


QUEM SOMOS
A Gurupi  Sementes é uma empresa especializada na produção de 
Sementes de soja. Instalou-se na região em 2008, com o grande 
objetivo de oferecer qualidade ao produtor rural. A empresa possui 
uma moderna estrutura de industrialização de sementes de soja, com 
processos automatizados que garantem sementes de maior vigor e 
germinação.
A Gurupi Sementes possui uma estrutura com capacidade para 
produzir até 120.000 sacos de sementes de soja, e com projeção para 
250 mil sacos. Sua 3ª e mais nova Unidade de Beneficiamento de 
Sementes está em construção.
Trabalhamos com sistema de  refrigeração com Armazém Refrigerado 
e o sistema Cool Seeds com rigoroso controle de temperatura, que 
permitem garantir a qualidade das sementes e manter seu alto vigor.
A Gurupi Sementes, está fechando uma parceria com a BASF , 
oferecendo ao produtor rural, a partir  do próximo ano, a comodidade 
de receber em sua propriedade, sementes prontas para o plantio, uma 
tendência que vem ganhando força no mercado de sementes.



Produzir e comercializar produtos de excelente qualidade 
relacionados ao agronegócio, com o objetivo de liderar o 
mercado nas regiões de atuação, oferecendo produtos e 
serviços de confiança para nossos clientes, com propósito 
de melhoras a cada dia, tendo responsabilidade social e 
ambiental. 

MISSÃO

VISÃO

Sempre ser a empresa atualizada do Agronegócio.

Valores
 Inovação;
Respeito às pessoas;
 Sustentabilidade;
 Transparência;

Comprometimento;
 Eficiência;
 Ética;
 Foco no Resultado;



SEMENTES: PRINCIPAL INSUMO PARA O            
SUCESSO DO AGRICULTOR  

 Logística integrada em toda a cadeia de produção e distribuição, com 
armazenagem em ambiente com temperatura e umidade controlados;

 Planilha de custos reais por hectare;
 Equipe de Agrônomos e Técnicos através de parceria com REVENDA 

para prestação de assistência técnica, em todas as etapas da cultura, 
com relatórios;

 Modalidades de negociação que atenda a necessidade do produtor.
 Garantia da comercialização da produção, seja de sementes ou grãos, 

pois temos o acesso às principais indústrias e compradores de grãos 
no mundo.

Com o objetivo 
principal de 

ajudar o 
produtor 

sementeiro e o 
produtor de 

grãos, 
possuímos em 
nosso portfólio 
os seguintes 
benefícios:  Cultivares específicas e exclusivas para as diversas regiões 

produtoras de grãos;
 Estamos adquirindo tratamento de Sementes Industrial, atendendo 

todas as exigências ambientais;



MERCADO ATUAL
 A semente de soja, atualmente, é trabalhada como uma

commoditie, pois não se tem controle de oferta e preços.

 Temos hoje mais de 1.500 cultivares registradas para
comercialização.

 Pelo menos 09 grandes obtentores competitivos: TMG,
BRS, NS, Monsanto, DuPont, Dow, Bayer, GDM, Syngenta.

 Alguns buscando espaço: FT, Benso, Integrada, Geneze,
IAC, UFV, etc.

 Continuamos com a pirataria e uso próprio sem controle
e fiscalização.



MERCADO ATUAL

• A Bayer CropScience igualmente em parceria com a MS
Technology irá lançar o evento Balance GT, que é a resistência
ao glifosato e aos herbicidas isoxaflutose;

• O que chama a atenção nas tecnologias Enlist3 e Balance GT
é a fonte de resistência ao glifosato, que não é da Monsanto, e
sim da MS Technology;

• Já a Monsanto está para lançar a tecnologia Round Up
2Extend que é a combinação das resistências ao glifosato e ao
Dicamba, herbicida já conhecido no mercado;



NEGÓCIOS DE SEMENTES

GESTÃO

Germoplasma Licenciado:
Brasmax – Monsoy - TMG

Marca própria:
Gurupi Sementes

MG Seeds

Sistemas de Distribuição 
(principais parceiros, 

revendas, vendas diretas, 
metas por distribuidor, 

etc.)

SISTEMA DE GESTÃO 
INTEGRADO COM 

PROCESSOS.
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BRASMAX - 24% NIDERA - 18% FMT - 18% MONSOY - 17%

PIONEER - 9% SYNGENTA - 6% EMBRAPA - 2% BAYER - 2%

COODETEC - 1% DEMAIS EMPRESAS - 3%



EVOLUÇÃO DE ÁREA PLANTADA DE SOJA: 
2010 A 2020
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TRAIT 2017 2020
CONVENCIONAL 10% 7%

RR 33% 14%
RR+BT 56% 71%
ENLIST 0,5% 5%

LL 0,5% 3%

EVOLUÇÃO DE ÁREA PLANTADA DE SOJA: 
2017 A 2020



Plano
Estratégico

2017-Comercialização de 120
mil sacas de sementes. 

2018- Comercialização de 135 
mil sacas de sementes.

2019- Comercialização de 150 
mil sacas de sementes.

Meta inicial  de 2018 , Tratamento de 25 
mil sacas de sementes de 40 kg, chegando 

a 40 mil sacas em 2019.
Acrescentando em 2018 R$ 1.500.000,00 

de faturamento, não contanto inoculantes, 
biológicos e afins.

CENÁRIOS



Obrigado!


