
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



PROBLEMAS 
No curto período de vida dos negó-

cios de biocombustíveis, a Amyris já 

se tornou lendária. Duplamente. De 

um lado, por essa promessa de tirar 

o fôlego. De outro, por grandes tro-

peços no preço de sua ação em bolsa 

de valores (chegou a cair de US$ 33 

para US$ 1,52 em um ano). O mer-

cado não recebeu bem o anúncio da 

Amyris de que havia produzido 1 mi-

lhão de litros de farneceno em 2011, 

em vez dos 6 milhões prometidos -

em face disso, seus executivos decla-

raram que não fariam mais previsões 

sobre a produção. 

O mercado também não recebeu 

bem a notícia do adiamento do pla-

no de expansão: a segunda fábrica 

brasileira prevista, com o dobro do 

tamanho da Paraíso, feita em parce-

ria com a Usina São Martinho, teve 

sua construção paralisada na metade 

e será retomada somente depois de a 

Paraíso entrar em funcionamento. 

Em suma, tudo agora depende do 

sucesso da fábrica Paraíso, a cargo do 

executivo brasileiro Eduardo Loosli 

Silveira, seu diretor. [A assessoria de 

imprensa da Amyris Brasil confir-

mou a HSM Management que a planta 

está já em fase final de comissiona-

mento e deve começar a operação no 

início de 2013.] 

O verdadeiro problema é que a 

Amyris chegou àquele ponto em 

que o futuro pode ser uma simples 

questão econômica, não levando em 

conta a relevância para o mundo. Se 

ela conseguir produzir o farneceno, 

como substituto do diesel de petróleo, 

eficientemente no Brasil, ganhará a 

chance de continuar no jogo, com um 

tempo precioso para aperfeiçoar sua 

tecnologia genética. E se não? Então, 

provavelmente naufragará e um setor 

inteiro -e toda uma visão de futuro-

afundará com ela. 

PRIMEIRO, A MALÁRIA 
O cofundador Neil Renninger sempre 

soube que uma startup é um jogo de 

azar. Ainda cursando o Massachu-

setts Institute of Technology (MIT), 

em meados dos anos 1990, ele joga-

va na notória equipe de blackjack do 

instituto. À noite e nos fins de sema-

na, viajava para Las Vegas e para os 

barcos-cassino do Mississippi. En-

rolava US$ 100 mil do dinheiro das 

apostas da equipe nos bolsos e fazia 

a festa. A experiência o moldou. "A 

grande coisa que aprendi foi ir adian-

te e assumir riscos, porque, se você 

falhar, vai cair de pé", afirma. 

Ele sente o mesmo em relação à 

Amyris. Quando, em 2002, Jay Reasling 

-um dos "pais" da biologia sintética-, 

Vincent Martin, Jack Newman, Rinkead 

Reiling e Renninger fundaram a em-

presa [veja quadro na página 134], a 

primeira meta foi desenvolver com 

engenharia genética uma célula de 

levedura que produzisse ácido artemi-

sínico, precursor da artemisina. Ape-

nas uma planta no mundo, a losna, 

de origem chinesa, gera artemisina, 

que é a substância mais eficiente para 

curar a malária. A Bill & Melinda Ga-

tes Foundation, já em campanha para 

erradicar a malária na época, doou 

US$ 42,6 milhões ao Institute for 

OneWorld Health, que se associou à 

turma de Reasling. 

Em março de 2006, depois de dois 

anos de trabalho, a equipe tinha cria-

do a combinação correta de partes 

de genes, um feito inédito. A título de 

comparação, a Monsanto, cujo orça-

mento de pesquisa está na casa do bi-

lhão de dólares, tinha comercializado 

apenas uma cepa de milho com oito 

genes novos; a Amyris tinha modi-

ficado 13 na levedura. E, depois de 

desenvolvê-la, decidiu oferecê-la de 

graça, licenciando a Sanofi-Aventis 

para vender a preço de custo a droga 

que a levedura produziria. A empresa 

farmacêutica anunciou que começa-

ria a produção por essa época. 

O idealismo derivado dos esforços 

em relação à artemisina ainda per-

meia todo o campo da biologia sin-

tética. O sucesso da Amyris provou 

que as ideias de Reasling não eram 

estapafúrdias. De repente, as pessoas 

da área estavam discutindo que, no 

futuro, criar materiais e commodities 

-coisas realmente físicas- não seria 

mais um problema de recursos, mas 

de programação genética. 

