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RESUMO 

Considerando o cenário legal e técnico, favorável para o desenvolvimento de cultivares: a 

criação do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SNPC/MAPA), Lei de Proteção de Cultivares (LPC), Lei de 

Biossegurança (LB), Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei de Inovação (LI) e Lei de 

Sementes e Mudas (LSM), e os Programas de Melhoramento Genético Vegetal (PMGV), bem 

como as demandas da agricultura e exigências do mercado por soluções tecnológicas, o 

trabalho teve como objetivo fazer um estudo das relações de parceria entre a Embrapa 

Tabuleiros Costeiros e outras Unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) no desenvolvimento de cultivares. Como parte da metodologia, o estudo de caso  

foi dividido em pesquisa quantitativa e qualitativa, dando ênfase a um levantamento de 

cultivares registradas a partir do ano da criação do SNPC até a última cultivar desenvolvida 

em parceria entre a Embrapa Tabuleiros Costeiros e outras Unidades da Embrapa, 

apresentando-se o panorama das cultivares lançadas no mercado após a criação do Órgão e 

detalhando-se o status de PI desses materiais. Para complementar os dados quantitativos 

foram feitas buscas nos sites da Embrapa Produtos e Mercado (antigos Escritórios de 

Negócios) e da Embrapa Sede, junto à Secretaria de Negócios Tecnológicos. Foram 

realizadas, ainda, entrevistas com melhoristas da Embrapa e experientes técnicos em PI de 

cultivares na Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE e de Sete Lagoas/MG. As relações 

de parceria foram confrontadas, por meio de revisão bibliográfica, com o conceito e o modelo 

de gestão da inovação utilizados por grandes empresas e corporações, denominada Open 

Innovation ou Inovação Aberta. O estudo mostrou que a Embrapa Tabuleiros Costeiros 

desenvolveu 23 cultivares em parceria com outras Unidades de pesquisa. Os híbridos não 

foram foco do estudo, sendo apenas identificados para compor o leque de cultivares da 

Unidade e suas parceiras internas, bem como para atualizar o Catálogo de Produtos, 

Tecnologias e Serviços da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Concluiu-se que a parceria entre as 

Unidades possibilitou ampliar as ações de transferência de tecnologia das Unidades parceiras 

na região de atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, fortalecer os Programas de 

Melhoramento Genético Vegetal e introduzir nos sistemas produtivos materiais com maior 

adaptação às condições edafoclimáticas do Nordeste brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: inovação aberta; biotecnologia; P&D; propriedade intelectual; 

cultivar. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Considering the legal and technical sceneries, which are favorable to the development of new 

cultivars: the founding of the National System for Cultivar Protection in the Department of 

Agriculture, Livestock and Food Supply (SNPC/MAPA), the Cultivar Protection Act (LPC), 

the Biosafety Act (LB), the Industrial Property Act (LPI), the Innovation Act (LI), the Seeds 

and Seedlings Act (LSM) and also the vegetable Genetic Improvement Program (PMGV), as 

well as the farming sector and market demand for technological solutions, this work aims at 

studying the partnership affairs between Brazilian Agricultural Research Corporation - 

Embrapa Coastal Tablelands and other Embrapa Units for the development of cultivars. As 

part of the methodology, the case study was divided into a quantitative and qualitative 

research, focusing mainly on looking into the number of registered cultivars as of the year in 

which the SNPC was founded until the latest cultivar jointly developed by Embrapa Coastal 

Tablelands and other Embrapa Units, presenting the scenario of cultivars placed on the market 

after the SNPC was founded and having a deeper look into the intellectual property (IP) status 

of those new materials. In order to complement the quantitative data, searches were carried 

out on the Embrapa Headquarters and Embrapa Products and Market’s websites, with the 

assistance of Embrapa’s Technological Business Secretariat. Moreover, interviews were 

conducted with Embrapa’s improvers and experienced cultivar IP technicians at Embrapa 

Products and Market in Petrolina/PE and Sete Lagoas/MG. The partnership affairs were 

matched up by means of bibliographic revision, based the concept of innovation management 

employed by leading organizations, called Open Innovation. The study has shown that 

Embrapa Coastal Tablelands had jointly developed 23 cultivars with other Embrapa Units. 

The hybrids were disregarded as part of the results, being counted in only to encompass the 

totals of cultivar development, as well as to update the Unit’s product catalogue. It has been 

concluded that the partnership among Units has made it possible to empower the initiatives 

for technology transfer by the partner Units in the region of the Coastal Tablelands, as well as 

to enhance vegetable genetic improvement programs and to introduce in the production 

systems materials which are more adaptable to the Brazilian Northeast soil and climate 

conditions. 

 

KEYWORDS: open innovation; biotechnology; R&D; intellectual property; cultivar. 
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1. INTRODUÇÃO  

A geração do conhecimento científico e tecnológico, sua proteção e sua transformação 

em inovação são essenciais para promover a competitividade dos mercados e o 

desenvolvimento do País (PIMENTEL, 2008).  

O Brasil é um país de dimensão continental e se apresenta com grandes oportunidades 

de se destacar no contexto internacional no que diz respeito ao desenvolvimento de 

tecnologias passíveis de proteção. Mas para garantir essa proteção, as empresas precisam estar 

atentas, investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação e adequar-se às exigências do 

mercado. Sendo assim, não basta ter a ideia, é preciso fazer com que a tecnologia, produto ou 

processo seja aplicável e gere resultados para a sociedade e para o detentor do invento. A 

inovação deve estar atrelada ao fato de que o que se obteve com a concretização da ideia irá 

gerar lucro, seja social, econômico, ambiental, cultural ou tecnológico. 

Conforme Viana (2011), desde a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade 

Industrial, em 1883, a capacidade criadora do homem teve o reconhecimento e a valorização 

de sua importância para o avanço tecnológico. Tal avanço foi acompanhado por 

transformações aceleradas e profundas que marcaram o século XX e evoluíram até a 

globalização da economia nas últimas décadas, quando a propriedade intelectual assumiu 

papel de grande importância. 

Para Tidd et al. (2008, p.23), “inovar significa estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas”. Com a cultura de inovação sendo mais difundida 

e apontando para melhores resultados e lucros, na geração de produtos, tecnologias, processos 

e serviços a serem disponibilizados para o mercado, empresas e governos também passaram a 

investir mais em pesquisa, gerando ativos e fortalecendo a economia nacional.  

Pimentel (2008) afirma que a ideia de inovar está cada vez mais forte no mundo 

empresarial, em órgãos de governo, entidades representativas, organizações, na indústria, no 

comércio e também na agricultura. 

A geração de inovações tecnológicas voltadas para a agricultura é uma tendência que 

tem sido acelerada pelas exigências do mercado, motivadas pela globalização e abertura de 

mercado, ocorridas na década de 1990, e pela necessidade de se introduzir nos sistemas 

produtivos locais tecnologias que gerem impactos tecnológicos significantes e que não 
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dependam de manejos sofisticados e de alto custo de produção para os pequenos produtores 

rurais.  

No caso da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que gera conhecimentos e 

inovação para a agricultura tropical, as tecnologias desenvolvidas atendem do pequeno 

produtor rural ao agronegócio. E, ainda que a missão da Embrapa, como empresa pública de 

pesquisa, seja promover o desenvolvimento sustentável e gerar soluções tecnológicas para a 

sociedade sem fins lucrativos, existe a preocupação de disponibilizar para o mercado a ideia 

transformada em valor e com resultados concretos que garantam a oferta de tecnologias com 

maior potencial de adoção. 

Nesse sentido, no campo da agricultura, antes da criação do Sistema Nacional de 

Proteção de Cultivares (SNPC) e da Lei de Proteção de Cultivares (LPC), muito se perdia das 

inovações que não se transformavam em algo concreto para o mercado, como também não 

existia a cultura de registrar e proteger por lei a inovação, a tecnologia ou o produto, assim 

como não era parte do conhecimento gerado pelos recursos humanos e corpo técnico das 

empresas. 

Pimentel (2012) relata que a novidade é a chave para gerar inovação. Assim, não é 

possível publicar ou apresentar em feiras e congressos os resultados da pesquisa de 

tecnologias que não tenham sido patenteadas ou protegidas. 

A partir das exigências do mercado e com o desenvolvimento tecnológico da 

agricultura, amparados também pelos Programas de Melhoramento Genético Vegetal 

(PMGVs), assim como os incentivos do governo para o desenvolvimento de cultivares com 

maior produtividade, melhor adaptação às condições de solo e clima do Brasil e com 

características de maior interesse das diversas regiões brasileiras, ganharam um novo cenário 

no campo.  

No Nordeste, por exemplo, onde culturas como o feijão se apresentam como de grande 

importância na alimentação da população rural, a inovação no desenvolvimento de cultivares 

melhoradas e com maior valor nutricional se faz relevante. 

Assim como o feijão, outras culturas como o milho e a mandioca têm grande 

importância para os sistemas de produção de pequenos produtores rurais e agricultores de 

base familiar do Nordeste brasileiro. Mas apesar da importância dessas culturas para a região 
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a produtividade ainda é baixa. Em parte, isso se deve à baixa qualidade genética das sementes 

utilizadas.  

Especificamente, em relação ao feijão, Carvalho et al. (2008) acrescentam outros 

fatores relacionados a essa baixa produtividade: 

“Dentre os fatores responsáveis pela baixa produtividade da cultura, destacam-se a 

ausência/inadequada correção e adubação do solo, tratos culturais inadequados, 

inexistência de controle de pragas e doenças e, principalmente, a utilização de 

sementes próprias de qualidade sanitária comprometida e de cultivares de baixo 

potencial genético” (CARVALHO et al., 2008, p. 21). 

 

Nesse sentido, a presença da Embrapa no desenvolvimento de materiais mais 

produtivos, com maior qualidade genética, por meio de melhoramento genético vegetal, 

beneficia uma parcela de produtores rurais que não tem acesso a tecnologias e que não 

dispõem de recursos financeiros para introduzir sistemas de cultivos mais complexos. 

Criada em 1973, como principal instrumento na reformulação da pesquisa 

agropecuária brasileira, a Embrapa foi parte efetiva da revolução agrícola que tornou o Brasil 

um dos líderes mundiais em tecnologias para a agricultura tropical. Nesse período, o País 

deixou uma situação de insegurança alimentar e passou a ser um dos principais produtores de 

alimentos do mundo. De acordo com a Empresa, o crescimento da oferta para o mercado 

interno superou  a curva de crescimento da demanda, provocando uma queda de 50% no valor 

da cesta básica, entre 1975 e 2011 (EMBRAPA, 22/04/2013).  

Ao longo da sua existência, a Embrapa participou dessa mudança na agropecuária 

brasileira, implantando Unidades de Pesquisa e de Serviços em quase todos os estados do 

País. 

Contini et al. (2010, p.46) ressaltam “a estratégia da Empresa de criar centros de 

pesquisa por produtos de importância econômica; centros de recursos em ambientes pouco 

conhecidos do Brasil; e, em áreas consideradas estratégicas, os centros temáticos de 

pesquisa”. 

A Embrapa Tabuleiros Costeiros é um desses Centros de Recursos e, portanto, suas 

pesquisas não visam, especificamente, ao desenvolvimento de um produto ou tecnologia 

passível de proteção.  

Todo o cenário atual da inovação tecnológica, proteção legal das tecnologias geradas e 

da construção da Embrapa ao longo dos seus 40 anos nos leva a refletir sobre as parcerias 
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entre Unidades Ecorregionais e de Produto para o desenvolvimento de cultivares que atendam 

as demandas dos produtores rurais por materiais mais produtivos, com maior qualidade 

genética – via PMGVs – e que possibilitem a ampliação da atuação das Unidades parceiras 

nas diversas regiões brasileiras.  

O estudo se mostra importante porque trata de um tema totalmente alinhado à missão 

da Embrapa que é gerar soluções tecnológicas para a agricultura tropical brasileira. Do ponto 

de vista da P&D, as cultivares da Embrapa são consideradas como uma das principais 

tecnologias, apresentando-se como produto primordial da Empresa. O destaque da Embrapa 

no campo do desenvolvimento de cultivares pode ser comprovado nos números de registros 

de culturas agrícolas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). Além disso, na 

atualidade, a Propriedade Intelectual (PI) nas instituições públicas tem sido amplamente 

discutida, porém, sua compreensão ainda é muito incipiente e demanda atenção especial dos 

gestores e dos profissionais que estão à frente da PD&I. 

Nesse estudo, será feito um levantamento das cultivares desenvolvidas em parceria, no 

âmbito do SNPC, identificando o status de Propriedade Intelectual (domínio público, 

protegida, licenciada etc.) de cada uma delas, de forma a atualizar o Catálogo de Tecnologias, 

Produtos e Serviços da Embrapa Tabuleiros Costeiros, no item específico de “Cultivares”, e 

apresentando o panorama das cultivares lançadas no mercado, bem como identificando as leis 

que regulamentam o tema e sua importância para as Unidades envolvidas na obtenção dos 

materiais. Ao mesmo tempo, possibilita fazer um estudo das parcerias como fator que 

fortalece as relações entre Unidades como empresas públicas de pesquisa, garantindo 

melhores resultados para a pesquisa na geração de cultivares.  

O referencial teórico está apresentado em três capítulos. O primeiro trata do histórico 

da PI e inovação, abordando as leis favoráveis ao desenvolvimento de cultivares e a 

propriedade intelectual e a inovação na Embrapa, com a criação da Política de Inovação da 

Embrapa e do Comitê Local de Propriedade Intelectual. Ainda neste capítulo, a dissertação 

traz a estrutura da Embrapa e seu processo de produção, de forma a subsidiar o capítulo 

seguinte que trabalha a importância dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs) e dos 

Programas de Melhoramento Genético Vegetal (PMGVs) e as parcerias entre Unidades, 

visando ao desenvolvimento de cultivares. O terceiro capítulo traz reflexões sobre o modelo 

de gestão da inovação utilizado por grandes empresas e corporações, a Open Innovation ou 

Inovação Aberta, e o que dizem os principais autores sobre o tema.  
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Em seguida, o trabalho apresenta os materiais e métodos. A metodologia escolhida foi 

o estudo de caso. Aqui, será utilizada pesquisa quantitativa, realizada na base de dados do 

SNPC/MAPA, Embrapa Produtos e Mercado e Secretaria de Negócios Tecnológicos da 

Embrapa; e pesquisa qualitativa realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas e semi-

abertas com melhoristas da Embrapa Tabuleiros Costeiros e técnicos responsáveis pelo 

processo de Transferência de Tecnologia (TT) da Embrapa Produtos e Mercado de 

Petrolina/PE e de Sete Lagoas/MG.  

 

1.1. OBJETIVO 

Realizar um estudo das relações de parceria entre a Embrapa Tabuleiros Costeiros e 

outras Unidades da Embrapa no desenvolvimento de cultivares, utilizando-se de um 

levantamento detalhado das cultivares geradas e registradas no SNPC. 

 

1.2. OBJETVOS ESPECÍFICOS  

Fazer um levantamento de cultivares desenvolvidas em parceria, abrangendo o período 

da criação do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC/MAPA) até a última 

cultivar registrada; 

Identificar ferramentas formais de parcerias (PMGV, contratos, convênios, 

licenciamento e projetos);  

Qualificar o Catálogo de Produtos, Tecnologias e Serviços da Embrapa; 

Compreender a dinâmica das relações de parceria na Embrapa;  

Identificar as Unidades com maior número de cultivares desenvolvidas em parceria 

com a Embrapa Tabuleiros Costeiros;  

Identificar cultivares que têm maior apelo social e voltadas para pequenos produtores 

rurais ou de base familiar da região Nordeste; 

Identificar cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas da região Nordeste. 
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1.3. HIPÓTESES 

O estudo procura responder as seguintes questões de pesquisa: 

A área de atuação das Unidades parceiras colabora para a seleção das cultivares a 

serem desenvolvidas? 

O número de cultivares desenvolvidas tem relação com o perfil das Unidades? 

O que representa para a Embrapa Tabuleiros Costeiros em termos científicos e 

tecnológicos o desenvolvimento de cultivares para pequenos produtores rurais em parceria 

com Unidades de Produto? 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

2.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO – MARCOS LEGAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES 

A partir da década de 1990, com as exigências do mercado por soluções tecnológicas e 

o estabelecimento da legislação para com os direitos de propriedade intelectual no Brasil, as 

empresas passaram a ter maior preocupação em garantir o seu direito de uso e lucro com as 

suas invenções, inovações e tecnologias.  

