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Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) se
prepara para liderar um consór-
cio que vai desenvolver inves-
tigações na área de agroenergia
em associação com a iniciativa
privada. O modelo da parceria

será o de uma Empresa de Propósito Es-
pecífico (EPE), prevista na Lei de Inova-
ção. “Trata-se de um novo arranjo para
a pesquisa que tem como objetivo am-
pliar o volume de recursos para a inves-
tigação científica e aumentar a com-
petitividade do agronegócio brasilei-
ro, gerando emprego e renda”, explica
Silvio Crestana, presidente da Embrapa.
“E isso só vai acontecer se houver inves-
timento no conhecimento.”

O projeto está sendo desenvolvido
com a Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp), com o propósi-
to específico de fazer pesquisas e desen-
volver tecnologias na área de etanol. A
expectativa é de que o empreendimento
seja anunciado no dia 6 de junho, duran-
te o Ethanol Summit 2007, promovido
pela União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (Única), em São Paulo, de acor-
do com o ex-ministro da Agricultura e da
Pecuária Roberto Rodrigues, presidente
do Conselho Superior de Agronegócios
da Fiesp e coordenador do Centro de
Agronegócios da Fundação Getúlio Var-
gas (GVagro).“Por enquanto, o Brasil es-
tá na frente em relação ao resto do mun-
do. Mas em cinco ou dez anos podemos
perder essa posição”, justifica Rodrigues.
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Pesquisa e inovação S.A.
Em brapa e iniciativa privada querem  criar em presa
de tecnologia para o etanol

A nova empresa, de acordo com
Crestana, quer juntar duas expertises: a
da Embrapa, que produz conhecimen-
to, e a do setor privado, que sabe trans-
formar a tecnologia em produto, mul-
tiplicá-lo em escala industrial e colocá-
lo no mercado. Mas a grande vantagem,
ele reconhece, está mesmo na agilidade
e na flexibilidade de operar sob as regras
do direito privado.“Temos que aprovei-
tar as oportunidades de negócio e pro-
duzir pesquisas sem as amarras do setor
público, como as da Lei de Licitação”,
exemplifica Crestana.

O anúncio da constituição da EPE
dependerá da finalização de um com-
plicado e inédito modelo de parceria en-
tre os setores público e privado, que são
regidos por regimes jurídicos distintos.
“Temos pouca tradição em trabalhar
em conjunto. É um arranjo novo e a
nossa assessoria jurídica tem trabalha-
do bastante”, ressalva o presidente da
Embrapa.

Segurança jurídica - A criação da nova
EPE está prevista no artigo 5º da Lei de
Inovação, que autoriza a União e suas en-
tidades a “participar minoritariamente
do capital de empresas privadas de pro-
pósito específico que vise ao desenvolvi-
mento de projetos científicos ou tecno-
lógicos para a obtenção de produto ou
processos inovadores”. Os royalties ou lu-
cro serão propriedade da empresa e sua
distribuição será proporcional à partici-
pação acionária. No caso do parceiro pú-

26a29-135-embrapa  27/4/07  6:18 PM  Page 26



PESQUISA FAPESP 135  ■ MAIO DE 2007  ■ 27

Tecnologia
brasileira de
álcool poderá
ser replicada
no C aribe
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blico, esses recursos poderão ser utili-
zados para apoiar pesquisas na forma de
equipamentos, insumos, infra-estrutu-
ra de laboratórios, bolsas de produtivi-
dade tecnológica, entre outros.

Apesar dos parâmetros estabelecidos
pela Lei de Inovação para a criação da
EPE, foi preciso escolher o modelo de as-
sociação a ser adotado.“Estamos traba-
lhando com o modelo de sociedade anô-
nima, que, a nosso ver, protege melhor
os interesses do sócio minoritário, no ca-
so a Embrapa, que teria uma participa-
ção de 49% no capital da nova empresa”,
explica Crestana.

A escolha do modelo de parceria é
fundamental para que a associação se
consolide a partir de “um bom contra-
to”, como ele diz, que preserve a indepen-
dência dos sócios.“A Embrapa não pode
correr o risco de colocar o interesse pú-
blico a serviço de interesses privados”, su-
blinha. A regra vale também no senti-
do contrário: os interesses privados não
podem se submeter aos mesmos meca-
nismos de controle das instituições pú-
blicas, que são auditadas pelo Tribunal
de Contas e pela Advocacia Geral da
União.“Não vamos atrair nenhum par-
ceiro se houver alguma insegurança ju-
rídica”, diz Crestana.