CAPITAL E GESTÃO PROFISSIONAL 
Logo as estrelas do venture capital 

do Vale do Silício estavam correndo 

para a Amyris a fim de financiar 

novas aplicações de sua tecnologia. 

John Doerr, da Kleiner Perkins Cau-

field & Byers (RPCB), e Vinod Khosla, 

"guru" da tecnologia limpa, fizeram o 

primeiro investimento, de US$ 20 mi-

lhões. Geoff Duyk, da TPG Biotech, 

veio em seguida. Eles discutiram a 

produção de lubrificantes e substân-

cias químicas para perfumes. Tudo 

isso, porém, era menos nobre do que 

lutar contra a malária. "Ponham o 

foco no diesel", pediu Khosla à equi-
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pe. "É a coisa mais difícil de fazer, é 

o maior mercado que existe, e vocês 

criariam uma empresa incrível." 

Depois de muita discussão, a em-

presa se concentrou de fato no far-

neceno. Com um processamento quí-

mico adicional, na verdade, poderia 

utilizá-lo não apenas como combus-

tível, mas em muitas outras finali-

dades, como cosméticos, borracha, 

plásticos e lubrificantes. Essas apli-

cações seriam essenciais para tornar 

a empresa lucrativa por um período 

aceitável, já que as margens de lucro 

do combustível são mínimas. 

A direção da Amyris esperava que 

aplicações mais avançadas para o 

farneceno, que seria vendido a pre-

ços entre US$ 20 e US$ 50 por litro, 

sustentassem a companhia na longa 

estrada dos combustíveis. A compa-

nhia recém-nascida agora se torna-

va um amálgama estranho: era uma 

empresa de biotecnologia, química e 

de combustíveis -três setores unidos 

por uma célula de levedura genetica-

mente modificada. 

Quem poderia estar à frente de sua 

gestão? Certamente não os fundadores, 

que nunca tinham trabalhado fora da 

academia. Então, em 2007, Renninger 

e os demais fundadores concordaram 

com o nome do português dos Açores 

João "John" Melo, então presidente das 

operações norte-americanas da British 

Petroleum, para CEO. Enquanto os só-

cios da Amyris saltavam os obstáculos 

moleculares para criar o farneceno, ele 

saberia lidar com os desafios maiores 

de construir um negócio. 

E Melo se entusiasmou com o desa-

fio. "O que realmente me atraiu foram 

a energia, o entusiasmo e a crença de 

que é possível fazer qualquer coisa 

com a biologia." No entanto, ele vinha 

de uma cultura fechada, diferente 

das maneiras menos convencionais 

dos aculturados em universidade. E 

os cientistas da Amyris não gostaram 

muito de quando Melo tentou adotar 

o rigor de grandes companhias para 

avaliar desempenho (para cientistas, 

não há métricas aplicáveis ao traba-

lho científico). Ainda assim, ele pro-

curou traçar uma rota para a Amyris. 

CAPITAL ABERTO 
A Amyris já tinha ganhado boa 

quantidade de patentes por produzir 

o farneceno. Então, passo a passo, 

Melo foi transformando essas rea-

lizações de laboratório em uma 

organização internacional focada no 

Brasil, onde grandes propriedades 

produzem o suprimento de açúcar 

mais barato do mundo. 

Em abril de 2010, a empresa tinha 

levantado mais de US$ 156 milhões 

em private equity e começado a de-

monstrar que seu farneceno, quando 

transformado em combustível, era 

igual ou melhor do que os padrões da 

indústria. A fabricante de aviões Em-

braer testou o combustível de avião 

da Amyris, a Mercedes pediu amos-

tras do diesel e elas concordaram que 

eram praticamente idênticos aos fei-

tos de petróleo. 

O board da Amyris decidiu que era 

hora de a companhia abrir o capital, 

mesmo com a capacidade de produ-

ção da Amyris no mundo real ainda 

não provada. A questão era: quando 

haveria lucro? 

