
P R E S I D E N T A D i l m a 
Roussefflançou na 
q u i n t a - f e i r a 14, em 
reunião com empre 
sários, um pacote de 
investimento e finan
ciamento públicos pa

ra estimular pesquisas na área de ino
vação e tecnologia na indústria. Ela 
aproveitou o anúncio para comunicar 
também a decisão de converter a Em
presa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial em uma empreitada defini
tiva. Nascida como projeto experimen
tal em janeiro de 2012, a Embrapii é a 
aposta para impulsionar a descoberta 
de produtos e técnicas novas. Uma ten
tativa de fortalecer a indústria nacional 
ante a concorrência estrangeira. 

D e s e n h a d a pa ra ser u m a en t ida
de privada sem fins lucrativos do ti
po "organização social" - na prática, 
uma parcer ia en t re órgãos públicos, 
inst i tutos de pesquisa e empresários 
-, a Embrapii foi inspirada em uma es
tatal criada durante a ditadura, a Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecu
ária. Por décadas, a Embrapa foi sinô
nimo de inovação e tecnologia. A que 
completará 40 anos em abril atraves
sou, porém, uma fase crítica até o fim 
de 2012 e agora tenta se reinventar. 

A Embrapa perdeu espaço no Brasil 
nos últimos tempos como fornecedo
ra de sementes e tecnologia aos pro
dutores rura is , segundo um relatório 
do ano passado da empresa. No emba
lo da expansão acelerada do agronegó-
cio e com uma direção amigável à fren
te da Embrapa, as mult inacionais to
maram conta do comércio de mudas e 

sementes, negócio que deve movimen
tar 10 bilhões de reais este ano, nas con
tas da Associação Brasileira de Semen
tes e Mudas (Abrasem). 

Acolheitade grãos dasafra2012/2013, 
por exemplo, deve atingir a marca re
corde de 185 milhões de toneladas, 50% 
a mais do que há dez anos. Nos tempos 
áureos, a Embrapa chegou a fornecer 
60% das sementes de soja, o carro-che
fe da produção nativa de grãos, respon
sável por quase metade da colheita. Ho
je, a participação da semente estatal no 
cultivo de soja é irrisória. 

O encolhimento trouxe duas conse
quências preocupantes apontadas no 

relatório. Uma foi a redução das op
ções de fornecedores dos agr icu l to 
res - não impor ta o t a m a n h o que te 
nham, ficam todos mais dependentes 
de transnacionais como a norte-ameri
cana Monsanto ou a alemã Basf. A ou
tra foi t irar do governo um inst rumen
to de regulação dos preços dos alimen
tos, determinados por vários fatores e, 
entre eles, o custo de mudas, sementes 
e matérias-primas em geral. 

"Não há nada de extraordinário na 
perda de espaço da Embrapa. O proble
ma é sair completamente do mercado e 
permit i r a concentração nas mult ina
cionais", diz o presidente da empresa, 
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Maurício Antônio Lopes, no cargo há 
cinco meses . "Há necessidade de in
vest imentos públicos para garan t i r a 
diversidade de oferta." 

Para recuperar terreno, Lopes fechou 
em dezembro um acordo inédito com a 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) para criar uma unidade con
junta de pesquisas na área de biotecno
logia, cuja missão principal será produ
zir descobertas que façam frente àque
las das multinacionais. O principal ob
jetivo é, porém, montar uma subsidiá
ria que possa negociar, com visão em
presarial e sem as amarras que enges
sam os órgãos públicos, as invenções de 

seus pesquisadores, como acontece com 
a equivalente francesa da estatal. 

A chamada Embrapa Tecnologia se
ria um braço operacional que amplia
ria a capacidade de ação mercadológica 
da empresa. Sua constituição depende 
da votação de uma lei no Congresso. A 
proposta foi aprovada em dezembro de 
2012 por uma comissão do Senado, e Lo
pes trabalha para o Legislativo liquidar 
o assunto ainda em 2013. "Para manter 
o setor público operando, temos de lan
çar mão de estratégias novas, transfor
mar conhecimento em produto." 

A Embrapa contabiliza hoje 980 pro
jetos de pesquisa em andamento. E es

sa carteira que, por meio da subsidiária, 
Lopes quer negociar no mercado, se
ja na forma de produto final, seja como 
um ativo parcial que, combinado com 
inovações das multinacionais, pudesse 
dar origem a uma novidade de valor. Se
gundo o Sindicato Nacional dos Traba
lhadores de Pesquisa e Desenvolvimen
to Agropecuário (Sinpaf), os pesquisa
dores andam desanimados para seguir 
com os trabalhos. "Há uma crise de ru
mo estratégico na Embrapa", afirma o 
presidente do Sinpaf, Vicente Almeida. 

