia/Go (onde se situa a Usina Otávio La-
ge) –, o grupo iniciou atividades em 1949, na Fa-
zenda Itajá. No mercado interno, produz e vende
bovinos para abate, touros reprodutores, látex
e grãos. No mercado externo, está presente por
meio de sua controlada, a Usina Jalles Machado,
principal exportadora de açúcar orgânico do
país, ou, de forma indireta, por frigoríficos e
compradoras de soja. O leque de produtos inclui
etanol anidro, industrial e hidratado, açúcar
convencional e orgânico, produtos de higiene e
limpeza, energia elétrica, levedura e látex. 

[2]

[3]
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OCIEE presta um relevante
trabalho aproximando o jo-
vem estudante do seu pri-
meiro emprego.  Eu mesmo

iniciei minha vida em São Paulo num es-
tágio viabilizado pelo CIEE. Por isso
guardo por essa instituição um eterno
muito obrigado“.

Vamos falar agora de um novo agro-
negócio. Se transformou na alavanca vital
do produto interno bruto (PIB) do Brasil,
nos transformando de um país depen-
dente e importador de alimentos em uma
nação exportadora, além de abastecer
uma população de mais de 210 milhões
de cidadãos.

E isso se fez com o que? Tecnologia.
No passado, havia uma adaptação dos
conhecimentos dos países de clima tempe-
rado para os trópicos. Chamávamos de
tropicalização das tecnologias. Assim fize-
mos com sementes, máquinas agrícolas,
fertilizantes, genética animal, e fomos des-
bravar o cerrado, onde no velho ditado se
dizia: “terra do cerrado, nem dada nem
herdada“. Hoje Mato Grosso é a capital
mundial dos grãos e da pecuária, e segue
a lei do Código Florestal. Ou seja, isso sig-
nifica que, onde houver um produto origi-
nado nos campos do Brasil, árvores esta-
rão sempre presentes.

E daqui pra frente? 2021 marca o iní-
cio para valer do novo século. Máquinas
viram robôs, a telecomunicação faz o con-
tato instantâneo da agricultura digital 4.0.
E já temos no Brasil uma experiência em
andamento com a 5.0 no grupo São Mar-
tinho, na maior usina sucroenergética do
mundo. Na cidade de Pompeia/SP, a Fun-

dação Shunji Nishimura ao lado da Fa-
culdade de Tecnologia do Estado de São
Paulo (Fatec) criou o principal ponto de
educação para a mecanização de precisão
e programas de big data no agro.

Passamos a ver empresas como Intel,
IBM , Ericsson andando pelos campos, as-
sim como o interesse de companhias, como
a Tim, nesse novo agro, do satélite Hughes,
por exemplo. Com essa gestão remota e
todo universo de sensores, as possibilida-
des profissionais para os jovens no agro
não estão mais apenas nas universidades
de ciências agrárias. As chances agora es-
tão em todas as áreas da academia. Pois
o novo agro é convergente de todos os sa-
beres e se transforma praticamente num
modelo de design thinking innovation. 

Jovens urbanos retornam para carrei-
ras no agronegócio. Seja nas fazendas mo-
dernas, ou nas redes de distribuição, nas
cooperativas e, da mesma forma, nas tra-
dings, agroindústrias, ONGs e supermer-
cados. De fato, onde a inovação está, o jo-
vem irá. Seja no antes das porteiras das
fazendas, no dentro ou no pós-fazenda, as
inovações significam o domínio do invisí-
vel, a precisão da gestão, e a administração
não mais de uma plantação ou uma
boiada, e sim de cada planta e de cada
boi. Sem esquecer da nutrição humana e
da luta antidesperdício. Mas, além disso,
jovens também são atraídos pelo sinônimo
do único agro que vai ao futuro: ESG – en-
vironment, social and governance. Quer
dizer meio ambiente, responsabilidade so-
cial e governança das cadeias produtivas,
desde a semente até chegar ao consumidor
final e na percepção de sua mente. 

*JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO

Onde a 
inovação está 
o jovem irá

*José Luiz Tejon Megido é palestrante, professor, escritor, jornalista, publicitário e comentarista 
de agronegócio.
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 ARTIGO

DE APRENDIZ 
A SUPERVISOR

Em 2012, Taison Gomes Souza
começou como aprendiz no al-

moxarifado do Grupo Otávio Lage. A
partir daí, tudo aconteceu muito rá-
pido. Com apenas um mês e meio
no programa, foi efetivado como
auxiliar de almoxarife. Menos de
quatro anos depois, surgiu nova
oportunidade, dessa vez na área de
manutenção de máquinas, cami-
nhões e implementos. Após oito
meses, assumiu o posto de super-
visor de produção agrícola de se-
mentes e grãos na área de soja e
milho. “O Grupo me apoiou desde o
início” diz Taison, que com a bolsa
de estudos oferecida pela empresa
cursou agronomia. “Tenho muito
orgulho de ter participado do Pro-
grama Jovem Aprendiz e é muito
gratificante receber todas essas
oportunidades.”

[1] Divulgação

[1]
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ACutrale, uma das maiores produ-
toras mundiais de laranja, é uma
das pioneiras na adoção do sistema

de cota social dentro do PROGRAMA

APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓCIO. Essa
modalidade de contratação, prevista no
Decreto 9579/18, é uma forma alternativa
para cumprimento de cota de aprendiza-
gem pelas empresas que têm dificuldades
práticas para alocar aprendizes em suas
instalações, seja pelas características das
atividades desenvolvidas, seja pelas limi-
tações do local de trabalho. 

A Cutrale mantém 25 aprendizes no
curso Arco do Agronegócio, e os cede
para a prefeitura de Botucatu, localizada
a 125 quilômetros da sede da empresa,
em Araraquara, ambas no interior pau-
lista. Os jovens atuam em hortas comuni-
tárias, horto florestal e viveiro de mudas
municipal. Ao CIEE cabe ministrar os en-
contros de capacitação teórica compatível
com as atividades práticas, suspensas por

conta da pandemia do
novo coronavírus.   

“Ao desenvolver
atividades relacio-
nadas ao campo,
os jovens viven-
ciam valores como

respeito ao meio
ambiente, importân-

cia da utilização correta
dos recursos naturais, que contribui para
a preservação das águas, o controle das
enchentes ocasionadas pela sujeira ur-
bana nos períodos de chuvas e a redução
dos efeitos das queimadas urbanas – en-
fim, não só aprendem como podem se
tornar agentes multiplicadores no futuro”,
afirma Carlos Otero de Oliveira (foto
acima), diretor de relações trabalhistas
da Cutrale.

Esses são alguns dos motivos que le-
varam à criação da cota social para pos-
sibilitar o cumprimento da Lei da Apren -
dizagem. A contratação é realizada em
parceria com órgãos públicos e com
anuência das gerências regionais do Tra-

balho. Os jovens têm capacitação prática
em atividades com o mesmo potencial
de desenvolvimento agrícola, por exem-
plo, em hortas comunitárias ou qualquer
programa do município com atividades
correlatas.

Sem essa alternativa, provavelmente
os 25 jovens participantes do programa
da Cutrale não teriam oportunidade de
inclusão no mundo do trabalho, na opi-

nião de Carlos Otero. “Por essa razão, é
tão importante o setor público, privado e
educação se unirem em prol dos mesmos
objetivos”, argumenta. “Isso é possível e
recomendável, basta querer e usar bom
senso entre todos os envolvidos, sem cria-
ção de condições impeditivas, que muitas
vezes inviabilizam alternativas e possibi-
lidades, em prejuízo do maior interessado
que é o jovem assistido.” 

