
Transgênicos brasileiros chegam mudando mercado 
 
Dentro de alguns meses, o Brasil poderá lançar no mercado a primeira semente geneticamente 
modificada, ou simplesmente transgênica, desenvolvida no País.  
 
Nas próximas semanas, a estatal Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa), em parceira 
com a alemã Basf, deve protocolar o pedido de liberação comercial de uma variedade de soja 
tolerante a herbicida, para concorrer diretamente com a soja Roundup Ready da Monsanto, 
hoje líder mundial absoluta de mercado. Essa variedade deve ser a primeira de uma série de 
produtos transgênicos a sair nos próximos quatro a cinco anos dos laboratórios brasileiros, 
colocando o País no mapa internacional da biotecnologia agrícola.  
 
Num horizonte um pouco mais distante, mas pequeno em termos de pesquisas genéticas, o 
Brasil também deverá ter cana e eucalipto transgênicos, além de uma nova soja que a 
Monsanto pesquisa no País. As previsões são que a cana desenvolvida pela Alellyx esteja 
pronta para comercialização dentro de três a quatro anos, com no mínimo 40% mais 
produtividade de açúcar e álcool.  
 
Nada indica que as multinacionais deixarão de dominar fortemente o setor de biotecnologia 
agrícola, especialmente pelos altos investimentos necessários no setor. Após 13 anos desde a 
primeira liberação comercial de uma semente transgênica no mundo, quatro ou cinco 
empresas dominam quase a totalidade dos 115 milhões de hectares ocupados em 2007 com 
essa tecnologia.  
 
Mas a chegada das primeiras sementes desenvolvidas com capital financeiro e intelectual 
brasileiros pode trazer algumas mudanças significativas. A primeira e mais óbvia delas é que 
essas sementes deverão se reverter em renda para o País.  
 
A depender da aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), a soja 
Embrapa-Basf pode ser liberada ainda em 2009.  
 
Ainda em 2009, a Embrapa também deve protocolar na CTNBio o pedido de liberação de um 
feijão resistente ao vírus do mosaico, uma das principais causas de perdas das lavouras 
brasileiras. Será, segundo a estatal, a primeira semente geneticamente modificada totalmente 
desenvolvida por instituições públicas do mundo.  
 
"Os royalties da nova variedade de soja serão repartidos entre Embrapa e Basf, e já há 
diversos países interessados em adotar a nossa semente", revela o pesquisador Elíbio Rech, da 
Embrapa, que coordenou as pesquisas dessa soja. Segundo ele, a Basf entrou no projeto com 
um gene que havia identificado, capaz de tornar as plantas tolerantes ao herbicida 
imidazolinona, enquanto à Embrapa coube realizar a engenharia genética para inserir esse 
gene no DNA da soja de maneira funcional.  
 
A soja Embrapa-Basf é aguardada no Brasil e em outros países porque, hoje, praticamente não 
existe concorrência para a soja tolerante ao herbicida glifosato, da Monsanto. "Para os 
próximos sete anos, não consigo visualizar nenhum concorrente chegando ao mercado de soja 
transgênica com um produto mais competitivo que o da Monsanto ou que o nosso", diz Rech. 
 
Diante desse potencial de mercado, a pesquisa teve custos relativamente baixos: menos de 
US$ 7 milhões, sem contar a prospecção do gene pela Basf.  
 
Atração de capital 
 
Ao colocar produtos no mercado, os pesquisadores brasileiros da área de biotecnologia agrícola 
devem colaborar também para atrair mais capital estrangeiro para a inovação nessa área 
dentro do Brasil. "Sementes da nossa soja serão produzidas em diversos lugares do mundo e 
levarão o nome do Brasil em todas as sacas. Todos os brasileiros devem se orgulhar disso", 
comemora Rech.  
 



Na realidade, os últimos passos da líder mundial de biotecnologia agrícola, Monsanto, já 
indicam que o pesquisador está certo, e que de fato o Brasil está entrando no mapa mundial 
da agrobiotecnologia.  
 
A companhia está investindo US$ 28 milhões para desenvolver a soja Roundup Ready 2 no 
Brasil - pela primeira vez, uma nova variedade da empresa será lançada fora dos Estados 
Unidos. "Esperamos que esse produto chegue ao mercado no início da próxima década", disse 
à Gazeta Mercantil o líder de estratégias e tecnologias da Monsanto para a América Latina, 
Timothy Conner.  
 
