Michael Dover
• Diretor Executivo, Martinagro S.A. (empresa da agricultura familiar)
• Presidente CREA (Farmer Knowledge Management, organização sem fins
lucrativos)
Michael é Diretor Executivo da Martinagro S.A., a quarta geração de uma
empresa agrícola familiar de 120 anos na Argentina, que administra 4.000
hectares (50% próprios e 50% arrendados) da produção agrícola e pecuária na
província de Buenos Aires. A agricultura extensiva (milho, soja, trigo, camomila, aveia, etc.) baseiase na semeadura direta (plantio direto), intensificação de lavouras duplas, utilização de culturas de
cobertura e prevenção da erosão por meio de contornos semeados e cursos d'água gramíneos. A
produção de gado é uma operação de criação de bezerros. O negócio emprega 12 funcionários em
tempo integral e opera seu próprio maquinário agrícola.
Além disso, Michael é atualmente Presidente do Consórcios Regionais para Experimentação
Agrícola (CREA), uma organização de gestão do conhecimento sem fins lucrativos de 60 anos na
Argentina. Administrado e financiado por agricultores.
Seu objetivo é trabalhar em grupos, compartilhar experiências e conhecimentos, para que os
integrantes possam se desenvolver pessoalmente e alcançar o crescimento sustentável de seus
negócios e comunidades.
O CREA possui aproximadamente 1.900 empresas associadas distribuídas em 225 grupos em todo
o país; é assistido por 300 consultores técnicos independentes; e conta com o apoio de uma equipe
de 80 profissionais multidisciplinares na Sede.
Todo o conhecimento gerado na rede e no trabalho com outras redes é tornado público, para ajudar
a promover o desenvolvimento do ecossistema agroindustrial em particular e do país argentino como
um todo. Os três pilares da visão do CREA são: Empresas enraizadas em suas comunidades;
inovação; e sustentabilidade.
Michael é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Buenos Aires, com MBA pela
Cornell University. Além de sua experiência no agronegócio, Michael passou 12 anos em empresas
multinacionais de bens de consumo Procter & Gamble e Clorox. Ele ocupou uma ampla gama de
posições de liderança em desenvolvimento de negócios existentes e novos, com responsabilidades
abrangendo os níveis nacional, regional e global. Ele já trabalhou nos Estados Unidos, Porto Rico,
Venezuela e atualmente na Argentina. Ao retornar à Argentina em 2007 e antes de ingressar nos
negócios da família, chefiou a unidade de negócios de citros da Tabacal Agroindustria.
Casado com Mariana há 30 anos. Quatro filhos: Julia (28); Andrés (25); Sofia (23) e Philip (13).
Desfrute de futebol, mountain bike, caminhadas e outros esportes e atividades ao ar livre.