Da mesma maneira, nas empresas públicas de pesquisa o conhecimento gerado e 

transformado em produto, tecnologia ou processo, passível de proteção, serviu como 

referencial de políticas de propriedade intelectual que tratam de um conjunto de 

procedimentos a serem implantados em empresas com foco em pesquisa agropecuária, como a 

Embrapa (EMBRAPA, 1996). 

No contexto nacional, as leis (Figura 1) para a propriedade intelectual e inovação 

foram responsáveis pela mudança de gestão das ideias inovadoras e do conhecimento gerado 

pelos órgãos de pesquisa e desenvolvimento.  

 

 

Fonte: Adaptado de AVIANI, 2011, p. 29. 

Figura 1 - Proteção (leis) de cultivares no Brasil. 
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Inicialmente, a entrada do Brasil no Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos Relacionados ao Comércio) ou Acordo ADPIC (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights), de 1994, mudou a paisagem internacional quanto à 

cobertura patentária (ABBOT, 2007).  

“Até o advento do Acordo, muitos países não ofereciam proteção patentária [...] para 

produtos agrícolas. Com o TRIPS, foi estabelecido um prazo mínimo de 20 anos de 

proteção e limitou as exceções que poderiam ser aplicadas à proteção conferida. 

Além disso, introduziu uma forma de proteção para dados de testes regulatórios para 

[...] produtos agrícolas e medidas contra competição comercial desleal, bem como 

incluiu uma sessão para a efetividade do direito, exigindo que os países adotassem 

medidas efetivas para garantir tais direitos” (ABOTT, 2007, p.28-37). 

 

Dois anos após, em 1996, foi criada a Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279), 

trazendo a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País e que regulamenta: as 

concessões de patentes de invenção e de modelo de utilidade; o registro de desenho industrial; 

o registro de marca; a repressão às falsas indicações geográficas; e a repressão à concorrência 

desleal (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 1996).  

A Lei de Proteção de Cultivares (Lei Nº 9.456), em 1997, foi uma relevante ação do 

Governo brasileiro, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 

garantiu os direitos dos obtentores de novas variedades vegetais.  

Santos et al. (2012) acrescentam que a Lei de Proteção de Cultivares (LPC) colocou a 

agricultura brasileira no contexto da globalização, por meio de intercâmbio tecnológico, 

jurídico e administrativo com os países membros da UPOV e com vários blocos comerciais. 

Esta mesma Lei criou também o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
1
 (SNPC), 

e o Registro Nacional de Cultivares (RNC), órgão competente para a aplicação da lei e para 

acatar os pedidos de proteção de cultivares.  

                                                           
1
(AVIANI, 2011) A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), área técnica do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento dedicada ao fomento do desenvolvimento sustentável do agronegócio, está estruturada  

em quatro departamentos. O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, a Coordenação de Acompanhamento e Promoção 

da Tecnologia Agropecuária (Capta) e a Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica (CIG) estão ligados ao 

Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (Depta). Essa estrutura evidencia a importância 

estratégica da propriedade intelectual para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e cria ambiente propício 

para a atuação do SNPC. Dentre as diversas competências que lhe são atribuídas, destacam-se a análise de requerimentos e a 

outorga dos certificados de proteção aos obtentores. É dever do SNPC manter a base de dados e conservar as amostras vivas 

para fins de fiscalização, além de monitorar as características originais de cultivares protegidas no território nacional. O 

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares é constituído de três divisões com funções bem definidas: cadastro e 

documentação; análise técnica; e apoio laboratorial. As suas atividades são conduzidas por fiscais federais agropecuários e 

centralizadas na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Brasília (DF), onde são recebidos os 

pedidos de proteção de cultivares e o acervo documental de processos é conservado. 
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O SNPC tem como missão garantir o livre exercício do direito de propriedade 

intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na forma de cultivares vegetais 

Distintas, Homogêneas e Estáveis (DHE) e zelar pelo interesse nacional no campo da 

proteção de cultivares (MAPA, 2011).  

A criação do SNPC possibilitou o estabelecimento de cooperação técnica com 

organismos internacionais, tais como: CSIRO (Austrália), a JICA (Japan), ICVV 

(Comunidade Europeia), Geves (França), NUFFIC (Holanda), AECD (Espanha), SNICS 

(México), USPTO (EUA), INASE (Argentina), INASE (Uruguai), SENAVE (Bolívia), NIAB 

(Reino Unido), a OMPI, FAO e IICA, visando à formação de seus técnicos, bem como o 

intercâmbio de informações técnica e jurídica dos diferentes sistemas de proteção de 

cultivares em todo o mundo (SANTOS et al., 2012).  

Santos et al. (2012) dizem que há cooperação, ainda, para pedidos do SNPC de testes 

de DHE realizados por outros países membros. Os autores concluem que a iniciativa reduz o 

custo para os detentores de direitos das variedades porque não há obrigatoriedade de repetir os 

testes que já foram realizados por outras autoridades, com os quais o Brasil coopera, 

reduzindo também o tempo de concessão de protecção. 

Outro marco relevante para o desenvolvimento de cultivares está descrito na 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), organização 

internacional que funciona junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e 

disciplina a atuação da proteção de cultivares em cerca de 66 países. O Brasil aderiu à 

Convenção desse Organismo em abril de 1999, em sua versão modificada de 1978, mais 

conhecida como a Ata de 1978, na qual o direito do obtentor contemplava, apenas, o produtor 

de sementes ou o agricultor que tenta vender o seu material como material de plantio. 

Posteriormente, com a modificação da Convenção, em 1999, estende-se o direito do obtentor 

até o produto da colheita comercial, ou seja, o grão que vai para a indústria ou para o 

consumo (MAPA/SNPC, 2010). 

Aliada à importância da Lei de Proteção de Cultivares e à adesão do Brasil à UPOV, 

foi criada, em 2003, a Lei de Sementes e Mudas que determina os critérios para produzir, 

comercializar, exportar e importar sementes. Para realizar essas e outras atividades 

relacionadas a sementes e mudas no Brasil é preciso estar inscrito no Registro Nacional de 

Sementes e Mudas (RENASEM), além do RNC (MAPA, 2014a). A Lei também ampara o 
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detentor dos direitos de propriedade intelectual da cultivar protegida e inscrita no SNPC e, no 

caso de produção por terceiros da referida cultivar, é necessária a autorização desse detentor.  

A relevância dada aos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) foi acelerada 

com a criação, em 2005, da Lei de Biossegurança (LEI Nº 11.105), estabelecendo:  

“[...] normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 

construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 

transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 

pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente 

e o descarte de organismos geneticamente modificados  (OGM) e seus 

derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na 

área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução 

para a proteção do meio ambiente” (LEI Nº 11.105, 24/04/2005). 

 

Da mesma maneira, a Lei de Inovação Tecnológica (LIT Nº 10.973), criada em 2004, 

trouxe uma série de benefícios legais, favorecendo a construção de ambiente propício a 

parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas; estímulo à 

participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o estímulo à 

inovação na empresa.  

Nesse sentido, Aviani (2011) credita à Lei de Inovação o ambiente favorável à 

pesquisa científica, incluindo o melhoramento vegetal e contribuindo efetivamente para o 

incremento da inovação no setor produtivo, ao facilitar o estabelecimento de parcerias entre 

instituições públicas e privadas. 

Sob outro argumento, a Universidade de São Paulo (2014) ressalta que um dos 

principais benefícios da LIT, para as empresas, é poder abater no imposto de renda, com base 

no regime de lucro real, os dispêndios em P&D, bem como possibilitar obtenção de recursos 

públicos não-reembolsáveis para investimentos em P&D. Além da subvenção econômica, a 

lei favorece a incubação de empresas no espaço público e cria regras para a participação de 

pesquisadores da rede pública nos processos de inovação tecnológica do setor produtivo. 

 

2.1.1. Cultivar: definição e proteção  

De acordo com a LPC, cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal 

superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas através de uma 

margem mínima de descritores e por sua denominação própria.  
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 A proteção de cultivares entra na categoria de proteção sui generis. Isso quer dizer 

que aquela cultivar é única em seu gênero, atendendo aos descritores de Distinguibilidade, 

Homogeneidade e Estabilidade (DHE). Ou seja, a cultivar deve ser distinguível de qualquer 

outra variedade cuja existência seja reconhecida; as plantas de uma variedade devem ser todas 

iguais ou muito semelhantes, salvo as variações previsíveis tendo em conta as particularidades 

de sua multiplicação ou reprodução; e a variedade deve permanecer sem modificações nas 

suas características relevantes após sucessivas reproduções ou multiplicações (JUNGMANN; 

BONETTI, 2010). 

No Brasil, a proteção sui generis é concedida pelo SNPC, do MAPA, mediante o 

pagamento de taxas e anuidade. Mundialmente, essa proteção se dá pela UPOV, que funciona 

junto à OMPI, em Genebra, Suíça.  

Jungmann e Bonetti (2010) afirmam que, como consequência da entrada do Brasil na 

UPOV, estabeleceu-se a reciprocidade automática do Brasil com os demais países-membros. 

Ou seja, todos os países que fazem parte da UPOV obrigam-se a proteger cultivares 

brasileiras e, em contrapartida, o Brasil também se obriga a proteger cultivares procedentes 

desses países, facilitando o intercâmbio de novos materiais gerados pelas pesquisas brasileira 

e estrangeira. 

Conforme a LPC, para se ter direito à produção e comercialização de sementes e 

mudas certificadas e fiscalizadas em todo o território nacional a cultivar deve estar registrada 

também no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

 

2.1.2. Propriedade Intelectual e Inovação na Embrapa 

Paralelamente, todo o arcabouço legal constituído para regulamentar o 

desenvolvimento de cultivares e o registro e proteção das mesmas no Brasil levou as 

instituições de pesquisa a implantarem um núcleo de inovação tecnológica. Para a Embrapa, a 

consolidação desses núcleos de inovação é um dos principais benefícios trazidos pela LIT, 

principalmente no que diz respeito à organização e à profissionalização da gestão da inovação 

nas instituições nacionais de pesquisa (EMBRAPA, 2006). 
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Nessa linha de pensamento, a LIT representou um marco na difusão do conhecimento 

gerado pelas universidades e centros de pesquisa e ampliou o conjunto de ações para o 

desenvolvimento tecnológico no País, a saber: 

“[...] criou as condições legais para a formação de parcerias entre universidades, 

instituições privadas de C&T sem fins lucrativos e empresas [...]; concedeu 

flexibilidade às instituições de ciência e tecnologia (ICT) públicas para participar de 

processos de inovação, ao permitir-lhe a transferência de tecnologias e o 

licenciamento de inovações para produtos e serviços, pelo setor empresarial, sem a 

necessidade de licitação pública [...]; estabeleceu condições de trabalho mais 

flexíveis para os pesquisadores de ICT públicas, que, a partir de então, podem 

afastar-se do trabalho para colaborar com ICT, ou mesmo para desenvolver 

atividade empresarial inovadora própria; e criou modalidade de apoio financeiro por 

meio de subvenção econômica direta para as empresas, com vistas ao 

desenvolvimento de produtos ou de processos inovadores, entre outros mecanismos 

para a modernização tecnológica dos agentes públicos e privados [...]” (MORAIS, 

2008, p.71). 

 

Por outro lado, a apropriação dos frutos da pesquisa por um sistema público de 

pesquisa agropecuária não pode estar dissociada da busca de uma relação de equilíbrio entre a 

missão social da empresa, nesse caso a Embrapa, e a obtenção de resultados financeiros 

provenientes dessa apropriação. Assim, a política institucional decorrente do novo cenário 

legal interfere nos valores comportamentais presentes na cultura dos pesquisadores, como a 

imediata divulgação dos resultados da pesquisa e o livre uso do conhecimento gerado por 

terceiros, de forma a avançar na criação científica (EMBRAPA, 1996). Esta é uma das 

questões importantes para a geração de inovações no ambiente científico e que pode mudar o 

posicionamento das empresas públicas de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias. 

Nesse sentido, para atingir a missão de viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, por meio dos seus centros 

de pesquisa, a Embrapa conta com um quadro diversificado de profissionais. 

Em 1996, com as novas regras de Propriedade Intelectual (PI) no País, observou-se a 

necessidade de uma gestăo criteriosa deste capital intelectual, de acordo com as novas leis 

sobre o assunto. A Embrapa formulou, nesse mesmo ano, a sua Política Institucional de 

Gestăo da Propriedade Intelectual, definindo orientações para a gestăo das várias formas de PI 

na empresa e estabelecendo mecanismos operacionais para a aplicaçăo da legislaçăo nacional 

deste tema, como também o investimento em capacitaçăo de seus recursos humanos sobre o 

tema.  

Teixeira e Amâncio (2008) explicam que a formulação da Política Institucional de 

Gestão da Propriedade Intelectual é uma resposta à dinâmica interna das instituições públicas 
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de pesquisa agropecuária sobre as novas regras relativas à propriedade intelectual, bem como 

o relacionamento com as instituições externas. 

Na Embrapa, a Assessoria de Inovação Tecnológica, na Sede da Embrapa, é que vem 

gerindo a Política de Propriedade Intelectual e de Negociação de Tecnologias (FIGUEIREDO 

et al., 2008). 

Paralelamente, a Embrapa Tabuleiros Costeiros implementou, em 2010, o Comitê 

Local de Propriedade Intelectual (CLPI) com o objetivo de assessorar a Unidade nas questões 

que envolvem PI, cumprindo as normas e políticas da Empresa para o assunto.  

Além da consolidação das legislações de PI no País, que fazem crescer a demanda por 

soluções tecnológicas, houve um maior estímulo aos investimentos por parte do governo em 

Ciência & Tecnologia, destacando-se, inclusive, a posição tecnológica dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

De acordo com Macedo et al. (2001): 

“O progresso econômico requer um fluxo constante de novas ideias e produtos para 

a melhoria das condições de vida e a eficiência da produção, permitindo que o setor 

econômico se torne cada vez mais competitivo. Novos produtos e processos são 

também importantes para a regeneração ou a substituição de indústrias em declínio 

e, em consequência, para a plena utilização dos setores produtivos de uma 

economia. O indicador mais utilizado na medida do progresso econômico, quer seja 

relativo a um país quer a uma única empresa, é a produtividade expressa pela relação 

output/ input. Embora a produtividade dependa de uma grande variedade de fatores 

econômicos e sociais, a inovação tecnológica é vista como o componente mais 

importante no melhoramento da produtividade. A inovação tecnológica pode levar 

ao uso mais eficaz do trabalho, do capital e das fontes naturais, capacitando uma 

empresa a produzir a mesma quantidade de output com menos input” (MACEDO et 

al., 2001, p.11) 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) é o órgão responsável pela formulação e 

implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I) no Brasil. 

Já o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma agência 

do MCT destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos 

humanos para a pesquisa no país. Além deste, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) tem representado um papel fundamental para a inovação. “Esses 

órgãos vêm, nos últimos cinco anos, isoladamente ou em parceria, implementando 

importantes políticas de fomento à inovação [...]” (NUNES, 2012, p. 14). 

Observa-se, portanto, que muitos países, principalmente aqueles em desenvolvimento, 

estão incentivando a criatividade e a inventividade, porque perceberam que somente os que 

priorizam a inovação têm conseguido reduzir o atraso tecnológico e, consequentemente, 
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alcançar resultados mais satisfatórios no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos, 

tecnologias e processos. 

Aliados à Política de Inovação, os incentivos governamentais se caracterizam não 

somente pela adoção de medidas que visam a induzir o setor privado a desempenhar um papel 

mais dinâmico, mas também de agente de financiamento das atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e, em alguns casos, envolvendo-se diretamente em tais atividades 

pela criação de laboratórios e centros de pesquisa e desenvolvimento estatais. 