14 Aprendiz CIEE no Agronegócio
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Em dezembro, a Marfrig, uma
das maiores companhias de ali-
mentos à base de proteína ani-

mal no mundo, formou a primeira tur-
ma de aprendizes da indústria da carne
na unidade de Tangará da Serra/MT e

se prepara para abrir 20 novas vagas
em 2021. Dos que permaneceram no
curso, sete foram efetivados como au-
xiliares operacionais, o equivalente a
quase 50% dos participantes. “Esse per-
centual é muito expressivo e ajudará a
atrair mais jovens para o programa”,
acredita Karen Cristina Medeiros, ana-
lista de RH pleno da Marfrig. 

A empresa aposta na aprendizagem
como um caminho para triar e qualificar
sua futura mão de obra. O programa co-
meçou como um teste na unidade, onde
os jovens atuam nas áreas de desossa e
abate. Deu certo. Os supervisores dos

MARFRIG:
TESTOU E
APROVOU

CUTRALE: BENEFÍCIO À COMUNIDADE

» Com 18 mil trabalhadores em períodos de safra, com fábricas em cinco municípios pau-
listas e terminais portuários em Santos e Guarujá, a Sucocítrico Cutrale é reconhecida
mundialmente pela produção de laranja in natura e de suco de laranja, para os mercados
interno e de mais de 90 países. Também comercializa subprodutos da extração do suco
da fruta, como farelo e óleos essenciais. Em 2012, diversificou seus negócios, com a co-
mercialização de soja.

[1] [2] Divulgação

[1]

[2]
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“Com o avanço das tecnologias nas
atividades agrícolas, a capacita-
ção técnica dos profissionais tem

sido mais importante a cada dia. “Por exem-
plo, aptidão para lidar com a tecnologia de
pressão negativa na produção do frango de
corte tem sido decisiva na competitividade
das indústrias do segmento”, diz Dario
Mascarenhas Oliveira Meto, diretor execu-
tivo da Gujão Alimentos, uma das maio-
res empresas avícolas do estado da Bahia.
“A tendência do uso de tecnologias é au-
mentar e, consequentemente, a demanda
por profissionais qualificados também.”

Essa visão de negócio levou a empresa
a contratar 17 jovens para o programa
Aprendiz da Indústria da Carne, em parce-
ria com o CIEE. Capacitados, atuam na li-

nha de produção, na área de abate e apoio
ao abate. Tem entre suas funções cortar e
embalar frangos e miúdos. 

A criação dessa modalidade de apren-
dizagem veio ao encontro de uma deman-
da latente da empresa. “Tínhamos que en-
cher as áreas administrativas de aprendi-
zes para preencher a cota. Mas, os treiná-
vamos como auxiliares de produção, po-
rém com limitações, pois não podiam tra-
balhar diretamente na área de cortes”,
conta Wilma Dionísio dos Santos Silva,
gestora de recursos humanos. 

O programa traz benefícios para a Gu-
jão e para os jovens e suas famílias. Situa-
das numa região de grande área rural, o
comércio de São Gonçalo dos Campos
(sede da empresa) e Conceição da Feira,

cidade vizinha, está diretamente ligado ao
agronegócio. “É de suma importância a
parceria com o CIEE, porque ajudamos
não só nossos funcionários, mas também
seus filhos, sobrinhos e todos os jovens
que precisam desse aprendizado e não ti-
nham, até então, uma perspectiva de car-
reira”, comemora Wilma. 

GUJÃO: MAIS COMPETITIVIDADE

» Atuando há 36 anos, a Gujão Alimen-
tos é uma das maiores produtoras de
frangos do Nordeste, com participação
de 20% da avicultura baiana, que, por
sua vez, responde por 2,3% da produ-
ção nacional. Desenvolveu técnicas pa-
ra garantir a qualidade dessas aves,
que é um dos principais alimentos que
compõem o prato dos brasileiros.  

