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De volta às raízes da Embrapa 

A mudança de estrutura pode dar frutos ruins 

 

Alves, no cerrado: “Empresa pública de pesquisa deve complementar a ação do 

mercado” (Foto: Arthur Nobre) 

O projeto de mudar a estrutura jurídica da Embrapa para algo semelhante à do Banco do 

Brasil, que tramita no Senado, é bem-intencionado. Sua ideia central é que, com ações 

negociadas em bolsa, a empresa de pesquisa agropecuária teria maior flexibilidade 

gerencial e administrativa – mesmo se a maioria das ações pertencesse ao governo 

federal. Assim ficaria contida a má influência das peias burocráticas. A iniciativa, 

porém, é míope. 
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A Embrapa enfrenta alguns problemas. A legislação trabalhista, por exemplo, minou a 

flexibilidade das empresas (mesmo públicas) para administrar o pessoal. O orçamento 

também está cada vez mais engessado. A alteração de qualquer rubrica depende do 

Executivo. Mas nada disso justifica a mudança da ordem jurídica, cujas implicações são 

bem mais profundas. 

Caso ela ocorra, a Embrapa terá de responder a acionistas. Assim, uma iniciativa que 

beneficiasse os agricultores, mas fosse contrária ao objetivo de lucro, seria abandonada. 

Tal lógica condenaria ao esquecimento uma série de ações cruciais para o 

desenvolvimento do setor agrícola, realizadas pelos seus cientistas. Muito do que a 

Embrapa faz não é patenteável. É o caso da geração de conhecimento para a agricultura 

familiar e para culturas de pequena expressão no mercado. 

Alguns alvos dos pesquisadores, como a mandioca, não têm sequer sementes para 

venda. Eles são, no entanto, importantes para o país e fundamentais para algumas 

regiões do Brasil. Em situação similar (sem retorno financeiro imediato) se encaixam 

estudos voltados para o zoneamento ecológico, para as tecnologias complexas (como a 

integração lavoura-pecuária) e para a pesquisa básica. Aí, o lucro existe – e é enorme –, 

mas tem caráter social. 

A discussão sobre a mudança da ordem jurídica também ensejou outra controvérsia. 

Existem lavouras, como a soja, o milho e o algodão, em que a Embrapa perdeu posição 

para as multinacionais. Embora sejam culturas importantes, trata-se de um pequeno 

número de explorações. Existe algo de anormal aí? É particular do Brasil? Negativo. No 

mundo desenvolvido ocorreu o mesmo. A iniciativa particular ocupou o mercado onde 

patentes são possíveis. O governo recuou para as áreas básicas. 

Em soja, por exemplo, o setor público é forte, mas em cultivares não transgênicas, que 

atendem o mercado europeu. A pesquisa pública também busca saídas para problemas 

que só seriam enfrentados por companhias privadas se as descobertas fossem 

patenteáveis. A ferrugem da soja é um caso. Essa praga leva a um enorme gasto em 

fungicidas por parte dos produtores. A Embrapa gera conhecimento para reduzir as 

aplicações de agrotóxicos nas lavouras e, via biologia avançada, está atrás de uma 

solução definitiva para esses problemas, como já fez com o mosaico dourado, do feijão. 

A maioria das ações da Embrapa tem uma natureza peculiar: não é comercializável. A 

pesquisa pública existe para realizar tarefas que o mercado não tem como executar. Isso 

não quer dizer que ela não deva se unir à iniciativa privada. Deve, sim, e o faz sempre 

que é do interesse da agricultura. É esse interesse que deve prevalecer. 

Eliseu Alves, fundador e um dos mentores do modelo de atuação da Embrapa   

 