Considerando duas categorias das políticas governamentais para a Inovação, tem-se: 

“A primeira tem por objetivo atender aspectos socioeconômicos e prioridades 

amplas, influenciando, só indiretamente, a inovação tecnológica, tendo como 

exemplo a concessão de incentivos fiscais, o comércio e o desenvolvimento 

regional, ou influenciar os padrões de consumo doméstico. Na segunda categoria, as 

políticas governamentais são estabelecidas em conexão direta com o processo de 

inovação tecnológica, o que inclui estabelecer facilidades de P&D apropriadas, tais 

como centros de documentação tecnológica, atribuindo mais importância a 

inventores e inovadores nacionais, prover proteção e assistência técnica e financeira 

para o desenvolvimento de invenções e inovações, favorecer uma relação mais 

eficiente entre pesquisa e a indústria, e estender a assistência técnica para além dos 

limites estritos das atividades de P&D para envolver, também, o teste de novos 

produtos e processos, assim como seu lançamento no mercado, ou promover 

diretamente sua produção ou comercialização” (MACEDO et al, 2001, p.12). 

 

Os elevados custos com pesquisa e investimentos em equipamentos e recursos 

humanos qualificados e especializados obrigam, no entanto, governos e empresas a fazer 

escolhas e tomar decisões estratégicas que garantam resultados efetivos, significativos e 

importantes para a sociedade, pois é essa sociedade que tende a nortear as decisões dos 

governos no atendimento de suas demandas e necessidades. Assim, a invenção e a inovação 

bem-sucedida resultam da identificação de necessidades específicas de mercado, previamente 

demandada por esse mercado. 

Nesse sentido, a Embrapa busca desenvolver produtos, tecnologias e processos a partir 

de um estudo de mercado, perpassando por análises ex-ante de projetos, estudos de cenários, 

tendências e mercados para nortear o Plano Diretor da Embrapa, definição de diretrizes 

estratégicas de gestão ou, ainda, por avaliação dos impactos das suas tecnologias de modo a 

identificar os potenciais usuários dessas tecnologias e, posteriormente, subsidiar a pesquisa 

científica. E busca apresentar a esse mercado a solução tecnológica para o problema 

agropecuário identificado em seus estudos e, mais especificamente, atendendo ao seu público-

alvo naquilo que o referido público, ou públicos, estabeleceu como prioritário. 
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De acordo com Negri e Kubota (2008), o Estado financia a pesquisa (pública), seja por 

meio de seus órgãos, ou por instituições a eles vinculados, orçamentariamente. É nessa 

categoria que a Embrapa se enquadra, embora possa captar recursos no sistema competitivo 

de pesquisa (Editais FINEP, CNPq etc.), para assegurar a pesquisa e, consequentemente, o 

desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos para a agricultura brasileira.  

 

2.1.3. Embrapa: destaque no desenvolvimento de cultivares 

Apesar do cenário legal favorável e das políticas governamentais de incentivo à 

inovação, outro fator importante observado é a constância da baixa produtividade (Tabela 1) 

de uma das culturas de grande importância no Nordeste brasileiro. 

 
Tabela 1 - Produção de feijão no Nordeste (1997-2013). 

Nordeste Área plantada (ha) Produção (t) Produtividade (kg/ha) 

1997 2.432.296 1.026.190 421 

1998 1.814.829 420.334 231 

1999 2.325.414 771.799 331 

2000 2.431.089 1.132.213 465 

2001 2.122.877 531.104 250 

2002 2.429.838 865.952 356 

2003 2.410.680 848.034 351 

2004 2.484.636 797.063 320 

2005 2.283.424 924.583 404 

2006 2.348.447 1.045.238 445 

2007 2.201.842 783.353 355 

2008 2.260.777 1.000.035 442 

2009 2.317.806 3.486.763 1.504 

2010 1.918.735 613.233 319 

2011 2.136.027 818.484 383 

2012 1.471.037 253.362 172 

2013 861.850 155.415 180 

TOTAL 36.251.604 15.473.155 426 

Média  2.132.447 910.186 - 

Fonte: IBGE. Acesso em junho/2014. 

 

Não obstante, na Tabela 1, observa-se que a produtividade média do feijão, em 2009, 

foi de 1.504 kg/ha, resultado nunca alcançado por esta cultura em 16 anos. A alta 

produtividade desse ano, possivelmente, deve-se às condições favoráveis de clima e solo e ao 

uso de cultivar mais adaptada às condições edafoclimáticas da região Nordeste. 
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Diferentemente, nos anos seguintes (Gráficos 1 e 2), observa-se uma queda drástica com 

relação à área plantada e à produção.  

 

 

Fonte: IBGE (2014) 

Gráfico 1. Área plantada de feijão no Nordeste (1997 -2013). 

 

 

                
 

 

Fonte: IBGE (2014). 

Gráfico 2. Produção de feijão no Nordeste (1997 – 2013). 
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O fraco desempenho da cultura em 2010, 2011, 2012 e 2013 deve-se, provavelmente, 

dentre outros fatores, à seca e à redução da área plantada, este último decorrente dos baixos 

preços praticados pelo mercado (IBGE, 2010) nas regiões de clima ideal como as maiores 

produtoras, Paraná e Minas Gerais (MAPA, 2014). Quando isso ocorre o preço cai e reflete 

negativamente no interesse do produtor rural nordestino de manter sua área de cultivo ou 

ampliá-la nos referidos anos. 

Em razão desse cenário, a Embrapa tem buscado desenvolver pesquisas em tolerância à 

seca visando a gerar variedades cuja matriz genética reflita uma alta capacidade de xerofilia
2
. 

Gasques et al. (2010) demonstraram que os gastos com pesquisa da Embrapa 

contribuíram mais para os ganhos de produtividade na agricultura brasileira, entre 1975 e 

2005, do que o crédito rural do Sistema Nacional de Crédito Rural.  

Negri e Kubota (2008, p.47) afirmam que “o dispêndio em pesquisa da Embrapa é o 

fator isolado que melhor explica o crescimento da produtividade na agricultura brasileira”. 

Martha et al. (2010) apud Ávila et al. (2010) relatam que a pesquisa agropecuária 

brasileira tem proporcionado retornos econômicos elevados para a sociedade, da ordem de 

40% de taxa interna de retorno. Os autores ressaltam a parceria entre instituições públicas e 

privadas para aumentar os investimentos em pesquisa com o objetivo de ampliar o universo 

do conhecimento e de tecnologias. Entram nesse universo as novas variedades/cultivares com 

características de adaptação a ecossistemas não nativos, maior produtividade, 

resistência/tolerância a estresses bióticos e abióticos, incorporação de biotecnologia e 

nanotecnologia.  

Diversos autores apontam a Embrapa como a mais importante empresa de pesquisa 

agropecuária, por sua contribuição com a inovação no campo. Isso lhe garante uma posição de 

destaque no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a agricultura tropical.  

O site da Fast Company (2010), marca líder de mídia de negócios progressiva do 

mundo, com foco editorial exclusivo sobre inovação em tecnologia, classificou, em 2010, a 

Embrapa entre as dez maiores empresas brasileiras em inovação e seu pioneirismo nas 

pesquisas para a agricultura tropical, ficando em 5º lugar (Figura 2). 

                                                           
2
 (WIKIPÉDIA, Acesso em 07/07/2014) Um organismo xerófilo é um organismo adaptado à vida num meio seco ou com 

pouca umidade. 
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Fonte: Seminário Internacional de Inovação Agropecuária (LOPES, M. 2011). 

Figura 2 - Posição da Embrapa como empresa inovadora (Fast Company). 

Teixeira e Amâncio (2008) destacam a Embrapa como sendo um centro de referência 

mundial no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à agricultura de clima tropical e exerce 

papel fundamental dentro do contexto de proteção à propriedade intelectual (Tabela 2) por 

países em desenvolvimento. 

Tabela 2 - Proteção de tecnologias da Embrapa antes e após a implantação da Política de Gestão da 

Propriedade Intelectual. 

Tecnologia País 1977-1995 1996 – 2007 Total 

Patentes Brasil 

Exterior 

72 

0 

134 

94 

206 

94 

Marcas Brasil 

Exterior 

24 

0 

165 

1 

189 

1 

Softwares Brasil 0 37 37 

Cultivares Brasil 

Exterior 

0 

0 

290 

19 

290 

19 

Fonte: Teixeira e Amâncio (2008, p. 39). Grifo nosso.  
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A Tabela 2 mostra o aumento expressivo do número de cultivares protegidas, de 1996 

a 2007, período que coincide com a criação da Política de Gestão da Propriedade Intelectual, 

bem como a promulgação da LPC
3
 e da criação do SNPC.  

No contexto geral de culturas agrícolas, Santos et al. (2012) trazem dados (Tabela 3) 

de 1997 a 2011 relativos aos pedidos de proteção e títulos concedidos pelo SNPC. Os autores 

relacionam esses números ao principal objetivo da LPC: agregar valor aos resultados de 

pesquisa na obtenção de novas variedades de plantas, atrair investimentos nacionais e 

estrangeiros para os programas de melhoramento genético e aumentar a entrada de tecnologia 

estrangeira, especialmente em áreas em que o Brasil ainda não tem domínio. 

 

Tabela 3. Pedidos de proteção por ano versus Títulos concedidos por ano (culturas agrícolas, 

exceto soja). 

 
 

 

Status de PI 

ANO TOTAL 

1 

9 

9 

7 

1 

9 

9 

8 

1 

9 

9 

9 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

6 

2 

0 

0 

7 

2 

0 

0 

8 

2 

0 

0 

9 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

 

Pedidos de 

proteção ao 

SNPC 

 

 

0 

 

 

47 

 

 

62 

 

 

50 

 

 

52 

 

 

67 

 

 

46 

 

 

74 

 

 

40 

 

 

46 

 

 

78 

 

 

46 

 

 

78 

 

 

46 

 

 

89 

 

 

792 

Pedidos 

concedidos 

pelo SNPC 

 

 

0 

 

 

16 

 

 

66 

 

 

40 

 

 

44 

 

 

55 

 

 

49 

 

 

59 

 

 

41 

 

 

55 

 

 

46 

 

 

34 

 

 

53 

 

 

50 

 

 

42 

 

 

650 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2012). 

Quanto à proteção de cultivares, dentre os mais de 120 obtentores vegetais inscritos no 

SNPC/RNC
4
, a Embrapa é a instituição que detém, com ampla diferença, o maior número de 

cultivares protegidas, representando mais que a soma das cultivares protegidas entre os 2º ao 

9º maiores obtentores do Brasil, conjuntamente (TEIXEIRA E AMÂNCIO, 2008). 

                                                           
3 (MAPA, 2011) Os principais objetivos da LPC são incentivar a agregação de valor ao resultado das pesquisas nacionais em 

melhoramento genético vegetal que já vinham sendo efetuadas com sucesso; atrair investimentos públicos e privados 

visando incrementar e acelerar os programas de melhoramento genético vegetal; e estimular o ingresso no País de 

tecnologia estrangeira, principalmente em áreas em que não se executa melhoramento genético ou a pesquisa ainda é muito 

incipiente, caso das espécies ornamentais, videiras e outras. 
4  (MAPA, 2014c) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – estabeleceu mecanismos para a 

organização, sistematização e controle da produção e comercialização de sementes e mudas, e instituiu, por meio da 

Portaria n° 527, de 30 de dezembro de 1997, o Registro Nacional de Cultivares - RNC. Atualmente, o RNC é regido pela 

Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, e regulamentado pelo Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004, tendo como 

preceito fundamental que a geração de novas cultivares se traduz em altas tecnologias transferidas para o agronegócio, 

indispensáveis ao sucesso deste, pelo aumento da produtividade agrícola e da qualidade dos insumos e dos produtos deles 

derivados. As cultivares são disponibilizadas ao agricultor com os mais recentes avanços da pesquisa em genética e 

melhoramento vegetal, transformadas em insumos, sob a forma de material de propagação. O RNC tem por finalidade 

habilitar previamente cultivares e espécies para a produção e a comercialização de sementes e mudas no País, 

independentemente do grupo a que pertencem – florestais, forrageiras, frutíferas, grandes culturas, olerícolas, ornamentais e 

outros. O RNC é de responsabilidade da Coordenação de Sementes e Mudas - CSM, do Departamento de Fiscalização de 

Insumos Agrícolas - DFIA, da Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA.  
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De acordo com a Embrapa Produtos e Mercado (2014), anteriormente denominada 

Embrapa Transferência de Tecnologia, localizada em Brasília/DF, a Empresa é responsável 

por 32% do total de cultivares protegidas no SNPC/RNC. Essa quantidade ultrapassa a soma 

dos colocados da 2ª à 8ª posições, o que demonstra a importância do trabalho da Empresa, 

também, para o agronegócio de sementes e mudas no país. 

 

2.1.4. Embrapa: sua estrutura e o processo de produção  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, forma um sistema de 47 unidades descentralizadas 

de pesquisa e de serviços, em quase todos os estados da Federação, nos mais diferentes 

biomas brasileiros, além de 15 unidades centrais, situadas na Sede, em Brasília/DF.  

A Empresa foi instituída pelo Poder Executivo em dezembro de 1972, por meio da Lei 

nº 5.851, cuja primeira diretoria foi empossada em 26 de abril de 1973, data oficialmente 

reconhecida como da sua criação (EMBRAPA, 1972).  

A Embrapa coordena e integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), 

que é constituído pelas Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAS), 

universidades e institutos de pesquisa de âmbito federal ou estadual e organizações, públicas e 

privadas, vinculadas de algum modo à atividade de pesquisa agropecuária.  

A construção da sua atuação na agropecuária brasileira por meio de seus centros de 

pesquisa colaborou intensamente para a mudança da realidade da agropecuária brasileira, com 

incremento de produção, produtividade e impulsionando a competitividade, com 

sustentabilidade (ALENCAR, 2014).  

Atualmente, a agropecuária brasileira é uma das mais eficientes e sustentáveis do 

planeta. Parte desse novo cenário deve-se à incorporação de larga área de terras degradadas 

dos cerrados aos sistemas produtivos. Uma região que hoje é responsável por quase 50% da 

produção de grãos (EMBRAPA, 22/05/2013).  

Contini et al. (2010) corroboram ressaltando a importância da ciência aplicada, 

acelerada com a criação da Embrapa em região de solos ácidos do Cerrado brasileiro. 

“Atualmente, mais de 1/3 da produção brasileira de grãos provém da região do Cerrado” 

(CONTINI et al., 2010, p.46). 
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Os resultados da atuação da Embrapa no Brasil podem ser vistos em outros setores da 

agropecuária brasileira, como o aumento da oferta de carne bovina, que foi quadruplicada, e a 

carne suína, triplicada (EMBRAPA, 22/05/2013).  

Da mesma maneira, Contini et al. (2010, p. 47) destacam a crescente taxa de produção 

decorrente da oferta de novas cultivares; a incorporação de milhões de hectares à agricultura 

brasileira; a transformação de recursos naturais inaproveitáveis em recursos produtivos; e a 

melhoria da pecuária, com genética animal, manejo de pastos e novas técnicas de nutrição.  

 De acordo com a Embrapa, essas são algumas das conquistas que tiraram o País de 

uma condição de importador de alimentos básicos para a condição de um dos maiores 

produtores e exportadores mundiais (EMBRAPA, 24/05/2014). 

Essa revolução no campo é fruto do trabalho conjunto da Embrapa e de sua política de 

P&D, das instituições estaduais de pesquisa e extensão, de universidades e do setor produtivo, 

que apostaram nas tecnologias geradas pela pesquisa (EMBRAPA, 22/04/2013). 

Para ajudar no cenário da agricultura tropical, a Embrapa investiu, sobretudo, na 

capacitação e treinamento do seu corpo técnico-científico. Atualmente, a Empresa tem em seu 

quadro 9.795 empregados, dos quais 2.427 são pesquisadores e 81% destes com doutorado 

(EMBRAPA, 22/04/2013). 

Do ponto de vista estratégico, são 47 Unidades Descentralizadas de Pesquisa divididas 

em Unidade de Produto, Ecorregional, Temática e de Serviços. Estas englobam Estudos 

Estratégicos e Capacitação, Gestão Territorial Estratégica, Estação Quarentenária e 

Intercâmbio de Germoplasma Vegetal, além de 15 Unidades Centrais. Cada uma dessas 

Unidades tem sua área de atuação e missão definidas no Plano Diretor das Unidades (PDU) e 

Plano Diretor da Embrapa (PDE), que estabelecem as orientações estratégicas da Empresa. 

