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Sempre vista como caminho para adaptação de tecnologias, Embrapa agora é parceira no 
desenvolvimento 
 
Há dois caminhos para uma empresa estrangeira de tecnologia agrícola lançar um novo 
produto no Brasil. O primeiro é fazer no país todo o processo de adaptação da tecnologia 
desenvolvida em sua matriz européia ou americana. O outro é firmar uma parceria com uma 
empresa brasileira que já tenha bons materiais genéticos adaptados à realidade local para 
receber a tecnologia. 
 
O primeiro caminho pode levar até dez anos a mais do que o segundo, o que explica boa parte 
do interesse de companhias como a americana Monsanto ou a alemã Basf em firmar parcerias 
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). "O conhecimento da Embrapa 
em agricultura tropical é um patrimônio do país", afirma Geraldo Berger, diretor de 
regulamentação da Monsanto, .que mantém há várias décadas contratos com a estatal. "Uma 
vantagem é que a empresa sempre dialogou com o setor privado", afirma o diretor executivo 
da Embrapa, José Geraldo Eugênio de França. 
 
Mas nos últimos anos a excelência científica fez a Embrapa começar a ser vista não só como 
parceira para adaptar tecnologias criadas no exterior. Agora a empresa estatal também 
começou a entrar no desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com as multinacionais 
Neste momento, a Embrapa participa de uma pesquisa com a Monsanto sobre a soja 
transgênica Bt Roundup Ready, que é ao mesmo tempo resistente a insetos e tolerante ao 
herbicida glifosato. O produto ainda se encontra em fase de estudos, e a Embrapa está 
colaborando com pesquisas sobre o funcionamento da tecnologia e seus efeitos sobre o meio 
ambiente. "É informação científica inédita", diz Berger. Como o produto ainda não foi liberado 
para comercialização, o executivo afirma que não estão definidos aspectos comerciais da 
parceria. 
 
Ciência e negócios 
 
Na realidade, as parcerias comerciais são bastante comuns entre a Embrapa e empresas 
privadas. A soja transgênica Cultivance foi desenvolvida em parceria com a Basf, e agora as 
empresas têm um acordo para dividir os royalties do produto. 
 
Já a Monsanto possui um acordo de licenciamento de sua tecnologia da soja transgênica 
Roundup Ready para a Embrapa, em um contrato que revela como as parcerias comerciais 
revertem para a pesquisa. A parte que cabe à Monsanto dos royalties da operação são 
aportados em um fundo de financiamento de pesquisas, que já captou mais de RS 20 milhões, 
de acordo com Berger. Algo entre 25 e 30 outros projetos foram financiados nos últimos 
quatro anos, sempre liderados por um pesquisador da Embrapa. 
 
Uma parceria semelhante está sendo negociada sobre o arroz Clearfield da Basf, informa o 
gerente de biotecnologia da companhia, Luís Louzano. A tecnologia da empresa alemã facilita o 
controle do arroz vermelho, uma das principais ervas daninhas que prejudicam a cultura no 
país. Se acertada, a parceria vai permitir que a Embrapa utilize a tecnologia Clearfield em suas 
variedades de arroz. 
 
Fortalecimento 
 
Esses acordos são importantes para que a Embrapa agregue valor às suas variedades de 
plantas, acrescentando a elas tecnologias de alto custo de desenvolvimento, como as 
sementes transgênicas. Um bom arroz desenvolvido pela Embrapa ganhará competitividade 
recebendo a tecnologia Clearfield, e elevará os ganhos da própria instituição com o 
licenciamento de sua semente. 
 



No caso da soja Cultivance, o primeiro transgênico brasileiro, Louzano destaca ainda a criação 
de um conhecimento local sobre o complexo processo regulatório para aprovação de 
organismos geneticamente modificados em outros países. Há estimativas de que a parte 
regulatória de uma semente transgênica consuma até US$ 50 milhões para cumprir os estudos 
exigidos. 
 
"Estive no início da semana na Argentina com a Embrapa, buscando parceiros para introduzir a 
soja Cultivance no país vizinho, e a receptividade foi muito boa", conta Louzano, da Basf.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 6. 

Text Box
 Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.