Passo ainda mais ousado a multinacional deu ao adquirir as empresas de melhoramento 
genético vegetal do grupo Votorantim, por R$ 616 milhões, em novembro.  
 
Totalmente desenvolvida no Brasil, por pesquisadores que deixaram as universidades para 
tocar o projeto, a cana da Alellyx deverá apresentar um rendimento de açúcar e álcool pelo 
menos 40% superior à média atual, segundo estimativas de fontes do mercado .  
 
"A Monsanto tem enormes possibilidades de alavancar as tecnologias de melhoramento da 
Alellyx. O que nos atraiu foi a imensa capacidade dos melhoristas da empresa em cana, uma 
cultura muito difícil de se trabalhar do ponto de vista genético", disse Conner.  
 
Segundo ele, a companhia espera aplicar suas tecnologias para acelerar ainda mais o 
desenvolvimento da primeira cana transgênica. Antes da aquisição, esperava-se o lançamento 
da variedade para no mínimo quatro anos.  
 
A Suzano Papel e Celulose também apostou suas fichas na biotecnologia para gerar eucaliptos 
geneticamente modificados que rendam mais celulose, mas não revela quando o produto 
deverá estar pronto para comercialização. Mas as previsões do mercado giram em torno de 
cinco anos.  
 
Com esses primeiros produtos remunerando a atividade de pesquisa, os royalties gerados por 
eles deverão estimular o desenvolvimento de novas sementes, e fortalecer ainda mais a 
indústria da biotecnologia agrícola no País. Rech não revela quanto a Embrapa espera lucrar 
com os direitos da nova soja, mas o cientista não deixa dúvidas de que o valor será 
imensamente maior que aquele hoje captado pela estatal no mercado de soja, que varia em 
torno de R$ 30 milhões por ano.  
 
Interesse nacional  
 
Outro fator importante sobre a chegada dos transgênicos brasileiros ao mercado é o fato de as 
pesquisas nacionais cobrirem áreas pouco interessantes para as multinacionais. Nessa 
categoria estão tanto plantas que não são commodities, como o feijão, como soluções para 
problemas que afetam a produtividade apenas no Brasil.  
 
"Os Estados Unidos praticamente erradicaram o bicudo do algodoeiro ficando três safras sem 
plantar algodão, com subsídios do governo. Desenvolver uma variedade resistente a esse 
inseto é algo que só uma pesquisa brasileira poderá fazer", exemplifica a diretora executiva do 
Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), Alda Lerayer.  
 
Além do feijão resistente ao mosaico, que já está pronto e aguarda apenas a preparação da 
papelada necessária para o pedido de liberação comercial, a Embrapa se debruça agora sobre 
o feijão-de-corda com a mesma característica. É mais um exemplo de uma tecnologia que, se 
não desenvolvida com esforços nacionais, jamais chegaria à disposição dos pequenos 
agricultores que produzem esses alimentos.  
 
Até a soja que a Monsanto desenvolve em terras brasileiras também está ligada a problemas 
que afetam de forma mais específica os produtores daqui. Mas, no caso, o que atraiu a 
empresa foi o tamanho do mercado brasileiro de sementes de soja, que justifica o 
investimento em tecnologias mais locais. "A soja Roundup Ready 2 será tolerante a glifosato e 



resistente a insetos. Essa segunda característica tem mais importância no Brasil, em que o 
clima tropical contribui com as pragas", explica Conner, da companhia.  
 
Percepção pública  
 
Mas para Alda existe ainda um outro benefício importante da comercialização de sementes 
transgênicas desenvolvidas no Brasil: a menor resistência da opinião pública a produtos 
nacionais, em comparação com ranço que existe contra empresas multinacionais do setor. 
 
 "Com certeza o discurso dos movimentos de oposição aos transgênicos terá que mudar. Será 
muito interessante analisar quais argumentos o Greenpeace e outras organizações vão adotar, 
e ver se eles se oporão a um transgênico da Embrapa da mesma forma que se opõem aos das 
companhias estrangeiras", diz ela. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Especial Agronegócios, p. F1-F4. 