Para Contini et al. (2010), a criação dos Centros de Pesquisa da Embrapa representou 

um marco na modernização da agricultura brasileira: 

“Criou-se uma empresa pública de direito privado, com maior flexibilidade e 

agilidade de gestão, e concebeu-se um modelo concentrado de pesquisa, centrado na 

capacitação de recursos humanos em centros de excelência do Brasil e do exterior, e 

na infraestrutura de pesquisa adequada  (como laboratórios) [...]” (CONTINI et al., 

2010, p. 46).   
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O autor divide os centros de pesquisa em: aqueles de importância econômica 

(Produtos); os centros de recursos, criados em ambientes pouco conhecidos (Ecorregionais); e 

os de as áreas estratégicas, os Temáticos. 

O posicionamento da Embrapa de criar a divisão em unidades especializadas (Quadro 

1) teve como objetivo evitar a competição com o setor público estadual e com o setor privado, 

conduzindo a ação das Unidades da Embrapa para apoio ou complementaridade dos referidos 

setores (EMBRAPA, 1992): 
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Quadro 1 - Perfis de Unidades da Embrapa e suas definições. 

Categorias de 

Unidades 

Definição Unidades 

 

 

 

Centros Temáticos 

Concentram massa crítica e recursos para 

avançar a fronteira do conhecimento. Detêm 

competência científica em uma série de frentes, 

de modo a permitir o avanço tecnológico em 

áreas estratégicas. Dedicam-se aos estudos 

básicos ou estratégicos aplicados, 

indispensáveis e comuns a vários Centros de 

Produtos ou Ecorregionais. Têm abrangência 

nacional e seu grupo prioritário de clientes é 

constituído pelas instituições do SNPC e do 

setor privado de pesquisa tecnológica. 

Embrapa Agroindústria Tropical, 

Embrapa Agrobiologia, Embrapa 

Agroenergia, Embrapa Informática 

Agropecuária, Embrapa Instrumen-

tação, Embrapa Monitoramento por 

Satélite, Embrapa Recursos Gené-

ticos e Biotecnologia, Embrapa 

Solos. 

 

 

 

Centros de Produtos 

Centros de referência onde a combinação de 

ganhos tecnológicos produz avanços práticos 

em determinado produto. Cabe aos Centros 

Nacionais de Pesquisa de Produtos a missão de 

apoiar os Centros Ecorregionais [...], devendo 

atender a demanda dos segmentos 

predominantes nas diversas ecorregiões do 

País. Esses centros têm como atribuição a 

pesquisa de um ou mais produtos [...] e 

dedicam atenção em pesquisas que ultrapassam 

as fronteiras estaduais e os limites das regiões 

geopolíticas e ecológicas [...]. 

Embrapa Algodão, Embrapa Arroz 

e Feijão, Embrapa Caprinos e 

Ovinos, Embrapa Florestas, 

Embrapa Gado de Corte, Embrapa 

Gado de Leite, Embrapa 

Hortaliças, Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, Embrapa Milho e 

Sorgo, Embrapa Pesca e 

Aquicultura, Embrapa Soja, 

Embrapa Suínos e Aves, Embrapa 

Trigo, Embrapa Uva e Vinho. 

 

 

 

Centros 

Ecorregionais 

Têm como objetivo fornecer subsídios para o 

melhor aproveitamento dos recursos naturais e 

sócio-econômicos das regiões de sua 

abrangência e estabelecer estudos biofísicos, 

buscando obter sistemas de produção que 

contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. São de abrangência regional e suas 

atividades estão relacionadas com as 

instituições componentes do Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária (SNPA), do 

SIBRATER, outras instituições públicas ou 

privadas e demais atores econômicos 

envolvidos nos diferentes segmentos que 

compõem o “negócio agrícola” na ecorregião. 

Dentro desse enfoque, por meio de atuação 

conjunta de equipes multidisciplinares e com 

apoio das demais estruturas do Modelo busca 

desenvolver sistemas de produção mais 

eficientes para os produtos ou conjunto de 

produtos economicamente viáveis na região de 

abrangência. 

Embrapa Acre, Embrapa 

Agropecuária Oeste, Embrapa 

Agrossilvipastoril, Embrapa 

Amapá, Embrapa Amazônia 

Ocidental, Embrapa Amazônia 

Oriental, Embrapa Cerrados, 

Embrapa Clima Temperado, 

Embrapa Meio Ambiente, Embrapa 

Meio-Norte, Embrapa Pantanal, 

Embrapa Pecuária Sudeste, 

Embrapa Pecuária Sul, Embrapa 

Rondônia, Embrapa Roraima, 

Embrapa Semiárido, Embrapa 

Tabuleiros Costeiros. 

Centros de Serviços Unidades de Serviços – Têm como 

contribuição geral promover, apoiar e executar 

a manutenção ou distribuição de produtos, 

processos e serviços, através da estreita 

colaboração com os centros de pesquisa, 

visando a sua utilização pelos segmentos 

apropecuário, agroindustrial e florestal.  

Embrapa Café,  

Embrapa Gestão Territorial, 

Embrapa Informação Tecnológica, 

Embrapa Produtos e Mercado, 

Embrapa Quarentena Vegetal. 

Fonte: Boletim de Comunicações Administrativas da Embrapa (BCA), 1992. 
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Para manter a excelência adquirida em 40 anos de existência, a Empresa estabeleceu 

um processo de produção, gestão e integração das atividades de pesquisa relacionado a três 

níveis: estratégico, tático e operacional (Figura 3), que são geridos pelo Sistema Embrapa de 

Gestão (SEG), criado pela Deliberação Nº 10, de 09 de outubro de 2002, da Diretoria 

Executiva da Empresa (EMBRAPA, 2002).  

 

 

Fonte: Seminário Internacional de Inovação (LOPES, M. 2011). 

Figura 3 - Processo de Produção da Embrapa. 

 

Dentro desse fluxograma, o nível operacional está relacionado à gestão e 

operacionalização dos projetos e processos, por meio de parcerias, redes e núcleos temáticos. 

No nível estratégico, estão inseridas as políticas corporativas, a inteligência estratégica 

relacionada ao Plano Diretor das Unidades e à Agenda Institucional; no nível tático, entram os 

projetos organizados em carteiras chamadas Macroprogramas, divididos por tema e área de 

abrangência. 

 Macroprograma 1 (MP1) – Grandes desafios nacionais, Projetos em rede, de 

abrangência nacional 
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 Macroprograma 2 (MP2) – Competitividade e Sustentabilidade Setorial, Projetos de 

grande porte, de abrangência nacional 

 Macroprograma 3 (MP3) – Desenvolvimento Tecnológico Incremental, Projetos 

locais, de abrangência regional 

 Macroprograma 4 (MP4) – Projetos de Comunicação e Transferência de 

Tecnologia, de abrangência nacional 

 Macroprograma 5 (MP5) – Projetos de Desenvolvimento Institucional 

 Macroprograma 6 (MP6) – Projetos de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural, de abrangência local 

Atualmente, a carteira de projetos dos Macroprogramas engloba, também, os projetos 

co-financiados (FINEP, CNPq etc.), e contabiliza, no Sistema de Gestão da Carteira de 

Projetos (SISGP) das Unidades Descentralizadas, 1.094 projetos, que é a soma de todos os 

que estão em execução pelas 47 Unidades da Embrapa espalhadas pelo Brasil (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Total de projetos por Macroprograma – Embrapa. 

CARTEIRA DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 

MACROPROGRAMAS (MPs) 

  MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 TOTAL 

EMBRAPA 108 400 323 148 45 70 1.094 

Fonte: SISGP. Acesso em 29/04/2014. 

 

Os recursos para atividades de PD&I e TT são provenientes do Tesouro Nacional e, 

paralelamente, por meio de outras fontes, como contratos e convênios, nos quais são 

estabelecidas parcerias com a iniciativa privada, que arca com boa parte das despesas, 

principalmente de custeio para P&D das Unidades parceiras (DE CARLI, 2005).  

Sob essa ótica, De Carli (2005) afirma, ainda, que o pagamento de royalties pelo uso 

da PI de cultivares, por parte da iniciativa privada, aproximadamente 65% fica com a 

Embrapa Produtos e Mercado (antiga Embrapa Transferência de Tecnologia) e os 35% 

restantes repassados à Unidade parceira. Esses recursos retornam a PD&I, conforme Figura 4. 
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Fonte: De Carli (2005). 

Figura 4. Fluxograma de captação de recursos pela Embrapa. 

 

2.1.5. Os Portfólios de Pesquisa e a atuação internacional da Embrapa 

Como parte de estratégias inovadoras, a Embrapa implantou portfólios de pesquisa, 

que são instrumentos de apoio gerencial para a organização de projetos afins, em temas de 

grande importância estratégica nas áreas: Setor Sucroenergético; Agricultura e Mudanças 

Climáticas; Monitoramento do Uso e Cobertura da Terra (geotecnologias); Sistemas de 

Produção de Base Ecológica (que inclui a Agroecologia e projetos de Agricultura Familiar); 

Aquicultura; Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF); Fixação Biológica de Nitrogênio; 

Agricultura de Precisão; Nanotecnologia; e Reprodução Animal, dentre outros (EMBRAPA, 

2014d).  

Os portfólios têm como objetivo direcionar, promover e acompanhar a obtenção dos 

resultados finalísticos a serem alcançados naquele tema. Pela característica estratégica e de 

relevância nacional, os temas dos portfólios são definidos diretamente pelas instâncias 

estratégicas da Empresa e têm caráter corporativo (EMBRAPA, 2014d). 

No âmbito internacional, a Embrapa está presente em todos os continentes, 

estabelecendo parcerias com algumas das principais instituições e redes de pesquisa do 

mundo. A atuação no exterior é coordenada pela Secretaria de Relações Internacionais e tem 

por missão institucional planejar e coordenar os processos de articulação, programação e 

gestão das atividades de cooperação científica e tecnológica internacional da Embrapa 

(EMBRAPA, 2014c). 
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Para contribuir com a diminuição da pobreza e fome em países da África, da América 

Latina e do Caribe, a Embrapa promove a cooperação multi e bilateral. Esta forma de 

cooperação é realizada em apoio à Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável pela negociação, coordenação, 

implementação e acompanhamento da cooperação brasileira com parceiros internacionais, 

como parte da política externa do Governo Federal (EMBRAPA, 2014b). 

Os instrumentos de cooperação técnica nesses países estão descritos abaixo 

(EMBRAPA, 2014b): 

 Projetos estruturantes: projetos de maior porte executados em parceria com a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e/ou com outras agências 

internacionais de cooperação para contribuir com os processos de produção 

agropecuária, mediante atividades de colaboração técnica nas áreas de 

desenvolvimento institucional, validação de tecnologias e capacitação 

 Projetos pontuais: projetos de menor porte e curta duração 

 Plataformas de Inovação Agropecuária (Agricultural Innovation 

Marketplace): iniciativa internacional apoiada por diferentes parceiros, com o 

objetivo de articular pesquisadores do Brasil com cientistas da África, América 

Latina e Caribe em trabalhos conjuntos de investigação 

 Capacitação em cursos de agricultura tropical 

Atualmente, a Embrapa conta com 49 projetos de cooperação técnica com a América 

Latina e Caribe, contemplando 18 países, e 51 projetos de cooperação com nove países da 

África (EMBRAPA, 201c).  

A cooperação técnico-científica entre Embrapa e instituições internacionais de 

reconhecida competência fortalece o intercâmbio contínuo de tecnologias e conhecimentos 

que promovem o avanço da agricultura brasileira.  

As parcerias com os órgãos internacionais estão estabelecidas em acordo unilateral 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA/Argentina, Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation- CSIRO/Austrália, Biotechnology and Biological 

Sciences Research Council - BBSRC/Reino Unido, Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria-- Corpoica/Colômbia, Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria - INTA/Uruguai, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - 
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INIA/Chile); acordos bilaterais (Centros Internacionais de Pesquisa do CGIAR (Consultative 

Group on International Agricultural Research), países do Mercosul (Procisur) ou países dos 

trópicos sul-americanos (Procitrópicos); desenvolvimento de atividades de cooperação 

científica e tecnológica com os centros que compõem o sistema CGIAR, formado por uma 

rede mundial de parceiros em pesquisa agrícola; e acompanhamento de políticas públicas  

nacionais, internacionais e dos principais tratados, comissões e fóruns mundiais (Fórum das 

Nações Unidas sobre as Florestas, Convenção de Diversidade Biológica, Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Organização Mundial do Comércio, 

Convenção Internacional de Combate à Desertificação, entre outros) (EMBRAPA, 2014b).  

De acordo com Alencar (2014), o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores da 

Embrapa e cientistas de algumas das principais instituições mundiais de pesquisa para 

desenvolver projetos de P&D de interesse comum das instituições parceiras se estende com os 

laboratórios virtuais (Labex) da Embrapa no exterior. Atualmente, a Embrapa conta com 

Labex em operação nos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Coreia e China. 

O fortalecimento das parcerias com instituições públicas nacionais de pesquisa está 

estabelecido em Acordo de Cooperação Geral com o Conselho Nacional dos Sistemas 

Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Consepa), que tem por objetivo a revitalização do 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) e implantação da Aliança para Inovação 

Agropecuária, permitindo a inovação chegar à sociedade de forma mais rápida.  

A Aliança promove “[...] uma nova plataforma de pesquisa com estratégias 

compartilhadas, governança mais ágil e com foco no mercado de inovações e no 

desenvolvimento da agropecuária” (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA EMBRAPA, 

2013). 

Para o presidente do Consepa, Florindo Dalberto, os novos tempos e os desafios do 

futuro exigem instituições modernas, que façam das parcerias sua base de sustentação. "Não 

dá mais para trilhar caminhos solitários. As instituições precisam desenvolver estratégias 

compartilhadas e com visão de futuro" (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA 

EMBRAPA, 2013). 

A Aliança congrega 18 instituições estaduais, reunidas no Consepa com o apoio do 

MAPA e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT&I), possibilitando a 

participação das instituições estaduais de pesquisa na constituição de novos portfólios e 

arranjos de PD&I, além de contar com infraestrutura compartilhada, laboratórios de usos 
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múltiplos e campos experimentais avançados (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA 

EMBRAPA, 2013). 

O Acordo de Cooperação ocorrerá em segmentos da indústria, vinculados à Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii, lançada pelo Governo Federal com a 

missão de fomentar a cooperação entre empresas nacionais e instituições tecnológicas.  

Para Alencar (2014), a atuação da Embrapa no Brasil e no exterior, como uma das 

maiores instituições de pesquisa na agricultura tropical, é reflexo da sua equipe altamente 

qualificada. 

 

2.1.6. Embrapa Tabuleiros Costeiros: Centro de Pesquisa Ecorregional 

Estrategicamente criados para atender a diversidade e as peculiaridades das regiões 

brasileiras, bem como as demandas da agropecuária no Brasil, que estão alinhadas à Sede da 

Embrapa (Brasília/DF), os diversos perfis das Unidades da Embrapa (Ecorregionais, 

Temáticas, de Produto e de Serviços) têm funções bem distintas para planejar, supervisionar, 

coordenar e controlar as atividades relacionadas à execução de pesquisa agropecuária e à 

formulação de políticas agrícolas (EMBRAPA, 01/07/2014). 

No caso específico da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a formação dos pesquisadores 

contempla as diversas áreas de atuação da Unidade, que foi definida tomando-se por base as 

grandes unidades de paisagem dos Tabuleiros Costeiros - platôs de origem sedimentar que 

acompanham todo o litoral nordestino – e a Baixada Litorânea – a orla marítima, onde estão 

incluídas restingas, dunas e manguezais -, compreendendo os estados da Bahia, Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, em quase 10 milhões de 

hectares de área, e realiza pesquisas com frutíferas, grãos, hortaliças, pecuária, aquicultura, 

agroenergia, agroecologia, piscicultura, dentre outras. Foram consideradas ainda paisagens do 

cristalino associadas ao Agreste e à Zona da Mata, onde historicamente a Unidade desenvolve 

ações de pesquisa. Essas paisagens são genericamente denominadas neste documento como 

"Áreas Adjacentes" (EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 16/06/2014). 