O segundo desafio está na confecção
do plano de negócio que deve apontar o
volume de recursos necessários para o
investimento, definir o papel e respon-
sabilidade dos sócios, entre outras me-
didas exigidas pelo contrato. “Os insti-
tutos de pesquisa não sabem fazer isso
e estamos discutindo essa proposta com
os parceiros”, adianta Crestana.

O terceiro desa-
fio é o de gestão. A
Embrapa,com 49%
do capital da em-
presa, será o sócio
minoritário com as-
sento no conselho
administrativo da
EPE. “Temos que
ter resposta para
situações em que
existam interesses
conflitantes. No se-
tor público as esco-
lhas são feitas por
meio de concorrên-
cia. Mas não será o
caso na EPE. O só-
cio minoritário terá

muita importância em situações como
essa.” Também está em debate o grau de
autonomia do representante da Embra-
pa no conselho, assim como a sua esta-
bilidade, no caso de mudanças de gover-
no. “Ele deverá ter estabilidade para to-
mar decisões num empreendimento que
é de longo prazo e prerrogativas garan-
tidas”, sublinha Crestana.

Algumas dúvidas importantes já fo-
ram superadas, de acordo com Cresta-
na.“Inicialmente pensávamos que, para
participar da empresa, precisaríamos
da aprovação do Congresso Nacional.
Hoje está claro que deve ser um ato do
presidente da República”, explica. “Os
sócios estabelecem as condições de fun-
cionamento do ponto de vista de ges-
tão, definem o plano de negócios e as
questões jurídicas, elaboram contratos
e encaminham ao presidente, que tem
autoridade para decidir.”

Outro proble-
ma superado é o
da constituição do
capital da empre-
sa. “Vamos entrar
com o capital inte-
lectual, e não com
recursos financei-
ros. O ativo da Em-
brapa na EPE será a
sua base de conhe-
cimento, seus talen-
tos, seus colabora-
dores, sua compe-
tência e sua rede
nacional de pesqui-
sa. Essa é uma van-
tagem que interes-

sa aos parceiros”, afirma Crestana. A di-
ficuldade é atribuir valor a esse ativo in-
tangível.“É um cálculo difícil, já que não
existe metodologia universal para isso.”
A inspiração veio a partir da experiên-
cia da Agroceres, que, quando foi vendi-
da, também avaliou o seu capital inte-
lectual. “Não podemos errar o cálculo
por falta, sob pena de sermos acusados
de entregar barato recursos do estado,
ou por excesso, e aí não conseguirmos
investidores.”

A expectativa de Roberto Rodrigues
é que a EPE reúna recursos para fazer
frente aos investimentos norte-ameri-
canos em pesquisas com biocombustí-
veis e contribua para consolidar a li-
derança do país no cenário internacio-
nal. “Os Estados Unidos vão destinar
US$ 1,6 bilhão em pesquisa com o eta-
nol de milho”, adverte.

Desbravando fronteiras - A Embrapa
não desenvolvia pesquisas com cana-de-
açúcar até 2005, quando Roberto Rodri-
gues, então ministro da Agricultura e da
Pecuária, criou a Embrapa Agroenergia.
“Entramos recentemente no ramo da
cana não para competir com empresas
privadas, como a CanaVialis (empresa
de capital de risco do grupo Votorantim
que trabalha com o melhoramento da
cana-de-açúcar por meio da genética
clássica), o Centro de Tecnologia Cana-
vieira (CTC) ou ainda o Instituto Agro-
nômico de Campinas”, sublinha Cresta-
na.“Estamos trabalhando no sentido da
complementaridade.”

De fato, o país tem registrado avan-
ços importantes nas pesquisas sobre tec-
nologias da cana-de-açúcar. A CanaVi-
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Soja: mil litros de óleo por hectare

Dendê: 5 mil litros de óleo por hectare
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alis, mencionada por Crestana, testa al-
go em torno de 2 milhões de clones por
ano, de acordo com Fernando Reinach,
presidente da Alellyx. O objetivo das in-
vestigações, ele sublinha, é obter maior
teor de sacarose, variedades mais preco-
ces e mais bem adaptadas a solos mais
pobres. “Desde 2006, os melhores clo-
nes estão sendo plantados por nossos
clientes”, diz Reinach, referindo-se a 43
usinas que somam 1 milhão de hectares.
A Alellyx, outra empresa patrocinada
pela Votorantim Ventures, desenvolve
pesquisas com o genoma da cana. A

em dez anos. Temos que substituí-las por
plantas perenes, como as palmáceas, que
produzem o dendê.”