A crise mencionada nasceu de uma 
divergência profunda do sindicato com a 
filosofia do ex-presidente Pedro Arraes, 
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que dirigiu a estatal de julho de 2009 a 
outubro de 2012. Funcionário de carrei
ra como Lopes, Arraes trabalhou para o 
Estado brasileiro não atrapalhar os ne
gócios privados, via concorrência, nem 
dar munição para ataques aos transgê-
nicos e aos agrotóxicos das transnacio
nais, que empurram a produtividade nas 
fazendas. Foi por culpa de Arraes que a 
Embrapa perdeu espaço, na avaliação do 
sindicato, embora o sucessor do ex-pre
sidente veja a situação como resultado 
de uma história mais antiga. 

Em outubro de 2010, por exemplo, 
Arraes baixou uma circular interna na 
qual proibia os pesquisadores de dar 
entrevistas e participar de debates pú
blicos. Eles só poder iam se manifes
tar se t ivessem autorização prévia da 
chefia. Em fevereiro de 2011, o agrô
nomo vetou a participação de técnicos 
em um seminário no Congresso Nacio
nal que discutiria a proposta de um no
vo Código Florestal, lei feita na medi
da para os grandes fazendeiros clien
tes das multinacionais. 

A censura t i n h a caráter ideológi
co. Muitos pesquisadores ac red i t am 

que sua tarefa é desenvolver tecnolo
gia para ajudar o campo a plantar, de 
olho no mercado in te rno , a l imentos 
mais saudáveis, que não agr idam (di
r e t amen te ou por meio dos agrotóxi
cos que requerem) o meio ambiente e a 
saúde. Resistem à ideia de gastar ener
gia para descobertas que s irvam ape
nas aos interesses dos grandes expor
tadores de monocul turas . 
0s produtores de menor porte, que em 
tese se beneficiam dessa visão predomi
nante entre os pesquisadores, sentem 
falta da velha parceria. "A vida do agri
cultor familiar ficou muito pior, a Em
brapa está deixando a desejar", diz o se
cretário de Política Agrícola da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Antoninho Rova-
ris. "Temos de inverter as prioridades e 
mudar o foco da política adotada." 

Um exemplo de como os pequenos 
passaram a sofrer com o fato de as múl-
tis terem se assenhoreado do merca
do é o milho, integrante da cesta básica 
brasileira, cujo cultivo um dia teve 30% 
das sementes fornecidas pela Embrapa. 

Segundo Rovaris, as sementes estatais 
estão ul t rapassadas, e os agricultores 
conseguem volumes de produção (e lu
cros) bem superiores se usam os produ
tos da Monsanto. Só que a matéria-pri
ma da nor te -amer icana custa qua t ro 
vezes mais que a vendida pela Embrapa. 

CartaCapital tentou obter da Confe
deração da Agricul tura e Pecuária do 
Brasil (CNA), ent idade que represen
ta os grandes produtores, uma opinião 
sobre a atuação da estatal. A instituição 
preferiu não se pronunciar. 

A tenta t iva de impor na Embrapa 
uma gestão pró-múltis e exportadores 
custou a Arraes uma guerra com o sin
dicato, cujo desfecho foi a sua demis
são, em outubro, apenas dois meses de
pois de ter sido reconduzido para ou
tro mandato de três anos. O motivo da 
exoneração foi uma denúncia feita pe
lo Sinpaf ao secretário-geral da Presi
dência, Gilberto Carvalho. A criação de 
uma filial da Embrapa nos Estados Uni
dos, para cuidar da atuação internacio
nal da estatal, presente em Gana (Afri
ca) e na Venezuela, estaria marcada por 
irregularidades e más intenções. 

Segundo o sindicato, Arraes planejava 
usar a filial para permitir o livre acesso 
estrangeiro ao banco genético acumula
do pela Embrapa em 40 anos de pesqui
sas. Prova disso seria a escolha da sede, 
o estado norte-americano de Delaware, 
de leis consideradas permissivas. A fi
lial também estaria destinada a desvir
tuar o espírito que levou o governo Lu
la a apoiar a abertura de escritórios da 
Embrapa no exterior e a cooperação so
lidária com nações mais pobres. Estaria 
formatada para liberar o uso dos escri
tórios como porta de entrada, nos países 
pobres, para multinacionais. 