A Unidade conta com um quadro de 509 colaboradores, inclusive da área de suporte à 

pesquisa, bolsistas, estagiários e de serviços de instituições parceiras. Desse total, 210 são 

efetivos e atuam na Sede da Unidade, campos e áreas experimentais, UEP (Unidade de 
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Execução de Pesquisa) e laboratórios. De acordo com Embrapa Tabuleiros Costeiros
5
 (SGP), 

o corpo técnico-científico está composto por 63 pesquisadores, com diversas especialidades e 

áreas de conhecimento, dos quais 11 com mestrado, 39 com doutorado e 13 com pós-

doutorado. 

A Embrapa Tabuleiros Costeiros é um dos 47 Centros de Pesquisa (ou Unidades) da 

Embrapa e foi criado em 1975. A Sede da Unidade está localizada em Aracaju, Sergipe, e 

coordena uma Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento (UEP) em Rio Largo, 

Alagoas, campos experimentais nos municípios de Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores, 

Itaporanga D'Ajuda, Betume e Umbaúba, em Sergipe, e uma área experimental em Propriá, 

também em Sergipe, e, outra em Penedo/AL (EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 

16/06/2014). 

Considerando sua área de atuação, a Embrapa Tabuleiros Costeiros se apresenta como 

uma Unidade Ecorregional e, portanto, suas pesquisas não visam, especificamente, ao 

desenvolvimento de um produto ou tecnologia passível de proteção. Porém, ainda que esta 

Unidade não tenha esse perfil, o corpo de pesquisadores tem uma produção técnico-científica 

(Figura 5 e Figura 6) definida por indicadores com peso que varia conforme a importância 

científica, e uma carteira de projetos (Tabela 5) diversificada na qual estão estabelecidas e 

previstas parcerias para o desenvolvimento de tecnologias e processos. 

  

                                                           
5
 Os dados atualizados do quadro de pessoal foram levantados junto ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP) da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros no dia 01/08/2014. 
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Artigos em Anais de Congresso/Nota Técnica 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 1,5) 

 

 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 2) 

 

 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 2,25) 

 

 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 2,5) 

 

 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 3) 

 

Fonte: Setor de Gestão do Conhecimento (SGC) e Sistema de Gestão da Carteira de Projetos das Unidades 

Descentralizadas (SISGP). 

 

Figura 5 - Estatísticas de Produção Técnico-Científica da Embrapa Tabuleiros Costeiros nos últimos 

quatro anos (2010-2013).   
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Artigos em Periódicos Indexados (Peso 3,25) 

 
Artigos em Periódicos Indexados (Peso 3,5) 

 

 

 
Capítulo em Livro Técnico-Científico 

 

 

 
Orientação Teses Pós-Graduação 

 

 

 
Resumo em Anais de Congresso 

 

 

Fonte: Setor de Gestão do Conhecimento (SGC) e Sistema de Gestão da Carteira de Projetos das Unidades 

Descentralizadas (SISGP). 

 
Figura 6 - Continuação. Estatísticas de Produção Técnico-Científica da Embrapa Tabuleiros Costeiros 

nos últimos quatro anos (2010-2013). 
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Tabela 5 - Total de projetos por Macroprograma - Embrapa Tabuleiros Costeiros 

CARTEIRA DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 

MACROPROGRAMAS (MPs) 

  

Embrapa Tabuleiros Costeiros 

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 TOTAL 

1 5 21 4 - 4 35 

Fonte: SISGP. Acesso em 29/04/2014. 

 

Observa-se que na Embrapa Tabuleiros Costeiros há uma concentração de projetos no 

MP3 que são aqueles de Desenvolvimento Tecnológico Incremental, projetos locais, de 

abrangência regional. 

Os projetos de pesquisa estabelecem inúmeras parcerias e para desenvolver novas 

cultivares há uma correlação entre esses projetos e os Programas de Melhoramento Genético, 

coordenados por diversas Unidades da Embrapa. “O esforço da Embrapa na área de 

melhoramento genético vegetal pode ser identificado pelo número de projetos novos, cuja 

principal linha de pesquisa é constituída pelo melhoramento genético [...]” (ALMEIDA, 1997, 

p. 110). 

 

 

3. O DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES 

3.1. PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES  

A Embrapa, ao longo dos seus 40 anos, vem desenvolvendo tecnologias, produtos e 

processos de forma sustentável, garantindo a sua manutenção no mercado como empresa 

pública de pesquisa. Para tanto, tem em seu staff pesquisadores com especialidades diversas 

para atender à demanda por soluções tecnológicas da agropecuária e da sociedade brasileiras, 

seja subsidiando políticas públicas ou promovendo um novo olhar dos seus parceiros e das 

instituições de P&D, bem como propondo um novo modelo de transferência de tecnologia.  

Embora o corpo técnico-científico das Unidades da Embrapa esteja preparado, do 

ponto de vista intelectual e técnico, para atender à demanda por soluções tecnológicas da 

agricultura tropical brasileira, é na relação de parceria entre Unidades que os resultados e o 

atendimento dessas demandas ganham força. 

Já em 1984, o engenheiro-agrônomo Shaum (1984) apud Blumenschein (1977), 

destacou a importância da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade para a pesquisa 

voltada a soluções tecnológicas da agricultura brasileira: 
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“O que precisa ser compreendido (...) é que a EMBRAPA se tem estruturado a partir 

da montagem de equipes multidisciplinares porque, em verdade, o que existe nas 

unidades de pesquisa da EMBRAPA é uma equipe de especialistas nas diversas 

disciplinas que compõem os sistemas agrícolas estudados por essas unidades. A 

perspectiva, todavia, é de que essas equipes, que têm uma característica 

essencialmente multidisciplinar possam realizar uma prática de pesquisa dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar, porque um dos objetivos operacionais da 

EMBRAPA é, realmente, a adoção da interdisciplinaridade no labor científico da 

pesquisa e geração de tecnologias”. (SHAUM, 1984, p. 37 e 38). 

 

Souza e Silva (1992) explicam que nas décadas de 1970 e 1980 havia abundância de 

recursos nas instituições governamentais, facilidade em captar recursos externos e ausência de 

fortes pressões sociais organizadas para exigir maior eficácia dos serviços públicos. A 

combinação desses fatores mascarava a importância da ação interinstitucional, induzindo a 

maioria dos órgãos públicos a atuar como estrelas solitárias, em vez de tentar brilhar numa 

espécie de constelação interinstitucional. “Esse cenário influenciou não somente as 

instituições, a concepção e as práticas de modelos institucionais, mas também a Embrapa, que 

se voltava para a oferta de produtos e serviços em vez de atender à demanda de seus usuários 

e clientes” (SOUSA; SILVA, 1992, p.9).  

Segundo Sousa e Silva (1992) apud Drucker (1989), a partir da década de 1990, os 

produtos, processos e serviços mais valorizados passaram a ser aqueles intensivos de 

conhecimento. Um conhecimento que pode vir de diversas direções, complementando-se, e 

que acelera a cooperação entre instituições e empresas.   

Esses mesmos autores afirmam que, no campo dos recursos genéticos em uso na 

agricultura moderna, nenhum país, ou mesmo um continente, tem independência. 

Principalmente porque as diferentes culturas hoje exploradas no contexto do “negócio 

agrícola” mundial têm suas regiões de origem e de diversidade genética em diferentes locais 

do planeta (SOUSA; SILVA, 1992).  

Semelhantemente, nas instituições de P&D, a exemplo da Embrapa, há necessidade de 

cooperação mútua, tanto para as questões científicas e tecnológicas, como para o atendimento 

das demandas do público-alvo, que se apresenta mais exigente e diversificado do ponto de 

vista social, tecnológico e econômico.  

Sousa e Silva (1992) explicam que essa parceria não se refere a garantir coadjuvantes 

com maior poder, seja ele financeiro, político ou tecnológico, pois a parceria é uma ação entre 

iguais: 
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“A igualdade aqui referida não se liga ao tamanho da organização ou de sua posição 

financeira. É uma igualdade associada à convergência de interesses e ao respeito 

mútuo. A parceria não só requer o comprometimento institucional com objetivos 

comuns como também supõe flexibilidade para adequar-se aos diferentes desafios 

apresentados pelos parceiros. Na parceria, os parceiros são sócios de um 

empreendimento. Daí ser importante a clareza de objetivos e a concordância no que 

se refere às metas a serem alcançadas” (SOUZA e SILVA, 1992, p. 13). 

 

Martha et al. (2010) afirmam que “a agricultura como indutor do desenvolvimento e 

ferramenta efetiva para garantir segurança alimentar e energética do País requer visão 

sistêmica, investimentos e ações coordenadas [...]”(MARTHA et al., 2010, p.104). 

Tidd et al. (2008) destacam outra visão ao tema, afirmando que o motivo principal 

para existir colaboração entre empresas domésticas (empresas nacionais) é o acesso à 

tecnologia, mas o acesso a mercado é mais importante no caso de alianças que cruzam 

fronteiras. Eles afirmam que “formas mais flexíveis de colaboração, como ações estratégicas, 

tornaram-se mais populares que arranjos formais, como join ventures” (TIDD et al., 2008, p. 

337). 

Para Castro (2010, p.36), os modos de colaboração e as parcerias para 

desenvolvimento de produtos trazem muitos benefícios, como redução do ciclo de vida de 

desenvolvimento de um produto e a aquisição facilitada de conhecimento, mas o sucesso da 

parceria para inovação depende da observação de quatro condições:  

 Definição clara dos objetivos da parceria  

 Possibilidade do acesso às capacidades desejadas 

 Determinação do grau e alinhamento do modelo de negócios ao parceiro 

 Ter em mente o futuro da parceria e não apenas a situação presente 

Ainda nessa linha, a autora afirma que a definição e a adequação de cada tipo de 

colaboração dependem da necessidade de a empresa adquirir competências e conhecimentos 

desenvolvidos internamente (CASTRO, 2010). 

 

3.1.1. Importância dos Bancos Ativos de Germoplasma para o melhoramento genético vegetal 

“Nos últimos dez anos, os sucessivos saltos na produção agropecuária brasileira não 

tiveram paralelo em nenhum país do mundo” (LOPES, M., 2013, p.1). Na verdade, parte dos 
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avanços técnicos percebidos na produtividade e qualidade das culturas e da pecuária deve-se à 

capacidade brasileira de incorporar e utilizar recursos genéticos
6
. 

De acordo com Lopes e Mello (2013), o Brasil tem uma das maiores biodiversidades 

do planeta, mas ainda existe a dependência de germoplasma
7
 de outras regiões, porque a 

grande maioria das espécies de importância agrícola e pecuária tem origem em outros países 

(Figura 7).  

 

Fonte: National Plant Germplasm System´s Plant Exchange Office (Departamento de Agricultura dos USA). 

Citado por LOPES, 2013. 

Figura 7 - Regiões de origem e domesticação de espécies importantes para alimentação e agricultura 

(LOPES, 2014). 

 

Nessa mesma linha, Cunha (2011) afirma que o Brasil tem tradição em genética 

vegetal, mas apresenta produção ainda incipiente em biotecnologia, e destaca a LPC como 

responsável pela possibilidade de uso licenciado de construções gênicas de interesse da 

agricultura nacional introduzidas em cultivares protegidas. Aqui, a autora diz “tratar-se de 

                                                           
6
(LOPES, 2013) Recursos genéticos são insumos básicos para o melhoramento de cultivares vegetais e raças animais. 

(GOEDERT, 2002) Recursos genéticos são as espécies de plantas, animais e microorganismos de valor socio-econômico 

atual e potencial, para uso em benefício da humanidade. Assim, os recursos genéticos compreendem a diversidade do 

material genético contido nas variedades primitivas, obsoletas, tradicionais, modernas, parentes silvestres das espécies-alvo, 

espécies silvestres ou linhas primitivas, que podem ser usadas, agora ou no futuro, para a alimentação e agricultura. 
7 (GOEDERT, 2002) É o elemento dos recursos genéticos que maneja a variabilidade genética entre e dentro da espécie, com 

fins de utilização para a pesquisa em geral, especialmente para o melhoramento genético, inclusive a biotecnologia. 
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duas tecnologias distintas, pertencentes a dois titulares diferentes, protegidas por duas formas 

de propriedade intelectual: a construção gênica por meio de patente e a cultivar protegida pela 

LPC. No entanto, ambas são incorporadas em um só produto: a semente” (CUNHA, 2011, p. 

25).  

Essa autora credita, mais uma vez, à LPC a agregação de valor ao resultado das 

pesquisas nacionais em melhoramento genético que vinham sendo efetuadas com sucesso. 

Além disso, ela ressalta outros pontos positivos da Lei: 

 
“[...] atrair investimentos públicos e privados, visando a incrementar e acelerar os 

programas de melhoramento genético vegetal; e estimular o ingresso no País de 

tecnologia estrangeira, principalmente em áreas em que não se executa 

melhoramento genético ou a pesquisa ainda é muito incipiente, caso das espécies 

ornamentais, videiras e outras” (CUNHA, 2011, p. 24 e 25). 

 

É importante ressaltar que os Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs) trouxeram um 

ganho considerável para a pesquisa científica brasileira, visto que possibilitam a conservação 

dos recursos genéticos de várias partes do mundo. 

No Brasil, o maior sistema de conservação de recursos genéticos é coordenado pela 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília/DF), que gerencia uma rede 

concentrada em atividades de introdução, coleta, intercâmbio, conservação e uso sustentável 

da diversidade genética, com ênfase no enriquecimento, caracterização, valoração e 

documentação de recursos genéticos vegetais, animais e de microorganismos (LOPES; 

MELLO, 2013, p.1).   

O aumento da variabilidade dos recursos genéticos, preservados num sistema de 

conservação, possibilita “[...] à Embrapa suprir os programas de melhoramento com o 

germoplasma necessário para o desenvolvimento de novas variedades de plantas, raças 

animais, produtos e processos microbiológicos, e conservar esse material em longo prazo para 

uso futuro” (LOPES, 2013, p.1).   

Lopes (2013) afirma, ainda, que o melhoramento genético vegetal, altamente 

dependente da variabilidade contida nos BAGs, é uma das atividades mais relevantes da 

pesquisa agropecuária nacional, tendo produzido resultados que contribuíram 

significativamente para os principais ganhos qualitativos e quantitativos alcançados pela 

agricultura brasileira ao longo das últimas décadas. 
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Ramalho et al. (2012) apud Crookston (2006) revelam numa pesquisa realizada pela 

Sociedade Americana de Agronomia que “entre dez áreas de conhecimento, o melhoramento 

genético foi a primeira ciência citada como tendo a contribuição mais expressiva para mitigar 

os danos ecológicos resultantes da agricultura”.  

Recursos genéticos e melhoramento genético mantêm, portanto, estreita relação. O 

conhecimento dos recursos genéticos exóticos e nativos e a sua associação a técnicas de 

melhoramento garantem o êxito dos programas de melhoramento desenvolvidos ao longo de 

mais de trinta anos e que vem mudando o cenário da agricultura no Brasil. Essa relação 

possibilita a obtenção de plantas, animais, insumos e processos com características específicas 

ou desejáveis para atender às demandas da produção de alimentos em um país de dimensão 

continental (AGROANALYSIS, 2010). 

De 1976 a 2004, a Embrapa operou o sistema de introdução e quarentena de 

germoplasma, movimentando mais de 470 mil amostras, das quais mais de 360 importadas de 

todos os continentes do mundo. “O sistema alimenta uma rede de 187 Bancos Ativos de 

Germoplasma
8
, com um acervo de 152 gêneros e 221 espécies, dando suporte a centenas de 

programas de melhoramento genético públicos e privados, desenvolvidos em todos os cantos 

do Brasil” (LOPES; MELLO, 2013, p.1 e 2).  

Para Almeida (1997, p. 26), o melhoramento genético para gerar novas cultivares de 

plantas pode, conforme atributos procurados, incorporar vantagens sobre cultivares existentes: 

 Maior adaptação às condições de clima e solo 

 Maior resistência ou tolerância a pragas e doenças 

 Maior valor nutritivo 

 Melhores características industriais 

 Facilidade de colheita mecanizada 

 Maior eficiência no aproveitamento de insumos 

 Maior resistência ao transporte e armazenamento 

 Maior produção por unidade de área 

Lopes (2013) afirma que o Brasil necessita de políticas públicas para proteger o seu 

próprio patrimônio genético, mas também é extremamente importante proteger e ampliar o 

                                                           
8
 (BARBIERI, 2010) Coleção de acessos que é rotineiramente usada para fins de pesquisa, caracterização, 

avaliação e uso.  
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intercâmbio com outros países, “de forma a garantir ao Brasil capacidade de acessar e se 

beneficiar de variabilidade genética exótica, bem como de avanços obtidos em âmbito 

internacional na pesquisa em recursos genéticos” (LOPES, 2013, p.4). 

