
O repressentante 

O representante de instrituição privada é a Syngenta, uma 
empresa  com sede na Suíça do ramo da fabricação e 
produção de pesticidas. Ela está presente em 90 países e 
emprega cerca de 28 000 funcionários, sendo que foi 
fundada no ano 2000.  Ela surgiu a partir da fusão de dois 
grandes grupos, a AstraZeneca e a Novartis, que já tinham 
grande espaço no ramo agro-químico. A empresa além de 
produzir e distribuir pesticidas também ajuda em projetos 
para a presenvasão ambiental e de segurança alimentar. A 
empresa além de tudo é uma das líderes mundiais na 
tecnologia designada à agricultura, sendo umas das 
principais produtoras e líder na venda  de sementes 
transgênicas do mercado mundial .   

 

Syngenta e problemas de nutrição 

A empresa está diretamente envolvida com questões 
relativas de segurança alimentar, isso pois entende que é 
um dever dela também o combate a fome. Seu método é 
aumentar a produtividade dos locais onde a fome é mais  
distribuir o conhecimento  agrícola para os produtores 
locais.  No Brasil e em vários outros  países os projetos de 
auxílio é feito com sucesso.  Porém a empresa não 
apresenta planos em relação ao combate a obesidade.  

 

Syngenta e a produção de alimentos 

A empresa em 2013, lançou o programa The Good Growth, 
que foca no aumento da produtividade agrícola para redu-
zir os problemas com relação nas zonas rurais no que diz 
respeito a produtividade até o ano de 2020. Para isso, ela 
entende como necessário a pesquisa e investimento na 
produção de pesticidas melhores e em técnicas e tecnologi-
as mais eficientes na produção de alimentos.  A distribuição 
de agrotóxicos é segundo a empresa para garantir a produ-
tividade em grande escala, isso pois os riscos que uma agri-

cultura pouco desenvolvida pode correr em ambiente ex-
posto e sem proteção ou garantia são altos e não valem a 
pena serem corridos.  
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