Durante as apresentações que pre-

cederam a oferta pública de ações 

(IPO) da Amyris, em setembro de 

2010, Melo mostrou cartazes sobre o 

aumento dos preços do combustível 

e os baixos preços do açúcar brasilei-

ro. Garantiu que o novo combustível 

poderia encher o tanque dos carros 

sem alterar o motor. E prometeu que 

a empresa produziria de 6 milhões a 

9 milhões de litros de farneceno em 

2011 e outros 40 milhões a 50 mi-

lhões de litros em 2012. Os números 

acionaram o relógio. A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



PRESSÃO DE WALL STREET 
As ações da Amyris foram lançadas na 

Nasdaq em 28 de setembro de 2010 a 

US$ 16. Em cinco meses, o preço do-

brou. Em um ano, a Amyris havia 

anunciado 20 colaborações com gran-

des companhias de química e commo-

dities, incluindo ETH Bioenergia, do 

grupo Odebrecht, e Cosan. Mas a pro-

messa de Melo, acostumado com nú-

meros da indústria petrolífera, mostrou 

ser um tiro no pé; criou expectativas 

irrealistas em Wall Street Ele mesmo 

admite a "não consciência da dificulda-

de de aumentar a escala de produção". 

Para atingir as metas de Melo, a 

Amyris alugou uma planta no interior 

de São Paulo, onde instalou dois fer-

mentadores de aço inoxidável de 200 

mil litros, cada um deles do tamanho 

de um sobrado-padrão. Essa fábrica 

provisória começou a funcionar em 

junho de 2011, utilizando as cepas do 

laboratório califomiano da Amyris -lá 

os cientistas, desenvolvendo formas 

de reorganizar a estrutura genética de 

leveduras e criar novas cepas, classi-

ficam mais de 400 mil por semana e 

enviam as mais promissoras ao Bra-

sil. Mas ela estava cheia de problemas. 

Algumas vezes, o processo funcionava 

como no laboratório; outras, os tan-

ques enormes espumavam com carca-

ças das células de levedura explodidas. 

A Amyris saiu alugando várias fá-

bricas para produzir o "óleo verde" 

e não desapontar os investidores. 

Esse, porém, não era o único pro-

blema: a levedura precisava de ajus-

tes dos pesquisadores da Califórnia. 

Teoricamente, era capaz de conver-

ter 27% do açúcar digerido em farne-

ceno, mas a Amyris lutava para criar 

uma cepa que passasse dos 30%. 

E havia a questão do preço final ao 

consumidor. Quando várias fábricas 

da Amyris começaram a gerar farne-

ceno no primeiro trimestre de 2012, o 

preço de venda ao consumidor era de 

US$ 7,80 por litro -exorbitante para o 

padrão de combustíveis e ainda não 

cobria seus custos. Os valores têm sido 

ajustados para baixo, mas ainda conti-

nuam longe de ser competitivos. 

O fato é que, em maio de 2012, o pre-

sidente de operações globais, o conse-

lho geral e o fundador Neil Renninger 

foram afastados, embora Melo tenha 

sido mantido no posto. Segundo a as-

sessoria de imprensa da empresa, o 

episódio já foi totalmente superado. 

LIÇÕES PARA TODOS 
Há aprendizados importantes para 

todos nas dificuldades enfrentadas 

pela Amyris, especialmente quanto à 

gestão da inovação, algo tão impor-

tante para os dias atuais: 

1. Por mais incrível que seja uma tec-

nologia, isso não significa que ela 

será financeiramente bem-sucedida. 

2. Há enorme dificuldade em predi-

zer o sucesso comercial de tecno-

logias novas e complexas. 

3. Às vezes, é preciso escolher entre ter 

um formato mais modesto (no caso 

da Amyris, talvez tornar-se uma fa-

bricante de farneceno, situada perto 

dos canaviais brasileiros e sem labo-

ratórios na Califórnia -cujos custos 

operacionais seriam bem mais bai-

xos) e ser uma complexa empresa 

dedicada à biologia sintética, com 

muitas inovações potenciais. 

João Melo está otimista. "Sei que 

já disse que poderia fazer tudo em 18 

meses e que eu estava errado. Mas 

as coisas mudaram. Agora sabemos 

onde está o fundo; podemos olhar 

para cima e ver com clareza como 

construir a partir disso." Uma curiosi-

dade: o óleo verde já está em uso em 

cerca de 200 ônibus das frotas do Rio 

de Janeiro e São Paulo, participando 

com um pequeno volume de 10% no 

combustível que os abastece, embora, 

por enquanto, nesse periodo de testes, 

ainda com subsídio governamental. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 7, ano 16, n. 96, p. 130-134, jan./fev. 2013.