 

3.1.2. Conhecendo alguns BAGs da Embrapa 

Atualmente, a Embrapa Tabuleiros Costeiros mantém Bancos Ativos de Germoplasma 

(BAGs) de coco
9

, mangaba, jenipapo, nim indiano e de ovinos da raça Santa Inês 

(EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 16/06/2014).  

Pela importância da cultura do coqueiro para a Embrapa Tabuleiros Costeiros, 

Unidade referência nas pesquisas com esta cultura, foi criado em 1982 o Banco Ativo de 

Germoplasma (BAG) de Coco, recebendo os primeiros acessos de coqueiros importados da 

Costa do Marfim.  

O BAG Coco está vinculado à Plataforma de Recursos Genéticos da Embrapa e, em 

2006, a partir de um Memorando de Entendimento (MOA) entre a Embrapa e o Bioversity 

International foi estabelecido na Embrapa Tabuleiros Costeiros, sob a coordenação da Rede 

Internacional de Recursos Genéticos de Coco (COGENT), o Banco Internacional de 

Germoplasma de Coco para a América Latina e o Caribe (ICG-LAC) (AGEINTEC, 2014).   

A variabilidade genética mantida no BAG Coco contempla a conservação de 35 

acessos de coqueiro Anão e Gigante, implantados no Campo Experimental de Itaporanga 

(Itaporanga d’Ajuda, SE) e no antigo Campo Experimental de Betume (Ilha das Flores, SE). 

Este último em fase de desativação (AGEINTEC, 2014), mas sua transferência para outra área 

está em estudo. 

O BAG Coco realiza o manejo do germoplasma referente ao enriquecimento, por meio 

da introdução, coleta e intercâmbio, regeneração, caracterização, avaliação e documentação 

dos acessos e tem algumas ações específicas (AGEINTEC, 2014): 

 Introduzir e conservar acessos das variedades Anão e Gigante de interesse 

nacional e internacional. 

                                                           
9
Foram identificados os BAGs que abrigam germoplasmas de algumas das culturas selecionadas neste estudo, quais sejam: 

feijão, milho, mandioca, banana e girassol. Ainda que a cultura do coco não tenha sido foco do estudo, o BAG Coco será 

detalhado, tendo em vista sua importância ímpar no processo de propriedade intelectual e inovação na Embrapa. 
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 Coletar acessos da variedade Gigante em áreas de interesse previamente 

identificadas. 

 Caracterizar, por meio de descritores morfológicos e marcadores moleculares, 

acessos de coqueiro-Anão e coqueiro-Gigante conservados no BAG. 

 Documentar e disponibilizar, com base em dados específicos, os registros de 

passaporte e caracterização dos acessos conservados. 

 Promover, em colaboração com outros bancos pertencentes ao COGENT, a 

utilização dos acessos conservados. 

 Desenvolver protocolos para preservação ex situ dos acessos de coqueiro. 

 Desenvolver técnicas para criopreservação de acessos de coqueiro. 

Outro BAG de grande importância para as pesquisas com recursos genéticos no Brasil 

é o BAG feijão, mantido pela Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás/GO) desde 

1975. O BAG abriga uma coleção ativa com cerca de 14.350 registros, entre acessos nacionais 

e do exterior. Dentre os primeiros, 31% é representado por germoplasma tradicional 

proveniente de coletas em diversas regiões produtoras do Brasil (REDE NACIONAL DE 

RECURSOS GENÉTICOS, 16/06/2014).  

O programa cooperativo de pesquisa de feijão-caupi da Embrapa foi iniciado em1977, 

coordenado pela Embrapa Arroz e Feijão (Goiânia/GO) (FREIRE  et al., 2000). No início dos 

anos 1990, a Embrapa Meio-Norte (Teresina/PI) passou a ser o Centro de Pesquisa 

responsável por pesquisas na área de melhoramento genético de feijão-caupi, realizando 

trabalhos de caracterização de acessos oriundos de coletas locais e introduzidos do 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA), sediado na Nigéria, África, que mantém 

o maior banco de germoplasma de feijão-caupi do mundo, e pela Universidade de Riverside, 

na Califórnia, Estados Unidos. Do total de acessos do BAG (1.730), a Rede Nacional de 

Recursos Genéticos Vegetais considera que 37,92% foram utilizados de forma direta ou 

indireta no desenvolvimento de 27 cultivares do programa de melhoramento genético 

do feijão-caupi para as regiões Norte e Nordeste do Brasil (REDE NACIONAL DE 

RECURSOS GENÉTICOS, 2014).   

Na mesma sequência de importância, registra-se o BAG milho, coordenado pela 

Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas/MG), que mantém uma coleção-núcleo de 3.886 

acessos. O BAG milho foi criado com o objetivo de suprir os programas de melhoramento 

com germoplasma que apresenta adequada variabilidade genética (ANDRADE et al., 2005). 
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Com relação à cultura da mandioca, Fukuda et al. (2005) afirmam que existe no Brasil 

uma ampla variabilidade genética, representada em sua maioria por variedades crioulas, 

selecionadas naturalmente ou por agricultores. Os autores ressaltam que “a conservação do 

germoplasma de mandioca é fundamental para reduzir a erosão genética da espécie e 

disponibilizar a diversidade genética para os trabalhos de melhoramento com a cultura” 

(FUKUDA et al., 2005, p. 2).  

O BAG de mandioca foi criado em 1976, pela Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz 

das Almas/BA) com os objetivos de conservar, caracterizar, identificar os acessos duplicados, 

documentar e promover o intercâmbio de genótipos e de informações. 

“Inicialmente, eram 288 acessos. A partir de 1994, com o estabelecimento dos 

Bancos Regionais de Germoplasma de Mandioca (BRGMs) no Brasil, este banco 

passou a se denominar Banco Regional de Germoplasma de Mandioca para os 

Tabuleiros Costeiros e litoral do Nordeste, concentrando suas prioridades na 

conservação de acessos oriundos do Nordeste” (FUKUDA et al., 2005, p.2).  

Em 2005, o BAG mandioca contava com 1.800 acessos provenientes de vários 

ecossistemas do Brasil. Cerca de 60% dos acessos deste banco são originários de ecossistemas 

da região Nordeste, seguido de 10% da região Norte do Brasil e é considerado o maior banco 

de germoplasma de mandioca do país e o segundo maior da América Latina (FUKUDA et al., 

2005).  

A Coleção de Cultivares obtidas pela Embrapa e protegidas com registro no 

SNPC/MAPA é mantida pela Embrapa Recursos Genéticos (Brasília/DF) que também abriga, 

dentre outros BAGs, a Coleção de Base de Sementes (COLBASE), com 118 mil acessos, 

armazenados a -20°C, para disponibilidade apenas dos BAGs, e a Coleção de DNA de 

Plantas, com 6 mil amostras de DNA, conservados a longo prazo, a -20°C até -80°C, e 

disponibilidade para intercâmbio e empréstimo (EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS, 

2014). 

 

3.1.3. Os Programas de Melhoramento Genético Vegetal 

O MAPA (2011) reforça que a aplicação da Lei de Proteção de Cultivares (LPC) 

trouxe impactos positivos e viabilizou a cooperação técnica e financeira entre a pesquisa 

pública e diversas empresas de sementes de capital nacional, por meio de Programas de 

Melhoramento Genético Vegetal, que têm a Embrapa como pioneira.  
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Viana (2011) explica que a LPC alterou significativamente o modelo de geração de 

tecnologia na área de produção de sementes em vigor no País: 

 
“As novas cultivares, principalmente  das espécies autógamas, até o advento da Lei, 

eram desenvolvidas, quase na  sua totalidade, pela pesquisa pública, especialmente 

pela Empresa Brasileira  de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Pelo novo modelo, a 

iniciativa privada foi  chamada a participar da geração de novas tecnologias em 

sementes. A partir daí, determinou-se a necessidade da autossustentabilidade do 

sistema de produção de sementes, inclusive da pesquisa – base do processo – 

garantida  pela remuneração obtida na comercialização das novas cultivares 

desenvolvidas” (VIANA, 2011, p.15). 

 

A mesma Lei foi responsável, ainda, pelo início da parceria público-privada nos 

PMGV e possibilitou o aumento da capilaridade da rede de ensaios, promovendo o 

desenvolvimento de cultivares mais adaptadas às diferentes condições edafoclimáticas do 

Brasil, com alto desempenho de qualidade genética e produtividade. Além disso, 

proporcionou à pesquisa pública captar financiamento privado para seus PMGV, cujos 

resultados - novas cultivares (variedades
10

 e híbridos
11

) - passaram a ser explorados pelas 

empresas financiadoras mediante o pagamento de royalties destinados a novos projetos de 

pesquisa (MAPA, 2011). 

O desenvolvimento de cultivares resistentes à seca, tolerantes a pragas e doenças e 

com outras características importantes que atendem às necessidades da agricultura está 

relacionado, em grande parte, aos PMGV, coordenados por diversas Unidades da Embrapa. 

Nesse contexto, é relevante destacar a relação de parceria, também, entre as Unidades da 

Embrapa e os órgãos de assistência técnica e extensão rural, somando esforços para a 

transferência de novas cultivares aos produtores rurais.  

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília/DF) ressalta que os 

trabalhos de cooperação com os demais centros de pesquisa conduzem, de acordo com o seu 

mandato e missão, os trabalhos de melhoramento genético, muitos deles desenvolvidos com a 

participação de outras instituições. Neles, estão também os Bancos Ativos de Germoplasma 

                                                           
10(Agric, 2014) Variedades são as plantas geradas por polinização natural, tendo sido obtidas pela simples seleção de plantas 

com características desejáveis, que tem sido feita por milênios pela humanidade. As variedades são plantas mais 

heterogêneas (desiguais) entre si. Entretanto, as sementes colhidas de plantações de variedades expressam características 

semelhantes às dos pais, permitindo-se a utilização das sementes geradas para o próximo plantio.  
11 (Agric, 2014) Híbrido é o resultado do cruzamento entre dois genitores (pais) de linhagens puras diferentes, possuindo 

características homogêneas entre si, mas diferentes dos pais. Sementes colhidas de plantações de híbridos geralmente não 

possuem as mesmas características desejáveis dos pais, não sendo recomendável o seu plantio em produções comerciais. 

Por este motivo, quando plantamos sementes híbridas, precisamos comprar sempre sementes novas.  
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(BAGs), onde são conservados os materiais genéticos que vão suprir os programas de 

melhoramento (AGROANALYSIS, 2010). 

Atualmente, a Embrapa abriga em suas Unidades 170 Bancos Ativos de Germoplasma 

e coordena cerca de 70 Programas de Melhoramento Genético. Dentre eles, para as culturas 

de milho, girassol, feijão, soja, banana, erva-mate, coco, amendoim, arroz, sorgo, fruteiras, 

hortaliças, plantas medicinais, raízes e turbéculos (mandioca, batata e batata-doce) etc. 

(REDE NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS, 2014a). 

A partir de 2009, as atividades com recursos genéticos vegetais na Embrapa passaram 

a ser organizadas no âmbito da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos, na Rede de 

Recursos Genéticos Vegetais. O projeto em rede está estruturado em 14 projetos componentes 

e as atividades são desenvolvidas por 35 Unidades Descentralizadas da Embrapa, em estreita 

cooperação com cerca de 70 parceiros, reunindo mais de 300 pesquisadores (REDE 

NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS, 2014). 

De acordo com a LPC, antes da promulgação desta Lei e da criação do SNPC, 

existiam no Brasil diversos programas de melhoramento genético que resultavam em 

variedades com grande Valor de Cultivo e Uso (VCU)
12

. Mas foi a LPC que agregou valor ao 

rigor científico, introduzindo como condição para a proteção de uma nova cultivar a 

demonstração de três fatores de distinguibilidade. Ou seja, a cultivar teria que ser distinta das 

demais cultivares da mesma espécie disponíveis no mercado; ser homogênia em plantio 

comercial em larga escala; e ter estabilidade de suas características distintivas em relação à 

sequência de gerações. 

Cunha (2011) observa: 

“Cultivares ou novas variedades de plantas de diferentes espécies e 

gêneros vegetais destinam-se à produção agrícola e resultam de 

programas de melhoramento vegetal conduzidos pela pesquisa pública 

e pela iniciativa privada, em geral, liderados por indústrias de 

sementes ou empresas a elas associadas, além de cooperativas. Os 

programas de melhoramento vegetal são de longa duração, sendo que 

a obtenção de uma cultivar leva de 8 a 12 anos, para espécies anuais, e 

de 20 a 30 anos, para espécies perenes (fruteiras, videiras e florestais). 

[...] Embora seja inegável o crescente Valor de Cultivo e de Uso 

(VCU) de uma nova cultivar pela incorporação progressiva de uma ou 

várias características planejadas nos programas de melhoramento, 

após a vigência da Lei de Proteção de Cultivares (LPC) essa cultivar 

somente poderá obter proteção legal por direito  sui generis de 

                                                           
12 (Informações aos usuários, MAPA, 2010) Valor intrínseco de combinação das características agronômicas da cultivar com 

as suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo in natura. 
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propriedade intelectual, caso reúna, concomitantemente, cinco  

atributos: novidade, denominação própria, distinguibilidade (D), 

homogeneidade  (H) e estabilidade (E)” (CUNHA., 2011).  

Para Almeida (1997), as cultivares melhoradas são consideradas pela Embrapa como 

uma das mais importantes tecnologias a serem geradas e aquelas que mais rápida e facilmente 

são transferíveis aos agricultores. Isto ocorre, principalmente, pela capacidade das cultivares 

em melhorar o rendimento sem que haja acréscimo no custo de produção.   

Semelhantemente, Carvalho et al. (2008) afirmam que as sementes oriundas dos 

PMGVs oferecem aos produtores rurais a garantia de utilizar material de qualidade 

agronômica superior que contribuem para o aumento da produtividade das culturas. O autor 

ressalta, ainda, que: 

“[...] A ocorrência de enfermidades, a maior parte delas transmitidas 

pela semente, distancia cada vez mais o rendimento real do 

rendimento potencial da cultura, devido à baixa tecnologia usada nas 

lavouras nordestinas de feijão, mandioca e milho. Certamente, 

cultivares melhoradas que apresentem resistência genética às 

principais doenças se tornam a medida de controle de mais baixo 

custo e de mais fácil adoção” (CARVALHO et al., 2008, p. 21). 

 

Ramalho et al. (2012) ressaltam que algumas culturas despertam pouco interesse, ou 

nenhum (grifo da autora), de grandes empresas  porque são plantadas principalmente para a 

agricultura familiar. Para os autores, o envolvimento das instituições públicas em programas 

de melhoramento com essas espécies trazem resultados positivos, inclusive para o consumo 

interno ou mesmo para exportação.  

Outro ponto a destacar é que cultivares provenientes de PMGVs possibilitam maior 

segurança para os produtores rurais, visto que as cultivares desenvolvidas poderão entrar no 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático
13

 (Zoagro), instrumento de política agrícola e 

gestão de riscos na agricultura. Consequentemente, é uma garantia para os produtores rurais 

                                                           
13(MAPA, 2013) O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e 

permite a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de 

cultivares. A técnica é de fácil entendimento e adoção pelos produtores rurais, agentes financeiros e demais usuários. São 

analisados os parâmetros de clima, solo e de ciclos de cultivares, a partir de uma metodologia validada pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e adotada pelo Ministério da Agricultura. Desta forma são quantificados os 

riscos climáticos envolvidos na condução das lavouras que podem ocasionar perdas na produção. Esse estudo resulta na 

relação de municípios indicados ao plantio de determinadas culturas, com seus respectivos calendários de plantio. O 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático foi usado pela primeira vez na safra 1996 para a cultura do trigo. Recebe revisão 

anual e é publicado na forma de portarias, no Diário Oficial da União e no site do ministério. Atualmente, os estudos de 

zoneamentos agrícolas de risco climático já contemplam 40 culturas, sendo 15 de ciclo anual e 24 permanentes, além do 

zoneamento para o consórcio de milho com braquiária, alcançando 24 Unidades da Federação. 
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se protegerem de riscos causados por adversidades climáticas e perdas na lavoura em anos 

atípicos (falta ou excesso de chuva e outros aspectos de igual importância) (MAPA, 2014c).  

