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CONTRATO DE FRANQUIA (FRANCHISING)
DE SEMENTES DE Mll.HO HíBRIDO

Em 1987, a Embrapa, através do CNPMS, lançou no
mercado de sementes o híbrido duplo de milho BR 201, de
alta produtividade e tolerante à toxidez de alumínio, fator
limitante à produção de milho em solos sob vegetação de
cerrado.

A partir do grande interesse da iniciativa privada por
esse material genético, foi criada, em 1989 a UNI MILHO -
União dos Produtores de Sementes de Milho da Pesquisa
Nacíonaí, constituída de 27 pequenas e médias empresas pro-
dutoras de sementes, de oito Estados das regiões Sudeste e
Centro-Oeste do Brasíl, além do Estado do Paraná.

Mediante o estabelecimento de contratos individuais
de franquia com as empresas da UNIMILHO, a Embrapa,
através do CNPMS e do SPSB, autorizou a utilização da
marca BR 201, se comprometeu a fornecer os híbridos sim-
ples, a transferir tecnologias de produção e a realizar o con-
trole de qualidade da semente produzida, além de oferecer
assistência técnica e treinamento ao pessoal das empresas
franqueadas.

De acordo com os contratos, a remuneração à Embra-
pa se processa em dois momentos: por ocasião da aquisi-
ção das sementes básicas (híbridos simples) e do pagamen-
to de royalt correspondente a 5% do valor de faturamento
das sementes comercializadas pelas empresas franqueadas.
A Embrapa aplica esses recursos na própria pesquisa da
cultura do milho e no controle de qualidade da semente.

O resultado dessa associação empresa pública - ini-
ciativa privada tem se mostrado bastante positiva como
modelo de transferência de tecnologia, principalmente quan-
to à abrangência e à rapidez da adoção. Em 1990, a co-
mercialização do milho BR 201 representou 6% do mer-

cado efetivo de sementes de milho híbrido das Regiões su-
deste, Centro-Oeste e do Estado do Paraná. Em 1991, essa
participação ficou próxima a 12%. Nos últimos três anos, as
empresas da UNIMILHO aplicaram US$ 1.650 mil em di-
vulgação e promoção do BR 201.

Outra vantagem dessa parceria tem sido a abertura
de novos mercados de sementes a pequenas e médias empre-
sas, com atração regional e com custo de produção e distri-
buição menores que aqueles das grandes empresas, colocan-
do à disposição do agricultor sementes de alto potencial pro-
dutivo a preços competitivos. - Femando José de Almeida,
Antônio Femandinode Castro Bahia Filho, Rsimundo Pimpim.

COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA
DE MELHORAMENTO DE Mll.HO - REGIÃO NORTE

Na região Norte, são conduzidos diversos trabalhos
de melhoramento de populações visando o desenvolvimen-
to de variedades de milho adaptadas às condições de cada
Estado. Esses trabalhos são realizados pelos diversos Cen-
tros de Pesquisa da EMBRAP A existentes na região e con-
tam, também, com a colaboração do programa de melhora-
mento de milho do CNPMS. Na Tabela 357, são apresenta-
das as cultivares de milho já lançadas na região, resultantes
desse esforço conjunto. - Elto Eugenio Gomes e Gama. Pau-
lo Evaristo de Oliveira Guimarães.

TABElA 357. Lançamentos de cultivares de milho na região Norte do
Brasil CNPMS. Sete Lagoas, MG. 1~'J2.

Cultivar Centro Origem

BR 5101
BR 5102
BR 5107
BR 5103
BR 5115
BR 51054
BR 5104
BR 5109
BR5110
Composto Manaus
Comp.dentbraquftico

CPATIJ-PA
CPATIJ-PA
CPATIJ-PA
CPAF-RO
CPAF-RO
CPAF-RR
CPAF-AP
CPAF-AC
CPAA-AM
CPATIJ-PA
CPAF-RO

Dentado Composto
CMS04
CMS 12
CMS05
CMS 15 x CMS 12
CMS 28
CMS 14
CMS06
CMS 11
Mistura 3 pop.crioula
CMS 126 (braqultico)

COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA
DE MElRORAMENTO DE MURO

REGIÃO NORDESTE

Procurando atender de maneira mais eficiente à região
Nordeste, o CNPMS tem um melhorista sediado no Centro
Nacional de Pesquisa de Coco-CNPCo em Aracaju-SE, eu-
ja função principal é coordenar os trabalhos de pesquisa com
milho e desenvolver populações com adaptação à região.
Há uma rede regional de avaliação de cultivares, sendo, em
média, distribuídos anualmente 30 ensaios com entradas va-


