
 

Brasil lidera a produção certificada 

de grãos não-transgênicos 

 
 Os maiores produtores e fornecedores de grãos não-geneticamente modificados decidiram 

somar forças para fomentar o plantio, o desenvolvimento e o aprimoramento da produção no Brasil 

e reforçar sua posição de liderança no mercado internacional. Para tanto, este grupo constituído por 

quatro empresas de processamento, produtores e pesquisadores, investiu na criação da Associação 

Brasileira de Produtores de Grãos Não-Geneticamente Modificados (Abrange). 

 “Com a constituição da entidade, queremos reforçar a posição do Brasil no mercado 

internacional, onde figura como o maior produtor certificado de grãos e derivados não-

transgênicos”, diz Ricardo Sousa, diretor-executivo da associação. 

Como estratégia de ação, a Abrange apóia iniciativas focadas no aumento do consumo e na 

melhoria da qualidade dos produtos não-transgênicos e que destaquem seus atributos sustentáveis 

do ponto de vista produtivo, ambiental e social, além de informar ao mercado consumidor sobre a 

regularidade e consistência da oferta de soja e derivados não-geneticamente modificados no Brasil.

  

Um dos primeiros resultados destas ações é o projeto “Soja Livre”, articulado com a Embrapa 

e Associação dos Produtores de Milho e Soja do Mato Grosso (Aprosoja). “O projeto é focado no 

desenvolvimento de variedades convencionais de soja, de forma a atender à crescente demanda por 

parte dos produtores, que estão constatando a superioridade da soja convencional sobre a 

transgênica em aspectos como produtividade e custo de produção”, diz Ricardo Sousa. 

 O espaço para o crescimento do mercado de produtos não-transgênicos é, de fato, enorme. 

Somente a produção brasileira de soja não-transgênica de associados da Abrange já soma mais de 

seis milhões de toneladas. Tal volume corresponde a perto de 10% da produção brasileira de soja, 

prevista em torno de 68 milhões de toneladas na safra 2010/2011. 

 Os principais estados produtores de soja não-transgênica são Mato Grosso, Goiás, Paraná, 

Tocantins e Bahia. Os fundadores da Abrange são as seguintes empresas: Grupo André Maggi, 

Brejeiro, Caramuru Alimentos e Imcopa. 

  

Vantagens - A produção e comercialização de grãos não-transgênicos é uma enorme 

vantagem comparativa que o Brasil detém em relação a seus principais concorrentes no mercado 

internacional (basicamente Estados Unidos e Argentina), por agregar valor à produção industrial e à 

produção rural. Isso porque os importadores de grãos não-transgênicos (principalmente europeus e 

asiáticos) pagam prêmios para assegurar o produto natural, que são rateados entre as indústrias 

processadoras e produtores rurais. 
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