N ova commoditie - Ao mesmo tempo
que mobiliza o setor privado nacional
em torno da EPE, Roberto Rodrigues ar-
ticula alternativas de mercado para o
biocombustível brasileiro. Ele integra a
Comissão Interamericana de Etanol,
uma organização não-governamental
privada criada em dezembro do ano pas-
sado, da qual também fazem parte John
Ellis Bush, irmão do presidente norte-

americano; Luiz Al-
berto Moreno, pre-
sidente do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID); e o ex-pri-
meiro-ministro ja-
ponês Homishiro
Koyzumi.

A comissão, ex-
plica Rodrigues,tem
a missão de estimu-
lar a produção de
etanol nos países
da América Central
e Caribe, transfor-
mando o combus-
tível em commodi-
tie. “Nessa emprei-
tada, o BID terá um

papel fundamental”, sublinha. O banco
está concluindo um levantamento do es-
tado-da-arte da produção de cana-de-
açúcar na América Latina e Caribe, para
avaliar áreas disponíveis para plantio e
definir apoio para novos investimentos.

Rodrigues tem uma visão ao mes-
mo tempo entusias-
mada e pragmáti-
ca sobre o futuro
da agroenergia e as
perspectivas de ne-
gócios para o Bra-
sil. “A agroenergia
vai mudar de forma
dramática a geo-
economia agrícola
mundial”, ele pre-
vê. E explica: “No
século XX o desafio
da Europa era a se-
gurança alimentar.
Eles tinham que
produzir comida a
qualquer custo e is-
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Alellyx desenvolveu uma planta com
teor de sacarose por hectare 80% supe-
rior à média que já está sendo testada em
campo. “Em seis anos estará no merca-
do”, ele prevê.

A contribuição da Embrapa, de acor-
do com Crestana, será no sentido de des-
bravar fronteiras agrícolas e garantir o
plantio em solos com problemas como
estresse hídrico, por exemplo. “Temos
que criar condições de plantio nos es-
tados de Minas Gerais, Goiás, no Cerra-
do e até no Maranhão, regiões com lo-
gística interessante e onde o preço da ter-
ra é mais barato do que o da região de
Ribeirão Preto”, compara.

Se o modelo da EPE para o etanol
der certo, Crestana espera replicá-los em
outras empresas, sempre com parcei-
ros privados.“O biodiesel também pode
se tornar um grande negócio. O proble-
ma é que as culturas anuais como a so-
ja, a mamona, o pinhão-manso, utili-
zadas para a produção de oleaginosas,
têm ciclo curto e estarão em decadência

P inhão-manso: 4 0 0  litros de óleo por hectare

M amona: 1.50 0  litros de óleo por hectare
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so incluiu uma política de subsídios que
vigora até hoje e representa 34% do PIB
agrícola europeu. No século XXI o desa-
fio é a segurança energética”. Rodrigues
não tem dúvidas de que os Estados Uni-
dos – assim como fez a Europa no sécu-
lo XX – vão produzir álcool do milho,“não
importa a que custo”.Dificilmente impor-
tarão álcool. Assim, caberá ao Brasil lide-
rar um mercado produtor de matéria-pri-
ma e de etanol formado por países situa-
dos na faixa tropical,da América à África.
“Vamos vender tecnologia,usinas de pro-
dução de etanol, carros flex, entre outros.”

Mas é preciso recursos para a pes-
quisa. Para isso, em outra frente de bata-
lha, a Comissão Interamericana de Eta-
nol vai pedir ao presidente George W.
Bush que use o dinheiro da sobretaxa co-
brada na importação do álcool brasilei-
ro para financiar pesquisas de biocom-
bustíveis no país. “A soma dá US$ 250
milhões. Pode parecer pouco, mas é qua-
tro vezes o orçamento da Embrapa, de
US$ 40 milhões”, calcula.

A liderança brasileira dependerá tam-
bém de recursos humanos para gerir no-
vos empreendimentos da economia do
etanol. No mesmo seminário pretende
anunciar a constituição da parceria da
Embrapa com o setor privado, Rodrigues
quer lançar também o curso de mestra-
do em agronegócios, promovido pela
Embrapa, FGV e Universidade de São
Paulo.A proposta de criação do curso es-
tá sendo avaliada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino
Superior (Capes) e, se aprovada, deverá
ser implantada no próximo ano. ■
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