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Estatal oferece produtos e serviços sofisticados e de apelo ecológico ao agronegócio nacional e 
estrangeiro 
 
O rico patrimônio genético acumulado há décadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) começa efetivamente a sair dos seus laboratórios para conquistar 
prateleiras do agronegócio mundial, sob a forma de produtos e serviços inovadores. Com 
parcerias firmadas nos últimos anos com multinacionais e outros centros de pesquisa, a estatal 
se arma para explorar espaços abertos pela crescente preocupação ecológica. Para isso, 
oferece, por exemplo, alternativas biológicas, sem impacto ambiental e sanitário, aos 
defensivos químicos. "Aceleramos em 2009 acordos que nos permitem estrear nas safras do 
próximo ano com grãos geneticamente modificados, bioinseticidas e controles de pragas por 
microorganismos", afirma Mauro Carneiro, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. 
 
Um dos exemplos mais bem-sucedidos da nova fase da biotecnologia nacional é o feijão 
modificado para resistir à praga do mosaico dourado. Desenvolvido com a Embrapa Arroz e 
Feijão, é o primeiro produto transgênico totalmente criado por instituições públicas de 
pesquisa no Brasil. Outro destaque é a soja transgênica tolerante a herbicidas, desenvolvida 
entre a Embrapa e a indústria química alemã Basf. A soja Cultivance foi o primeiro produto 
transgênico made in Brazil aprovado para comercialização pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). Suas sementes deverão estar disponíveis para a safra de 2011/2012 
e vão beneficiar produtores de soja do Brasil e de outros 20 países, incluindo China e Estados 
Unidos. 
 
O resultado da parceria é uma nova opção tecnológica de tolerância a uma classe diferente de 
herbicidas para os produtores. Até então, só a soja tolerante ao herbicida Roundup Ready 
(RR), da Monsanto, havia sido aprovada para venda no Brasil. Segundo os técnicos envolvidos 
no desenvolvimento da variedade, é cedo para estimar ganhos reais, pois os estudos de 
mercado ainda estão em fase inicial, mas a nova soja geneticamente modificada apresenta 
potencial para responder por 15% a 20% do mercado brasileiro. 
 
Entre as perspectivas mais recentes de novas parcerias, Carneiro cita os entendimentos com a 
americana FMC Agricultural Products, localizada em Campinas (SP). Com extensa linha de 
produtos para controle de pragas, plantas daninhas e doenças em lavouras diversas, como 
soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, a multinacional quer avançar no mercado de 
bioinseticidas. "A onda ecológica nos ajuda muito", diz o chefe-geral do Cenargen. 
 
O centro costuma estimular o surgimento de empresas de pesquisa, geralmente incubadas em 
universidades, e promove cursos para o público externo com o objetivo de transferir 
conhecimento. Pesquisa encomendada pelo Ministério da Agricultura usa, por exemplo, 
nanotecnologia para detectar proteínas de origem animal em rações, demanda gerada pela 
disseminação do "mal da vaca louca". 
 
Voltada a programas de melhoramento genético de animais, vegetais e microorganismos, a 
Embrapa é destaque na clonagem. Em 2001, a unidade desenvolveu o primeiro clone bovino 
da América Latina, a fêmea simental Vitória. Em 2003, foi a vez do primeiro clone a partir de 
animal morto, a fêmea da raça holandesa, Lenda. Em 2005, nasceram as bezerras Porã e 
Potira, da raça Junqueira, com elevado risco de extinção. Outra curiosidade está no banco 
genético de bactérias, com mais de 2,3 mil variedades coletadas no solo brasileiro. As espécies 
vegetais em regiões sob impacto ambiental é prioridade, com foco voltado para áreas onde 
serão construídas hidrelétricas.  
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5. 




