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Histórico

A Simbiose Agro, empresa brasileira fundada em 2007 iniciou suas atividades visando inserir no

mercado agrícola tecnologias microbiológicas inovadoras e sustentáveis. Atualmente possui a

maior estrutura de produção de insumos microbiológicos do país e ainda, está em fase de

ampliação estrutural onde triplicará sua capacidade produtiva total.

A empresa vem atuando em todo território nacional e expandindo o mercado internacional

alavancando o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul.

Case

VirControl: Especificidade, eficiência e proteção

Complemento

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mZI6VZVvShsMvbSCcbYAC8v5xVAtecas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mZI6VZVvShsMvbSCcbYAC8v5xVAtecas


Simbiose Indústria e Comércio de fertilizantes e Insumos Microbiológicos
Cruz Alta

.

Criatividade

A expertise da Simbiose é empregada na busca de inovações que possam ser aplicadas ao

desenvolvimento de novas tecnologias microbiológicas sustentáveis que venham reduzir e/ou

substituir a utilização de insumos agrícolas convencionais, inserindo no mercado insumos

alternativos biológicos de alta qualidade contribuindo para a preservação e a valorização da

biodiversidade no agroecossistema.

A empresa aplica o seu know-how em pesquisa e inovação e a sua experiência adquirida

durante as etapas do processo de criação de insumos microbiológicos no desenvolvimento de

produtos tecnológicos. Atuando de forma competitiva no mercado do agronegócio, a Simbiose

Agro, produz e comercializa produtos biológicos capazes de suprir o mercado que atua, porém,

a empresa continua investindo massivamente em novas tecnologias visando ampliar o mercado

garantindo a qualidade de suas atividades.
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Criatividade

A empresa possui diversos produtos no seu portfólio, dentre eles, linha de inoculantes,

fertilizantes e de controle de pragas e doenças.

Seus produtos são comercializados para uma grande variedade de canais de venda e também

diretamente a produtores rurais no Brasil e no mundo. Em 2020 o faturamento da empresa

ultrapassou 72 milhões de reais. A empresa está presente em quatro países, abrangendo a

América Latina e África. Sua estrutura está constituída por um centro de Pesquisa e

Desenvolvimento, duas unidades fabris e 11 unidades distribuidoras, nos estados do Paraná,

São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Tocantins.

No Rio Grande do Sul, a empresa de insumos microbiológicos instalou-se em Cruz Alta em 2010,

expandindo suas operações ao implementar uma fábrica de insumos microbiológicos, uma

jogada de sucesso, considerando-se que o país é o segundo maior mercado mundial de

produção agrícola do mundo.
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Criatividade

O portfólio de produtos, no entanto, não se resume aos processos tradicionais. A Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) sempre foram parte importante dos investimentos da empresa e

marcaram seu estabelecimento no mercado. A divisão de investimentos em tecnologia tem a

responsabilidade de identificar e integrar novas tecnologias na sua estrutura de negócios. Com

o centro de pesquisa, os pesquisadores da empresa trabalham compartilhando ideias e

informações. Essa estrutura viabilizou a criação de uma série de tecnologias exclusivas e

inovadoras. Dentro do escopo inovação, cabe destacar que uma das problemáticas inerentes

aos sistemas de produção agrícola está relacionada ao controle de pragas. Atualmente são

conhecidas mais de 500 (quinhentas) espécies de insetos com capacidade de causar dano

econômico nas mais diferentes espécies de plantas cultivadas no País, sendo que dentre estas

se destacam os da ordem Lepidoptera (i.e. é uma ordem de insetos que inclui as borboletas e

mariposas).



Simbiose Indústria e Comércio de fertilizantes e Insumos Microbiológicos
Cruz Alta

.

Criatividade

Uma das principais espécies de lagartas com potencial de dano econômico em culturas como

soja, milho e algodão é a espécie do gênero Spodoptera sendo que as mesmas são encontradas

em praticamente todo o globo terrestre e em maior quantidade em países que se encontram

próximos a linha do Equador.

Em relação ao nível de danos causados, a lagarta do cartucho do milho S. frugiperda é

classificada como de alto risco para a agricultura, pois dependendo da cultura e da infestação

podem ocasionar perda total de produtividade. Considerada uma praga de difícil controle, eleva

a utilização indiscriminada de defensivos químicos, bem como, o custo de produção.

