
O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2012 O Brasil Inovador H9

o ritmo do mercado, reclama o 
gerente geral da Solazyme no 
Brasil, Walfredo Linhares. “Le-
va-se mais de um ano para aces-
sar recursos de inovação; montar 
um laboratório demora muito 
porque a importação de equi-
pamentos é lenta e, se surge a 
oportunidade, o mercado não 
espera”, diz o executivo, que es-
pera concluir a montagem de seu 
laboratório até o fim do ano. Ele 
não esconde: “Fazer pesquisa no 
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Startups de biotecnologia, das 
quais a Graalbio é um exemplo 
(ver na página anterior), insta-
lam-se no Brasil com o objeti-
vo de produzir combustíveis e 
óleos a partir da cana-de-açú-
car. A maioria surgiu na últi-
ma década no Vale do Silício, 
na Califórnia, e agora monta 
laboratórios na região de Cam-
pinas (SP), escolhida pela pro-
ximidade com universidades 
de grande porte ali instaladas 
e com regiões de plantio. “O 
desafio comercial é o fortaleci-
mento do setor canavieiro; na 
área tecnológica há dificulda-
de para encontrar capital hu-
mano necessário na tropicali-
zação das tecnologias”, afirma 
Joel Velasco, vice-presidente 
sênior da Amyris, uma das pri-
meiras companhias a desem-
barcar no Brasil, em 2007.

Como Amyris, a Solazyme, 
LS9 e SG Biofuels têm seu foco 
voltado para a produção tecno-
lógica. A Amyris já tem acordos 
fechados com grupos de usinas 
como Paraíso e São Martinho. 
A Solazyme fechou sociedade 
semelhante com a Bunge, uma 
de suas acionistas. Já a Codexis 
está vindo ao País com a força de 
ter como principal acionista o 
maior grupo processador de cana 
do mundo, a Raízen, sociedade 
da Shell com o grupo brasileiro 
Cosan. Outras duas empresas 
que chegaram recentemente ao 
País, LS9 e SG Biofuels, ainda 
buscam parceiros com acesso à 
matéria-prima.

Já a Graalbio segue um mode-
lo de negócios particular: quer 
dominar todo o processo de pro-
dução de químicos a partir da 
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• O foco das startups da biotecnologia que já se instalaram no Brasil
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celulose da cana, e não apenas 
fornecer tecnologia. Até a equipe 
de engenharia que construirá as 
usinas é própria.

Estação experimental. Uma das 
empresas americanas que aca-
baram de ingressar no mercado 
nacional , a Ceres, já tem cana de 
alta celulose nos Estados Uni-
dos, mas não pretende trazê-la 
para o Brasil enquanto não hou-
ver tecnologia industrial para 
aproveitá-la, diz o diretor geral 
da companhia no Brasil, William 
Burnquist. O negócio da Ceres 
hoje no Brasil é o desenvolvi-
mento e a comercialização de 
sementes de sorgo sacarino, um 
grão de alto teor de açúcar que 
pode ser moído nas usinas de ca-
na já em funcionamento no país. 
Para adaptar a tecnologia aos 
campos brasileiros, a Ceres mon-
tou uma estação experimental no 

Triângulo Mineiro. “Dos nossos 
12 funcionários no Brasil, 11 são 
da área de pesquisa e desenvol-
vimento”, conta Burnquist, cien-
tista que comandava o programa 
de pesquisa de canas transgê-
nicas do Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC). 

Na área de biotecnologia vege-
tal, o Brasil também recebeu duas 
empresas focadas no melhora-
mento florestal, controladas por 
indústrias de celulose e papel. A 
Arborgen foi fundada em 2000 
e chegou ao Brasil já em 2004; a 
britânica Futuragene foi adqui-
rida em 2010 pela Suzano Papel e 
Celulose e, em novembro de 2011, 
recebeu uma verba de R$ 1,2 mi-
lhão da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), com contrapar-
tida de R$ 2,4 milhão da Suzano.

Boa parte das startups tem 
conseguido acessar recursos do 
Plano de Apoio à Inovação Tec-

nológica Industrial dos Setores 
Sucroenergético e Sucroquími-
co (Paiss), financiado pela Fi-
nep e pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). “O governo 
tem ajudado bastante o Brasil a 
pesquisar mais nessa área”, diz 
Velasco, da Amyris.

Ritmo lento. O acesso aos recur-
sos de financiamento da pesqui-
sa, porém, é lento demais para 

Brasil é mais caro que em outros 
países e só vale a pena porque é 
aqui que está a sacarose (o açú-
car da cana)”.

Apesar da efervescência da pes-
quisa tecnológica no setor priva-
do, Pedro Antonio Arraes Pereira, 
presidente da Embrapa considera 
fundamental a atuação da empre-
sa que dirige e a manutenção do 
seu caráter público. 

Diz Arraes Pereira: “As empre-
sas privadas têm objetivos de cur-
to prazo, enquanto uma empresa 
pública pode trabalhar com pes-
quisas de prazo mais longo”. 

De acordo com o presidente 
da estatal, se a Embrapa fosse 
uma empresa privada, iria tra-
balhar só com o que dá retorno 
rápido. “Mas, se é estratégica pa-
ra o Estado brasileiro, tem de ser 
pública. O arranjo que estamos 
fazendo é ter organismos para 
negócios imediatos, em parceria 
com o setor privado. Criamos a 
Fundação Eliseu Alves e a Em-
brapa Internacional para serem 
nossos braços mais flexíveis na 
captação de recursos, no Brasil 
e com instituições estrangeiras. 
Isso dá facilidade para fazermos 
contratações nesses projetos, 
por exemplo. Acabamos de ar-
recadar US$ 2,5 milhões com a 
Fundação Bill & Melinda Gates 
para projetos na África”.

Ele vê com otimismo o avan-
ço do setor privado: “Adotamos
um modelo de inovação aber-
ta. Não é nosso papel competir
com a iniciativa privada. Fica-
mos felizes que a pesquisa priva-
da esteja crescendo. Já tivemos 
60% do mercado de sementes 
de soja, mas isso nem seria sau-
dável hoje. Uns 10% de parti-
cipação bastam para não per-
der o contato com as demandas
do mercado.”

Capacitação
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“Há dificuldade para 
encontrar capital humano 
necessário à tropicalização 
das tecnologias”

Nascidas na Califórnia, empresas de biotecnologia estudam a produção de óleos e combustíveis a partir da cana-de-açúcar

Modelo aberto
“O arranjo que estamos fazendo 
é ter organismos para negócios 
imediatos, em parceria
com o setor privado” 

Pedro Antonio 
Arraes Pereira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, O Brasil Inovador, p. H9.




