
Pioneirismo e inovação marcam inauguração da unidade INCOTEC Itaberá

No momento atual, encontramos muitos desafios e vemos problemas
semelhantes no mundo todo: temos a população crescente, menos áreas
agrícolas, mudanças climáticas e a preocupação de como proteger os
recursos para as próximas gerações, produzir mais com menos recursos,
com menor uso de agroquímicos e menos água para a produção. E a única
forma de fazer isso é pela inovação. Com a inauguração da INCOTEC
Itaberá, vamos começar algo muito especial: que é oferecer ao produtor a
possibilidade de escolher o que precisa para tratar a semente que usará em
uma estrutura industrial e com tecnologia de ponta. Inauguramos também o
sistema de franquia na área industrial do agronegócio que é único no país e
no mundo. Inovação e pioneirismo estão no DNA da INCOTEC. A história
mostra que desenvolvemos muitos produtos inovadores – como é o caso da
peletização das sementes de alface. É a primeira empresa a oferecer pré-
germinação; primeira a desenvolver film coat, primeira a oferecer o sistema
de raio-x de sementes para selecionar as que germinarão. O agricultor é o
centro do nosso negócio. Ele precisa encontrar formas de fazer melhor seu
trabalho e ter mais rentabilidade. Para ajudá-lo nisso, temos um grupo de 85
profissionais, na área de pesquisa, totalmente dedicados às sementes, e é o
único no mundo. Hoje, o agricultor quer decidir o que vai ter em sua
semente. É ele quem conhece sua terra, seus desafios. Queremos oferecer a
ele a possibilidade de fazer suas próprias escolhas com a melhor tecnologia
disponível. Ninguém mais faz isso além de nós. Nossas pesquisas estão
repletas de inovações, que pretendemos trazer para o país nos próximos
anos. Queremos trazer ferramentas para que o produtor faça mais com
menos. Acreditamos que o modelo de franquia vai proporcionar o melhor

para o agricultor. Temos um alto padrão de qualidade. Queremos dividir nossa experiência de muitos anos trabalhando com
sementes. Estamos felizes por encontrar um ótimo parceiro para isso: o Grupo Lagoa Bonita, que é uma excelente empresa, com
valores semelhantes aos nossos. Agradecemos ao Grupo Lagoa Bonita pela confiança. Todos, parceiros e clientes, estejam
certos que não vamos desapontá-los. 

Jan Willem Breukink, fundador da INCOTEC
Gerard Vrolijk, gerente geral da INCOTEC América do Sul

Evento celebra parceria e início das atividades



Em parceria com o Grupo Lagoa Bonita, a INCOTEC América do
Sul inaugurou, no último dia 5 de junho, sua unidade de tratamento
personalizado de sementes na cidade de Itaberá (SP), onde o
produtor que deseje o tratamento industrial com tecnologia de ponta
terá suas necessidades específicas atendidas. O evento contou com
a presença de cerca de 300 pessoas e autoridades, entre elas, o
prefeito de Itaberá, José Benedito Garcia, representantes de
empresas dos mais diversos segmentos: cooperativas, revendas
agrícolas, associações e produtores. Também participaram
representantes da Embrapa/Federação Meridional, Aprosmat
(Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso), APPS
(Associação Paulista de Plantas e Sementes) e dos acadêmicos
Cláudio Cavariani, da Unesp Botucatu, e Edson Massao Tanaka,
da Fatec Pompeia. Os participantes fizeram um tour pelas
instalações da unidade e puderam conhecer as tecnologias
disponíveis ao produtor. Segundo Andrea Fellet Orsi, diretora do
Grupo Lagoa Bonita, esta primeira unidade surgiu da busca pela
excelência e da similaridade de valores como foco no agricultor,
seriedade, confiança, qualidade e excelência. “O projeto nos
seduziu pelo conceito, pois nos sentimos no dever de ajudar o
produtor a fazer bem feito aquilo que consegue controlar. Nosso
dever é ser uma ponte para que o agricultor tenha a melhor tecnologia e a produtividade em cada caso”, afirma. “Sentíamos falta
de um projeto em que o produtor pudesse escolher e dizer o que precisará, pois o produtor é quem sabe o que faz para sua
cultura”, observa Ricardo Cunha, diretor de negócios do Grupo Lagoa Bonita. Bruno Hoeltgebaum Neto, gerente de novos
negócios da INCOTEC para América do Sul, destaca que “esta é apenas a primeira unidade, de muitas outras que planejamos
estabelecer. Acreditamos que dentro de cinco anos teremos as principais regiões produtoras do país atendidas pelas novas
unidades. Desta forma atingiremos nosso principal objetivo, o de disponibilizar tecnologia de sementes de ponta para o mercado,
principalmente para o agricultor, de forma personalizada, segura e sustentável”. 