O mercado de defensivos no planeta vem crescendo ano após ano em função do aumento de

pragas e da aquisição de resistência aos inseticidas químicos.
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Criatividade

Em se tratando de controle de lagartas somente no Brasil esse mercado ultrapassa os 400

milhões de dólares anualmente, se tornando um nicho muito atrativo para as empresas

desenvolvedoras de defensivos agrícolas.

Dessa forma, a Simbiose Agro, empresa líder de mercado no segmento de controle biológico de

pragas e doenças de plantas manteve o foco no objetivo de desenvolver em conjunto com a

Embrapa Milho e Sorgo uma linha de inseticidas microbiológicos para o combate desse

complexo de lagartas, pois, o mercado nacional de inseticidas é praticamente dominado por

tecnologias químicas importadas de alto impacto aos seres humanos, meio ambiente e muitas

vezes de baixa eficiência. Dessa forma se faz necessário o desenvolvimento de novas

ferramentas de controle com alta eficiência, inerte aos seres humanos, ao meio ambiente,

desenvolvidas e produzidas no Brasil, pois além de ser eficiente é de fundamental importância

que venha a gerar emprego e renda para a população brasileira.
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Criatividade

Dessa forma, o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) lançou no mercado, em

2018, uma tecnologia alternativa aos produtos químicos para o controle de Spodoptera

frugiperda. O produto foi desenvolvido após anos de pesquisa de campo e laboratório

envolvendo os pesquisadores da empresa e da Embrapa. O resultado desta parceria foi a

evolução no conceito de controle da lagarta S. frugiperda através do produto VirControl Sf®,

tecnologia 100% nacional desenvolvida com renomado órgão de pesquisa do agronegócio no

Brasil, que obteve alta performance e especificidade de controle tanto em campo como em

laboratório com resultados de 95% (campo) e 100% (laboratório) de controle. O lançamento do

VirControl Sf® foi uma resposta de alta contundência tecnológica a está terrível praga e já

demonstrou sua capacidade de impactar positivamente na qualidade e especificidade no

controle da S. frugiperda.

.
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Estratégia do negócio / impacto

O mercado de defensivos microbiológicos no Brasil já uma realidade, pois segundo a Associação 

das empresas produtores (Abcbio) o mesmo já ultrapassou os 675 milhões de reais somente no 

ano de 2019 sendo que a previsão para a safra 20/21 é de crescimento superior a 20%.  No 

mundo o mercado de controle biológico cresce na ordem de 10 a 15% ao ano e em ritmo ainda 

mais acelerado no Brasil. Os dados indicam que saltará de US$3 bilhões em 2019 paraUS$5 

bilhões nos próximos anos em todo o planeta.

Dentro do nicho da indústria de insumos agrícolas existe o mercado específico de produtos para 

o controle do complexo de lagartas da lavoura, neste há um grande potencial para o uso de 

insumos microbiológicos, dentre os quais se destacam produtos a base de bactérias e vírus. 

Com o projeto VirControl Sf, produto formulado a partir de baculovirus, a Simbiose se torna 

mais competitiva no mercado de inseticidas para o controle de lagartas, que atualmente é de 

400 milhões de dólares.
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Estratégia do negócio / impacto

A empresa busca com o projeto VirControl Sf alcançar entre 10 e 15% (40 a 60 milhões de 

dólares) do mercado nacional de inseticidas  nos próximos três anos, além de também se tornar 

mais competitiva para a exportação das tecnologias para países como México, EUA, Argentina, 

Chile e Colômbia.

A Simbiose atualmente se encontra muito bem posicionada no mercado de controle biológico  

de pragas e doenças no Brasil, possuindo equipe de técnicos especializados (130 pessoas) que 

levam ao produtor rural a informação qualitativa e quantitativa das tecnologias desenvolvidas, 

bem como, do manejo mais eficiente das principais culturas, dando assim o diferencial 

necessário para o bom andamento dos negócios.

A estratégia de vendas da Simbiose encontrasse embasada em três pilares: amplo 

conhecimento técnico de nossa equipe, fortalecimento de nossos canais de distribuição (mais 

de 1.000 em todo o país) e venda direta a grandes grupos de produtores nos estados do MT, 

GO, BA, TO e MA. 
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Estratégia do negócio / impacto

Além disso, em função de ser um projeto em parceria com a Embrapa, que atualmente é uma 

das marcas mais respeitadas no agronegócio nacional, a Simbiose vem elaborando uma 

campanha de marketing para que a linha VirControl entre no mercado com o grau de impacto 

necessário para rapidamente crescer em vendas, fazendo com que a empresa alcance seus 

objetivos. 