» Maior produtora de hambúrgueres
e a segunda maior produtora de car-
ne bovina do mundo, a Marfrig tam-
bém produz e comercializa alimentos
prontos para consumo como vegetais
congelados, ovinos e peixes. Fundada
em 2000 e presente em cerca de 100
países, emprega mais de 30 mil cola-
boradores e mantém 21 unidades
produtivas bovinas e 10 centros de
distribuição e comerciais em quatro
continentes. Conta com mais de cem
certificações de reconhecimento por
boas práticas para o consumo da pro-
teína animal.  

setores gostaram – alguns até efetivaram
aprendizes quando surgiram oportunida-
des antes do término do programa, e ou-
tros solicitam novas contratações. 

“Para a Marfrig, é muito válida a par-
ceria com o CIEE no programa, que alia
capacitação teórica e prática. Isso porque
da capacitação teórica os jovens trazem to-
do um aprendizado, vêm com disciplina,
responsabilidade e comprometimento pa-
ra o mercado de trabalho, e a gente inclui
a prática, ensinando como é a rotina do
trabalho no frigorífico, para que eles vis-
lumbrem se querem isso para a vida deles
ao fim do programa”, destaca Karen. 

[1] Divulgação [2] Imagem ilustrativa
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16 Aprendiz CIEE no Agronegócio

 MÃO DE OBRA | POR QUE CONTRATAR APRENDIZES

Para alavancar os planos de cresci-
mento no Brasil, seu segundo maior
mercado, a Corteva Agrisciense

investe em capacitação de pessoas, além
de tecnologia, pesquisa e desenvolvi-
mento. Nesse contexto, o PROGRAMA

APRENDIZ CIEE NO AGRONEGÓCIO re-
presenta mais do que cumprir um requisito
legal, é a oportunidade de trazer diversi-
dade e inclusão para o time e contribuir
para a formação de futuros profissionais. 

“A liderança sempre nos desafiou
a criar um ambiente atrativo para
capturar e reter jovens talen-
tos”, explica Luciana Fer-
reira Opa (foto ao lado), da
administração de pessoas.
Para ela, ao aplicar a Lei da
Aprendizagem, a empresa ob-
tém benefícios que vão desde
os mais diretos, como incentivos
fiscais, até os mais qualitativos: os apren-

dizes oxigenam a empresa, contribuem
para um ambiente de criatividade, inova-
ção e responsabilidade social, o que re-
presenta um diferencial no mercado. 

“Por isso, a nova abordagem do CIEE
voltada para o agronegócio conecta-se per-
feitamente à estratégia da empresa de se
comprometer com o desenvolvimento pro-
fissional e humano”, avalia Luciana. “Acre-
ditamos muito nessa parceria que impacta
positivamente toda a cadeia – a Corteva,

os jovens aprendizes e a sociedade.” 
Os aprendizes do Arco do

Agronegócio atuam na unidade
de produção de sementes de
milho em Formosa/GO. De-
senvolvem diversas ativida-
des dentro do processo de

produção, sob orientação dos
supervisores de setores como

triagem de grãos, controle de qua-
lidade e de lotes, entre outros.

CORTEVA: DIVERSIFICAR O TIME

» A Corteva Agrisciense – antiga divisão agrícola da holding DowDupont –, lançou seu no-
me corporativo em junho de 2020. Resultado da união da DuPont Proteção de Cultivos,
DuPont Pioneer e Dow AgroSciences, é uma empresa autônoma e uma das líderes do
mercado global de sementes e defensivos. Possui, no Brasil e Paraguai, 2 mil funcionários
e 26 unidades, das quais 10 são dedicadas à pesquisa e desenvolvimento de novos pro-
dutos. Detentora de marcas reconhecidas, como Pioneer, Granular, Brevant Sementes,
oferece aos agricultores de todo o mundo um completo portfólio de insumos, como se-
mentes e soluções digitais para maximizar a produtividade e a rentabilidade.
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https://portal.ciee.org.br/iniciativas/agronegocio
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