Todos esses fatores, legal, tecnológico, ambiental, político-institucional, dentre outros, 

favoreceram a integração e a parceria entre Unidades da Embrapa, ampliando a atuação das 

mesmas nas diversas regiões do País, levando a um novo contexto da propriedade intelectual 

na Empresa. 

 

3.1.4. As parcerias e os Programas de Melhoramento Genético Vegetal 

Para cada um dos Macroprogramas da Embrapa, estão previstas diversas parcerias, 

tanto entre Unidades como entre a Empresa e outras instituições públicas e privadas. Nesse 

sentido, o sucesso e o desenvolvimento de pesquisas visando à geração de tecnologias para a 

agropecuária devem-se ao fato de as Unidades trabalharem em rede, em parceria. A pesquisa 

é uma atividade que estabelece relações de complementação e troca de conhecimento, de 

fortalecimento intelectual para as partes, levando-as à descoberta de algo ao produto final, à 

novidade, que pode ser uma cultivar, uma metodologia, um processo, um produto.  

O estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento do País e incentivo à inovação 

é destacada por Nunes (2012): 

“O sucesso de um Estado ou País só acontece plenamente quando estas forças atuam 

em conjunto. Este modelo é hoje conhecido como hélice tríplice (academia-empresa-

governo) (CARDOSO, 2009). Embora as políticas no país para desenvolvimento da 

inovação nas empresas sejam relativamente recentes, esta tem sido uma das 

prioridades estratégicas na atual conjuntura econômica brasileira, já havendo 

inclusive incentivos públicos e privados para o seu fomento. O que se espera é que 

os investimentos realizados com recursos públicos retornem para a sociedade na 

forma de novos produtos, empregos, alternativas de renda, geração de riqueza e 

melhoria da qualidade de vida” (NUNES, 2012, p.13). 

 

A interação das Unidades da Embrapa desempenha um importante papel na geração de 

tecnologias de modo a enriquecer as relações internas e promover a inovação na empresa, o 

que resulta em ganhos significativos para a agropecuária e, consequentemente, para a 

sociedade.  

Para Lopes (M., 2013), cada vez mais, as organizações são forçadas a migrar de um 

modelo de atuação disciplinar e pontual, para um modelo de operação mais complexa, 

alinhando múltiplas disciplinas e competências em redes de inovação que as permitam tratar 
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os problemas e desenvolver oportunidades.  “Uma decorrência óbvia dessa nova realidade é a 

constatação de que, raramente, organizações isoladas detenham todas as competências para 

impactar no campo da inovação tecnológica no mundo moderno” (LOPES, M. 2013, p.13).  

Gasques et al. (2008) relatam que o relatório do Internacional Food Policy Research 

Institute (IFPRI), elaborado com a Universidade da Califórnia (2001), mostra que a Embrapa 

teve papel decisivo nos resultados da agropecuária brasileira e que esse papel é compartilhado 

com outras instituições de pesquisa, pública e privada, as quais atuam em parceria direta com 

organizações estaduais de pesquisa agropecuária (OEPAS), universidades e empresas do setor 

privado, bem como de maneira crescente com empresas fora do Brasil. 

Do ponto de vista conceitual, a parceria tem por princípio um conjunto de ações capaz 

de contribuir para a sustentabilidade e competitividade institucional, que visa:  

“... (a) reduzir custos e riscos; (b) aumentar a eficácia da atividade; (c) ampliar a 

capacidade institucional; e (d) conferir mais qualidade ao processo de trabalho. 

Nesse sentido, ela é parte componente da tecnologia gerencial da qualidade total”. 

(SOUZA; SILVA, 1992, p.14). 
 

Na Embrapa, esse conjunto de ações visando ao desenvolvimento de tecnologias, 

produtos e processos, e, no caso desse estudo, de cultivares, formaliza-se tanto nos projetos de 

pesquisa, contratos/convênios de parceria quanto nos PMGV, no qual está garantido o 

envolvimento dos melhoristas e obtentores da cultivar que são as Unidades da Embrapa. 

De acordo com Cunha (2011, p.23), os produtos da geração de cultivares, isto é, as 

novas variedades de plantas de diferentes espécies e gêneros vegetais destinam-se à produção 

agrícola e resultam de programas de melhoramento vegetal conduzidos pela pesquisa pública 

e pela iniciativa privada que, de maneira geral, são liderados por indústrias de sementes ou 

empresas a elas associadas, além de cooperativas.  

Cunha (2011) afirma que os impactos da LPC favoreceram as parcerias e a execução 

dos programas de melhoramento genético vegetal: 

“[...] vale destacar que a Lei viabilizou a constituição de cooperação técnica e 

financeira entre a pesquisa pública e muitas empresas de sementes de capital 

nacional, visando executar programas de melhoramento genético vegetal, cuja 

experiência pioneira foi cravada pela Embrapa – notadamente, na execução de seus 

programas de soja e de algodão” (CUNHA, 2011, p.25 e 24). 
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A LPC também estimulou o desenvolvimento e a comercialização de sementes 

registradas e provocou um avanço da biotecnologia no desenvolvimento de cultivares, como 

também acelerou o crescimento das relações entre instituições públicas de pesquisa e 

empresas privadas
14

 para o desenvolvimento de novas variedades de plantas (COSTA, 2007).  

Carvalho et al. (2007) destacam que o setor público de pesquisa continua central no 

processo de lançamento e proteção de novas cultivares e que a participação do setor público 

no mercado de sementes é decorrência também da capacitação no manejo dos mecanismos de 

proteção à propriedade intelectual. 

Ainda sobre este tema, esses autores dizem que a Embrapa estabeleceu políticas e 

regulamentou as parcerias para o desenvolvimento de novas variedades de plantas, em termos 

de sua natureza (parcerias com entes públicos e privados) e do aporte de recursos humanos, 

materiais e financeiros. 

Essa é uma das linhas de atuação da Embrapa Produtos e Mercado que tem a 

responsabilidade de produzir e licenciar cultivares no sistema de parcerias, ressaltando o papel 

da Embrapa de obtentora de cultivares e mantenedora de estoques iniciais de sementes 

genéticas e básicas, de acordo com as seguintes leis: Lei de Proteção de Cultivares, Lei de 

Sementes e Lei de Biossegurança. É papel, ainda, dessa Unidade fomentar a proteção 

intelectual das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e viabilizar a transferência para o 

mercado, com retorno financeiro para PD&I (EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO, 

2014). 

O artigo 5º da Lei de Proteção de Cultivares (LPC/1997) traz a definição de obtentor 

como sendo “a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar”. Nesse conceito, incluem-

se, por exemplo, horticultor amador, agricultor, cientista, instituto de pesquisa em 

melhoramento vegetal ou empresa especializada no melhoramento de plantas. O obtentor é o 

financiador da obtenção, o detentor dos direitos patrimoniais; já o melhorista, ainda que seja o 

mentor, é o detentor dos direitos morais. Ou seja, é o responsável intelectual pelo 

desenvolvimento da nova cultivar e não tem o direito de comercializar a cultivar, ficando essa 

função ao obtentor.  

Ainda de acordo com o artigo 5º da LPC (1997): 

                                                           
14

 (TEIXEIRA; AMÂNCIO, 2008) As parcerias com o setor privado possibilitam não apenas o aporte de recursos de investimento no 

programa de melhoramento genético, viabilizando a geração de novas cultivares mais adaptadas às características e necessidades do 

agricultor brasileiro, como também a entrada de novos recursos financeiros para a Empresa, mediante a arrecadação de royalties.  
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[...] Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em 

cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante 

nomeação e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos 

(Parágrafo 2º, do Art. 5º da LPC). Nos casos em que se tratar de obtenção decorrente 

de contrato de trabalho, prestação de serviços ou outra atividade laboral, o pedido de 

proteção deverá indicar o nome de todos os melhoristas que, nas condições de 

empregados ou de prestadores de serviço, obtiveram a cultivar (Parágrafo 3º, do Art. 

5º da LPC, 1997).  

 

No caso das relações de parceria entre Unidades da Embrapa, obtentor é a própria 

Embrapa, e o melhorista, quase sempre, é o pesquisador que, juntamente com outros 

pesquisadores de Unidades parceiras, desenvolveu a cultivar. Assim, o direito legal de uso e 

lucro, ainda que a cultivar seja de domínio público, é da Embrapa. 

A LPC esclarece que o direito surge com a pessoa que desenvolveu a cultivar – o 

melhorista. Quanto às obtenções decorrentes de contrato de trabalho, o direito então é do 

obtentor. Portanto, as cultivares desenvolvidas em parceria entre Unidades são de direito da 

Embrapa que, durante todo o período de análise de pedido de proteção, é identificada como 

requerente e titular da cultivar a ser protegida, bem como a figura oficial e legal que irá 

manter
15

 a cultivar. 

Do ponto de vista comercial (Tabela 6), a multiplicação de sementes e mudas de 

cultivares geradas pelas diversas Unidades da Embrapa fica sob a responsabilidade da 

Embrapa Produtos e Mercado, garantindo assim o atendimento das demandas por esses 

materiais, bem como o rigor no controle de qualidade do material multiplicado. A 

multiplicação desse material ocorre diretamente em áreas dos Serviços de Produtos e Mercado 

(SPM) ou por meio do estabelecimento de parcerias, junto à iniciativa privada, obedecendo às 

leis pertinentes - Lei de Sementes e Mudas, Lei de Proteção de Cultivares e Lei de 

Biossegurança -, que regulamentam sobre os organismos geneticamente modificados (LPC, 

1996). 

 

 

 

                                                           
15(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2013) Instrução Normativa N˚60, de 19 de Dezembro de 2013. O Ministro de Estado da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 

Constituição, considerando o disposto nos arts. 9º, 17 e 46 da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, nos arts. 11, 23 e 226 

do Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e o que consta do Processo nº 21000.015605/2011-36, resolve: Art. 1º Alterar 

a tabela aprovada pelo art. 1º da Instrução Normativa nº 36, de 28 de dezembro de 2004, que fixa os valores dos serviços 

públicos de que trata a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 

sua publicação.  
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Tabela 6 - Proteção e Registro de Cultivar - Diferenças 

PROTEÇÃO REGISTRO 

 Propriedade Intelectual 

 Instituído pela Lei nº 9.456/1997 

 Assegura os direitos de exploração 

comercial (royalties) 

 Vinculada a ordenamentos internacionais 

 DHE 
 

 Habilita cultivares para produção e 

comercialização no país 

 Instituído pela Legislação de Sementes e 

Mudas (Lei nº 10.711 e Decreto nº 5.153) 

 VCU 

Fonte: De’Carli, 2009. (Grifo nosso). 

É importante ressaltar que, assim como as patentes tecnológicas, a proteção das 

cultivares atendem a um período de graça. A novidade não tem relação com a atividade 

inventiva, mas com o tempo de comercialização. No Brasil, de acordo com a LPC (1996), 

para ser considerada nova, a cultivar de qualquer espécie não pode ter sido oferecida à venda 

há mais de 12 meses, com o consentimento do obtentor; ou no exterior, há mais de seis anos, 

para espécies de árvores e videiras, e ainda há mais de quatro anos, para as demais espécies. 

Cunha (2011) afirma que quando uma nova cultivar é lançada no mercado para a 

produção de sementes ou mudas destinadas ao plantio comercial, o produto de sua colheita 

representa a produção primária da indústria de alimentos, de papel, de celulose, moveleira, de 

açúcar, de álcool etc. A mesma autora destaca que “a cultivar resultante de programas de 

melhoramento de diferentes gêneros e espécies vegetais [...] é a unidade tecnológica matriz 

desses setores agroindustriais, entre tantos outros” (CUNHA, 2011, p.23).  

A LPC possibilitou articular em alguns casos – e solidificar em outros – a parceria 

entre algumas entidades públicas de pesquisa com as indústrias de sementes de determinados 

gêneros e espécies vegetais.   

Cunha (2011) relata que o alvo dessas parcerias, para as entidades públicas, é a 

captação de recursos privados destinados a financiar, pelo menos em parte, os dispendiosos 

programas de melhoramento genético de longa duração. O autor explica que sob o ponto de 

vista das indústrias de sementes, almeja-se obter cultivares adaptadas às diferentes regiões do 

País. O resultado é construído com base em projetos de pesquisa e contratos que impõem 

direitos e deveres aos dois lados. (CUNHA, 2011). 

Para assegurar e formalizar as parcerias com as empresas privadas, a Embrapa Produtos 

e Mercado se utiliza de contratos de licenciamento, gerando a arrecadação de royalties que 
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são destinados aos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da 

Embrapa (EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO, 2014).  

Por outro lado, Carvalho et al. (2007) afirmam que a PI das cultivares geradas pela 

Embrapa é considerada estrategicamente exclusiva. Dessa maneira, a parceria com entes 

privados tem um caráter fortemente monitorado:  

 

“A co-titularidade não é admitida em hipótese alguma. Não se admite, igualmente, a 

cooperação no caso de a empresa privada manter programa próprio de 

melhoramento genético para a espécie objeto do programa conjunto de 

desenvolvimento vegetal, seja diretamente ou por interposta pessoa, ou ainda 

disponibilize suas instalações para outrem que mantenha programa de melhoramento 

genético. Com essa ressalva, a Embrapa evita a possibilidade de que seu material 

genético seja misturado ao do parceiro privado” (CARVALHO et al, 2007). 

 

Carvalho et al. (2007) acrescentam ainda que as parcerias privadas são articuladas em 

torno de fundações, conferindo flexibilidade aos parceiros em termos de licenciamento das 

cultivares, alocação e utilização de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Castro (2010, p.37) ratifica que o licenciamento corresponde à alternativa para 

aquisição de conhecimento tecnológico mediante contrato de exploração de propriedade 

intelectual em troca do pagamento de royalties. Para a autora, o licenciamento é uma 

modalidade que oferece uma série de benefícios, principalmente por baixar custos de 

desenvolvimento de produtos, riscos tecnológicos e de mercado e acelerar o desenvolvimento 

do produto e entrada no mercado. 

Do ponto de vista econômico, Padilha (2012) afirma que o licenciamento é visto 

positivamente porque sua prática permite que os proprietários da PI transfiram seus direitos 

para outros potencialmente mais produtivos, empregando assim transações mercantis que 

ajudam a determinar uma eficiência de comercialização da invenção. 

Essa eficiência possibilita reduzir custos para o consumidor e introduzir novos produtos 

no mercado, protegendo os licenciados de possíveis free-riding em relação aos seus 

investimentos (PADILHA, 2012). 

Em 2012, por exemplo, a pesquisa científica da Embrapa teve um apoio extra. Oito 

projetos voltados para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira receberam, ao 

todo, R$ 3,8 milhões do Fundo Embrapa-Monsanto. O valor refere-se à arrecadação em 

direitos de propriedade intelectual, a título de royalties, com a venda de variedades de soja da 
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Embrapa com tecnologia Roundup Ready
16

, na safra 2010/2011. [...] As pesquisas são 

voltadas para culturas importantes no Brasil – milho, trigo, soja e arroz – e para solução de 

problemas que afetam a um grande número de produtores (SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO DA EMBRAPA, 2012). O então diretor-presidente da Embrapa, à época, 

Pedro Antônio Arraes Pereira, revelou que a parceria com a Monsanto é estratégica:  

"Acordos como este, com foco na pesquisa agrícola e inovação, são fundamentais, e 

estão alinhados com as prioridades do governo, no sentido de reunir os setores 

público e privado no enfrentamento do desafio global de aumentar a produtividade 

agrícola de maneira sustentável” (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA 

EMBRAPA, 2012).  

 

Carvalho et al. (2007) argumentam que a articulação institucional promovida pela 

Embrapa tanto para o desenvolvimento de novas variedades, assim como o licenciamento 

dessas e demais variedades desenvolvidas individualmente, são exemplos de que é possível 

tratar a propriedade intelectual como elemento de interação, facilitando a inovação entre os 

diversos agentes econômicos e atores que participam do processo de desenvolvimento de 

cultivares, tanto na relação público-privada, quanto entre instituições públicas. Dessa forma, 

os principais agentes (pesquisa pública, empresa multinacional e organização de produtores 

rurais) estabelecem complementaridade em suas trajetórias. 