Um dos fatores mais impactantes dessa tecnologia está relacionado ao novo modelo de 

agricultura que vem crescendo em todo o mundo: a agricultura 4.0 de baixo impacto ao meio 

ambiente e de alta performance. A redução da utilização de produtos químicos nas lavouras de 

todo o planeta é uma demanda cada vez maior da sociedade, pois esta exige alimentos cada vez 

mais livres de agrotóxicos. 
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Estratégia do negócio / impacto

Já é de conhecimento que muitas tecnologias convencionais podem ser nocivas aos seres 

humanos quando acumuladas no organismo, bem como, contaminantes do nosso principal 

recurso natural, a água. Nesse contexto, a linha de produtos VirControl, que é desenvolvida a 

partir de microrganismos descobertos pela Embrapa, sendo que eles não são considerados 

nocivos aos seres humanos e ao meio ambiente, encaixando perfeitamente nesse novo modelo 

de agricultura.

Com o projeto VirControl Sf a Simbiose vai ser cada vez mais destaque no cenário agrícola 

nacional conquistando espaço dos produtos químicos fabricados fora do Brasil, gerando mais 

empregos, renda e uma agricultura mais sustentável. 

.
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Resultados obtidos

O produto VirControlSf começou a ser comercializado em dezembro de 2018. Atualmente, a 

empresa é líder no mercado nacional em vendas deste insumo, tendo por objetivo ultrapassar a 

marca de 1.000.000 de hectares tratados com o produto até o final da safra 20/21.

Sem dúvida alguma, o projeto VirControl possui alto potencial para que o Brasil venha a reduzir 

a importação dos inseticidas para o combate a pragas na agricultura. Com o desenvolvimento 

do produto, o país tem uma tecnologia genuinamente nacional para controle da S. frugiperda, 

Assim, através da empresa Simbiose Agro, o Brasil está mostrando ao mercado internacional 

uma independência tecnológica para o controle de pragas. E mais importante ainda, 

desenvolvendo soluções totalmente sustentáveis em benefício do meio ambiente e da 

sociedade brasileira.
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Resultados obtidos

A Simbiose Agro tem larga experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas agrícolas 

pensando sempre que a produção deste tipo de serviço implica a concepção e o 

desenvolvimento de produtos que satisfaçam as condições do mercado. Toda a experiência e 

tecnologia aliadas à inovação e criatividade garantiram a obtenção deste produto em tempo 

reduzido e a custos extremamente competitivos.

Hoje, a menos de dois anos do lançamento, o VirControl já atinge grande participação de 

mercado no segmento dos inseticidas biológicos no Brasil. O percentual de venda do produto 

ante o total de venda da empresa chega a superar 20%.

Os resultados obtidos em bioensaios de campo e laboratório  demonstram que o VirControl

apresenta eficiência entre 95 a 100%, respectivamente, na eliminação da lagarta S. frugiperda. 
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Resultados obtidos

Ou seja, é possível concluir que o produto atende as necessidades do agricultor no que se refere 

ao controle desta terrível praga e que pode competir com os inseticidas químicos do mercado 

não só pelo preço reduzido mas também pela sua alta eficácia de controle. 

O produto já está presente em todos os estados brasileiros e também já entrou no mercado 

Paraguaio. Atualmente a empresa conta com uma produção anual de 20 toneladas que são 

enviados a fornecedores localizados em todo o Brasil e Paraguai, com o objetivo de ampliar esta 

produção para 50 toneladas já no próximo ano. 

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de um projeto pioneiro e inovador os resultados aqui 

obtidos estão trazendo inúmeros benefícios sociais, econômicos e ambientais, trazendo 

inovação tecnológica para a cadeia produtiva reduzindo a dependência externa e o impacto 

ambiental, gerando produto de qualidade, de custo reduzido e, ainda, preservando a 

biodiversidade do agroecossistema e segurança da sociedade.
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Agraciado edições

• 2013 indústria de insumos

Agro, sustentabilidade e sucesso

• 2014 indústria de insumos

BTControl: independência tecnológica e sustentabilidade

• 2015 indústria de insumos

SimbioseMaiz: Mais Tecnologia e Mais Produtividade

• 2017 indústria de insumos

NemaControl proteção eficaz sem impacto ambiental

.