Palavra dos visitantes

“A iniciativa é um marco
histórico na atividade. Esse
novo sistema de tratamento
vem para agregar à nossa
atividade.” 
João Batista Mariano
César, produtor de soja,
feijão e trigo Fazenda
Catingueiro

“É ótimo que tragam
tecnologia nova, estamos
contando com isso. A
qualidade do tratamento é
muito importante e vai
agregar muito na produção
no campo.” 
Luis Sérgio Coelho,
produtor de soja, milho e
feijão

“É uma iniciativa singular no
Brasil, especialmente no
mercado de soja. Tratamento
de semente é como se fosse
um seguro, pois torna a
semente mais resistente e
aumenta a garantia de
germinação.” 
Cássio Camargo, Associação
Paulista dos Produtores de
Sementes

“É uma decisão muito
acertada, porque esse
segmento exige muita
tecnologia e inovação. A união
levou o setor a outro patamar
de qualidade e
responsabilidade.” 
Hilton Salomão, Stoller do
Brasil

“Fico feliz em ver uma
empresa voltada à
tecnologia de
revestimento de sementes
se unindo a uma
empresa produtora de
sementes. Juntam-se as
duas pontas, fazendo
com que a tecnologia
chegue ao agricultor.” 
Prof. Cláudio Cavariani,
Unesp Botucatu

“A união das duas
empresas é um bom sinal
para a profissionalização
do mercado e traz mais
tecnologia para os
produtores, pois são
empresas confiáveis e
consolidadas.” 
Wagner Coladel, Casa
Bugre

“Bela iniciativa, uma vez que o
mercado de sementes hoje tem
todo um pacote tecnológico
para sementes, para dar maior
qualidade ao produtor.” 
Andréia Bernabé, Associação
dos Produtores de Sementes
do Mato Grosso

“Estou muito satisfeito pelo
passo dado por ambas as
empresas em relação a
franquias. Desejo um futuro
brilhante à INCOTEC Itaberá.” 
Clayton Gadotti, Basf

“É um grande investimento de
ambas as empresas. O grande



“A grande vantagem dessa
ação é o foco no agricultor.
Temos dois parceiros com
nível tecnológico muito alto,
que pensam da mesma
forma: trazer qualidade,
tecnologia e inovação.” 
David Tassara – DuPont

“É um marco na agricultura
brasileira e uma ousadia em
relação à utilização dessa
tecnologia. Estão de
parabéns e espero que isso
sirva para produzirmos
mais.” 
Prof. Edson Massao
Tanaka, Fatec Pompeia

“O profissionalismo no cuidado
da semente é muito importante.
Essa iniciativa leva ao
agricultor a conveniência de
não precisar manipular a
semente, apenas plantar.” 
Adhemar Oliveira, Syngenta

“Em nosso segmento hoje,
para quem está buscando
melhoria em qualidade e
produtividade, o primeiro
passo é a semente. O mais
importante é preservar sua
qualidade.” 
Getúlio Yokotobi, produtor de
soja, milho, feijão e trigo;
revendedor e distribuidor

“Ter um sistema e um
processo de cuidado de
qualidade da semente e
garantia de expressão do
maior potencial fisiológico
e genético é uma
inovação tecnológica
muito grande.” 
Ralf Udo Dengler,
Fundação Meridional –
Embrapa Soja

“A iniciativa é válida, pois
o conceito de qualidade é
o que o produtor está
buscando.” 
Gustavo Bim, Bayer

desafio é garantir que a
qualidade se perpetue até
chegar ao agricultor.
Considero fantástico esse tipo
de ação: inovar, mas garantir a
qualidade do que realmente
fazemos lá fora chegar ao
agricultor.” 
Fernando Wagner, Biotrigo

“É muito bom pois podemos
trazer as sementes dos clientes
para serem tratadas aqui e
também há menor exposição
do produtor e seus
trabalhadores aos defensivos
agrícolas. Também possibilita
melhor homogeneização do
tratamento, o que faz a semente
ser melhor.” 
Eduardo de Barros – Ouro
Safra e produtor de trigo e
soja
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