O Sinpaf não teve mais dúvidas dos 
planos de Arraes quando a renovação de 
seu mandato à frente da estatal, anun
ciada em uma feira rura l gaúcha em 
agosto, foi saudada pelo agronegócio du
rante o evento na voz do presidente da 
maior fabricante de tratores do mundo, 
a John Deere. Em discurso, Paulo Her
mann fez referência explícita às "rami
ficações" da Embrapa "em todos os con
tinentes". A histórica fome na África, 
por exemplo, torna as planícies do con
tinente potenciais consumidoras de tra
tores, os quais poderiam ser negociados 
com os governos locais a partir do escri
tório da Embrapa em Gana. 
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Dias depois da feira gaúcha, a Expoin-
ter, o Sinpaf procurou o ministro Gilber
to Carvalho para apresentar a denúncia. 
Teria sido por causa das suspeitas preten
sões que o ex-presidente decidira montar 
a filial por conta própria, sem consultar o 
Conselho de Administração da Embrapa 
ou o Ministério da Agricultura. A falta de 
autorização superior foi a razão jurídica 
utilizada por Dilma para mandar desfa
zer o negócio, afastar Arraes do cargo e 
pedir uma sindicância contra ele. 

Aberta pelo Ministério da Agricultura, 
a sindicância não foi conclusiva sobre a 
culpa ou inocência de Arraes. Segundo 
o relatório final, era necessário apro
fundar as investigações. O documento 
foi enviado em janeiro à Controlado-
ria-Geral da União. Mais de dois me
ses depois, a corregedoria da CGU ain
da analisa o relatório para definir as 
providências cabíveis. Segundo a cor
regedoria, o volume de trabalho supe
rior à capacidade física da equipe im
pede uma análise mais rápida. 

Duas semanas após a demissão, Ar
raes tornou-se assessor na Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidên
cia da República, hoje controlada pelo 
PMDB, o part ido do ministro da Agri
cultura, Mendes Ribeiro Filho. A mu
dança de rumo da Embrapa com Arraes 
pode ser entendida a par t i r do avanço 
gradual do PMDB em órgãos públicos 

do setor rural de 2007 em diante. A par
tir do segundo mandato, o ex-presiden
te Lula aproximou-se dos ruralistas por 
razões políticas (reforçar o apoio ao go
verno no Congresso) e, sobretudo, eco
nômicas. O ex-presidente da Embrapa 
não atendeu aos pedidos de entrevista. 

Nos últimos anos, o Brasil virou um 
campeão de exportação de alimentos e, 
na opinião do atual presidente da Embra
pa, deveria orgulhar-se do feito. Foi me
dalha de bronze em 2010 e até 2020, se
gundo um relatório do governo norte-
-americano, tomará o ouro dos Estados 
Unidos. As exportações recordes do agro
negócio têm ajudado o País a manter uma 
balança comercial positiva na última dé
cada. Em janeiro, por exemplo, quando o 

governo registrou o pior déficit comercial 
mensal em 20 anos, de 4 bilhões de dóla
res, depois de sucessivos superávits, o re
sultado só não foi mais desastroso graças 
à agricultura, que rendeu um saldo favo
rável de 5 bilhões de dólares. 

As boas relações políticas e econômi
cas com o setor iniciadas pelo ex-presi
dente foram mant idas pela sucessora, 
a ponto de Dilma enxergar hoje a pre
sidente da Confederação da Agricultu
ra e Pecuária do Brasil, a senadora Kátia 
Abreu (PSD-TO), como uma aliada do 
governo mais ativa do que o PT. Apesar 
de existirem dúvidas sobre a permanên
cia do ministro da Agricultura, a presi
denta não pretende tomar a iniciativa de 
substituí-lo. Inclusive por solidariedade 
com um subordinado que sofre de uma 
doença que também a atingiu, o câncer. 
Dilma pode, porém, trocá-lo se o PMDB, 
o partido do ministro, fizer questão. 
A diferença de Lula, a presidenta dimi
nuiu o ritmo da reforma agrária, apos
ta do ex-presidente para equilibrar o jo
go de forças ent re g randes fazendei
ros, de um lado, e agricultores familia
res e sem-terra, de outro. Em dois anos 
de governo, foram apenas 80 decretos 
de desapropriação, um terço da média 
anual do segundo mandato do anteces
sor. Na terça-feira 5, ao participar do 11° 
Congresso da Contag, Dilma prometeu 
"acelerar a reforma agrária". A ver. 
- POR ANDRÉ BARROCAL 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 740, p. 32-35, 20 mar. 2013. 