Padilha (2012) traz uma reflexão diferente quanto à análise concorrencial dos 

contratos de licenciamento. O autor afirma que há uma preocupação com eventuais prejuízos 

que podem causar aos concorrentes e aos consumidores quando celebrados entre entidades 

concorrentes entre si ou potenciais concorrentes, já que a licença pode facilitar a divisão de 

mercado, formação de preços ou restringir o acesso e entrada a determinados mercados. 

 

3.1.5. Ciclo de desenvolvimento de tecnologia 

O ciclo de desenvolvimento de uma tecnologia ou produto depende de uma série de 

fatores.  

Armellini (2013, p.76) divide esse ciclo em três fases: 

                                                           
16

(MONSANTO, 2014) O produto Roundup Ready foi desenvolvido para uso exclusivo em pós-emergência de variedades de 

soja geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato.  

(WIKIPÉDIA, 2014) Roundup Ready é uma semente de soja tolerante a herbicidas, devido à substância glifosato (usado 

para dessecação pré e pós-plantio) que elimina qualquer tipo de erva daninha. Desenvolvida pela Monsanto nos primórdios 

da década de 1980, facilitou a vida dos agricultores, proporcionando lucratividade com menores custos, pois reduz o número 

de aplicações do herbicida sobre a soja. Também elimina a matocompetição e diminui as impurezas nos grãos colhidos. 
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 Pré-desenvolvimento – Esta macro-fase tem como objetivo estabelecer uma 

ligação entre os objetivos estratégicos da empresa com os das equipes 

encarregadas do desenvolvimento do produto 

 Desenvolvimento - Uma vez que a empresa chega a um entendimento comum 

sobre o que está a ser desenvolvido, alinhando o desenvolvimento da 

tecnologia com os objetivos de negócios estabelecidos no pré-

desenvolvimento, macro-estruturas funcionais do produto são definidos, a fim 

de atender as necessidades de todas as partes interessadas no processo. Além 

de clientes e usuários finais, o desenvolvimento de produtos também tem de 

levar em consideração os fornecedores, a produção, a legislação, o meio 

ambiente e a sociedade em geral  

 Pós-desenvolvimento - Os objetivos centrais dentro dessa macro-fase é o 

acompanhamento sistemático dos resultados dos novos produtos no mercado, 

bem como para estudar tecnologias potenciais que poderiam ser incorporados 

aos produtos em futuros projetos 

Quanto à geração de cultivares, como atividade mais complexa, Carvalho (1997) 

divide, grosso modo, em dois níveis: um que trata do processo de melhoramento genético; e 

outro que se remete à questão institucional, ou à estruturação do ambiente concorrencial onde 

se desenvolve o mercado de sementes.  

Do ponto de vista do melhoramento genético, o autor diz que ocorre uma interação de 

três elementos-chave, quais sejam: “1) as plantas; 2) o meio no qual essas plantas são 

selecionadas; e 3) as técnicas de seleção” (CARVALHO, 1997, p.382). 

Quanto à atividade inventiva, Carvalho (1997) apud Joly e Ducos (1993) observa que 

se trata de um processo longo e que as variedades ou híbridos necessitam de, pelo menos, sete 

gerações a partir de um cruzamento inicial para a obtenção de uma variedade nova. 

Já a ampliação do escopo da P&D em sementes depende da capacidade de serem feitos 

ensaios em diversos ambientes, ou na troca de materiais genéticos entre melhoristas de 

diversas partes.  

“O processo técnico de seleção, por seu turno, repousa sobre procedimentos 

basicamente biológicos, nos quais a arte do melhorista continua a jogar um papel 

fundamental. Isto porque, apesar de basear-se em planos de cruzamentos e recorrer a 

operadores de seleção, existem infinitas possibilidades de caracteres e cruzamentos” 

(CARVALHO, 1997, p.382). 
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Além do exposto acima, o ciclo de desenvolvimento depende, principalmente, dos 

testes de VCU, bem como o atendimento de descritores mínimos de Distinguibilidade, 

Homogeneidade e Estabilidade (DHE). Ou seja, são realizados ensaios de campo nos quais 

são testadas as diferenças evidentes de qualquer outra cultivar, cuja existência na data do 

pedido de proteção seja reconhecida; apresente uniformidade entre plantas dentro da mesma 

geração; e mantenha suas características por meio de gerações sucessivas da cultivar (MAPA, 

2011).  

Os testes de VCU são conduzidos pelos melhoristas em estações experimentais e 

seguem metodologia própria para cada espécie, destacando suas características, seu 

comportamento, grupos e variedades existentes da mesma, sendo indispensáveis, em alguns 

casos, a utilização de cultivares de referência para a caracterização da nova cultivar (MAPA, 

2011). 

Ainda sobre o melhoramento genético, o desenvolvimento de cultivares da Embrapa 

passa por diversas etapas descritas por Freitas (2010) na Figura 8: 
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Fonte: Freitas (2010) apud Embrapa (2005). 

Figura 8. O processo de desenvolvimento de cultivares. 
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Sobre o mercado de sementes, Carvalho et al. (1997, p.384) sustentam que o 

crescimento e a viabilização da indústria de sementes tem, na sua base, e como elemento de 

sustentação, a articulação entre processos de inovação tecnológica, as estratégias das 

empresas e o ambiente concorrencial. Dessa maneira, os autores destacam que os mecanismos 

de apropriabilidade utilizados tendem a variar de acordo com os segmentos e nichos de 

mercado para os quais se dirigem a inovação.  
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4. OPEN INNOVATION OU INOVAÇÃO ABERTA 

Tradicionalmente, as empresas desenvolvem a inovação internamente e aplicam-na em 

seus próprios produtos, não permitindo que haja abertura ou compartilhamento dessa 

inovação com outras empresas. Somente a partir de 1980, empresas de diversos setores 

passaram a buscar conhecimento externo para complementar seus processos tecnológicos 

(LOPES, E, 2011).  

O modelo de Inovação Aberta (AI) ou Open Innovation (OI), criada em 2003 por 

Henry W. Chesbrough, traz à discussão o modelo de gestão utilizado por grandes empresas e 

corporações que se voltam para a auto-suficiência numa economia globalizada, dinâmica e 

competitiva, na qual estão presentes a livre circulação de informações e o conhecimento 

adquirido no desenvolvimento de tecnologias. 

Ao contrário, na Inovação Fechada (IF), as empresas desenvolvem e testam seus 

produtos, tecnologias e serviços por meio do conhecimento interno, sem que haja 

interferência de conhecimento externo à organização, perdendo, inclusive, a possibilidade de 

gerar mais valor ao produto. Nesse sentido, gasta-se mais com P&D e o retorno financeiro é 

mais demorado, ultrapassando, muitas vezes, o ciclo de vida do produto (CHESBROUGH, 

2013). 

De acordo com Chesbrough (2003), por muitos anos, a lógica da inovação fechada foi 

tacitamente considerada como o "caminho certo" para trazer novas ideias para o mercado. 

Investia-se pesadamente em P&D interno mais do que os concorrentes e contratavam-se os 

melhores e os mais brilhantes recursos humanos dos setores. Graças aos investimentos, 

descobriam-se as melhores e o maior número de ideias, permitindo-se chegar ao mercado em 

primeiro lugar. Dessa maneira, as empresas obtinham a maior parte dos lucros e controlava-se 

a propriedade intelectual para impedir os concorrentes de explorá-la. Nesse processo, ocorria 

um ciclo virtuoso de inovação, no qual se reinvestia os lucros na realização de mais inovação 

e desenvolvimento. 

No modelo de IF, as empresas consideravam a PI uma atividade afastada. Ou seja, as 

empresas delegavam a gestão da PI para o setor jurídico interno ou para um advogado de 

patentes externo. Dessa maneira, não existia uma relação da PI com o modelo de negócio 

global da empresa e o processo de inovação (CHESBROUGH, 2012).  
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Para Chesbrough (2003a), na filosofia da Inovação Fechada (Figura 9), a inovação 

bem sucedida requer controle. Ou seja, as empresas geram, desenvolvem, fabricam, 

comercializam e distribuem o produto das suas próprias ideias e por eles mesmos. Essa 

filosofia voltada para auto-suficiência dominou a P&D de diversas empresas líderes na 

indústria pela maior parte do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHESBROUGH, 2003. 

Figura 9 - Modelo de Inovação Fechada. 

 

As teorias do economista explicam que as corporações podem buscar ideias externas 

para alavancar seu desenvolvimento, além de compartilhar as próprias inovações. Porém, 

diversas empresas, principalmente em países emergentes, utilizam o modelo de Inovação 

Fechada (LOPES, E., 2011).  

As mudanças no modelo de IF iniciaram-se perto do final do século XX, através de 

uma série de fatores nas bases de Inovação Fechada nos Estados Unidos. Talvez o principal 

fator tenha sido o aumento significativo no número e mobilidade de trabalhadores do 

conhecimento, tornando-se cada vez mais difícil para as empresas controlar suas ideias e 

conhecimentos internos. Outro fator importante foi a crescente disponibilidade de capital de 

risco privado, que ajudou a financiar novas empresas e os esforços para comercializar ideias 

externas aos laboratórios de pesquisa corporativos (CHESBROUGH, 2013). 
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Chesbrough (2013) afirma que o insight fundamental para entender a IA é que, hoje, 

existe abundância de conhecimento, podendo ser aproveitado, e não há empresa ou país, 

independentemente do seu porte, capaz de agregar todo esse conhecimento sozinha. Dessa 

maneira, a IA torna-se inevitável na maioria dos países capitalistas. No entanto, o maior 

desafio refere-se à propriedade intelectual, na hora de definir quem detém os direitos legais 

para aplicar o conhecimento gerado. 

Chesbrough (2003) leva a refletir sobre a Inovação Aberta como uma estratégia 

gerencial para possibilitar não somente poupar recursos financeiros e tempo com as invenções 

e inovações, mas compartilhar riscos com outras partes interessadas. O autor defende que a 

troca de conhecimentos e ideias entre empresas acelera o processo de inovação de todo o 

mercado, fazendo-o crescer com qualidade e dinamismo. Mas, para que isso aconteça, 

Chesbrough (2003) explica que é fundamental que as empresas estabeleçam parcerias com 

stakeholders.  

Tidd et al. (2008) argumentam que a formação de consórcios de P&D é uma tendência 

mundial diante da maior complexidade científica, da convergência tecnológica e dos altos 

custos da atividade de pesquisa. “À medida que diferentes tecnologias convergem, nenhuma 

empresa consegue reunir internamente todas as competências necessárias para desenvolver 

novos produtos” (TIDD et al., 2008, p. 96). 

Para Lopes (E., 2011, p.25), o modelo de acesso à inovação num sistema de IA se 

propõe “a verificar quais são os recursos, capacidades e competências essenciais para que a 

empresa atinja um nível ótimo no processo de inovação”. Assim, o processo de inovação em 

empresas de grande porte necessitam intercambiar não apenas conhecimentos, mas toda uma 

gama de fatores necessários para que surjam ideias inovadoras e capazes de resultar em 

produtos e tecnologias que sejam acessíveis aos mercados globais e traga uma carga de valor 

para o cliente. 

Nessa linha de pensamento, Chesbrough (2012) explica:  

“Um modelo de negócio aberto desempenha duas funções importantes: ele cria valor 

e captura uma parcela desse valor. Ele cria valor ao definir uma série de atividades 

que vão da matéria-prima até o consumidor final e que resultarão em um novo 

produto ou serviço, com o valor sendo agregado no decorrer de várias atividades. O 

modelo de negócio captura valor ao estabelecer um recurso, ativo ou posição única 

dentro dessa série de atividades, na qual a empresa usufrui de uma vantagem 

competitiva” (CHESBROUGH, 2012, p.2). 
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Embora muitas empresas considerem a gestão da PI um meio de extrair valor de uma 

tecnologia ou de um conjunto de tecnologias, Chesbrough (2012) esclarece que esta é apenas 

parte de sua importância. Para o autor, as empresas buscam proteger suas tecnologias, 

principalmente por razões defensivas: garantir a sua capacidade de colocar em prática a sua 

tecnologia em seus negócios sem medo de interrupções. “A presença das patentes se torna 

uma apólice de seguro contra processos indesejados e age como um poderoso poder de 

barganha nas situações de litígio” (CHESBROUGH, 2012, p.8). 

Antes de comentar a IA, à luz de outros autores, é importante ressaltar os diversos 

conceitos de inovação abordados por autores considerados referências no assunto.  

A priori, o entendimento a respeito de inovação está voltado para a ideia de criar um 

produto, ou uma tecnologia, dotado de atributos inovadores. Mas não somente isso. A 

inovação é desenvolvida para gerar valor de mercado. Ou melhor, aqueles atributos 

inovadores exercerão um papel fundamental de diferenciação para um mercado específico. 

Sendo assim, o conceito é muito mais amplo, que pode estar presente num modelo de 

negócios, processo e serviço, e, principalmente, que torna acessível (disponível) a esse 

mercado o resultado dessa inovação, colocando a empresa inovadora em posição de destaque. 

Lopes (E., 2011) convida para uma reflexão a respeito das diversas definições do que 

vem a ser inovação. O Quadro 2 descreve os conceitos sobre o tema na visão de importantes 

autores. 
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Quadro 2 - Definições de Inovação por importantes autores. 

Autor/ano Definição de Inovação 

Schumpeter (1934) A inovação caracteriza-se pela abertura de um novo mercado. 

Roger e Schoemaker (1971) A inovação é uma ideia, uma prática ou um objeto percebido como 

novo pelo indivíduo. 

Freeman (1982) A inovação industrial incluiu técnica, design, fabricação, 

gerenciamento e atividades comerciais pertinentes ao marketing de 

um produto novo (ou incrementado) ou do primeiro uso comercial de 

um processo ou equipamento novo (ou incrementado). 

Rothwell e Gardiner (1985) A inovação não implica, necessariamente, apenas a comercialização 

de grandes avanços tecnológicos (inovação radical), mas também 

inclui a utilização de mudanças de know-how tecnológico em 

pequena escala (melhoria ou inovação por incremento). 

Drucker (1985) A inovação é a ferramenta específica de empreendedores, por meio 

da qual exploram a mudança como uma oportunidade para diferentes 

negócios ou serviços. 

Van de Vem, Angle e Poole (1989) Inovação é um processo que envolve geração, adoção, 

implementação e incorporação de novas ideias, práticas ou artefatos 

dentro da organização. 

Porter (1990) As empresas alcançam vantagem competitiva através de ações de 

inovação. Abordam a inovação em seu mais amplo sentido, incluindo 

tanto novas tecnologias, quanto novas formas de fazer as coisas. 

Galbraith (1997) Inovação é o processo de aplicação de uma ideia nova para criar um 

produto ou processo novo. 

Branson (1998) Um negócio constitui-se da integração de novos conhecimentos e de 

outros existentes para criar produtos, processos ou serviços novos, ou 

melhorados. 

Sáenz & Capote (2002) A inovação constitui-se da integração de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou 

um novo método de marketing, ou um novo método organizacional 

nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

OCDE (2005) Manual de Oslo Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

Prahalad (2005) Inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a 

competitividade da companhia. 

Tidd, Bessant e Pavit (2008) Inovação é um processo de fazer de uma oportunidade uma nova 

ideia e de colocá-la em uso de maneira mais ampla possível.  

Fonte: (LOPES, E., 2011). 

 

Diante dos conceitos descritos no Quadro 2, é desnecessário ater-se aqui a uma ou 

outra definição, mas compreender a dimensão e a importância dadas à inovação pelas 

empresas que apostam na competitividade do seu negócio, acompanham a capacidade 

criadora e inventiva do homem e a utiliza para atender as exigências do mercado, altamente 

diversificado e dinâmico. 
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As definições dos diversos autores elencados por Lopes (E, 2011) trazem à reflexão o 

real papel da inovação nas grandes corporações e empresas e como ocorre a sua gestão 

estratégica de maneira a garantir o desenvolvimento de tecnologias concentradas nos 

principais elementos valorizados pelos clientes. 

Diversos autores participam da tese de que é necessário abrir a empresa para outras 

formas de captar ideias e projetos e lucrar com a IA. 

Para Tigre (2006), quando uma inovação é introduzida pioneiramente por uma única 

empresa, seus impactos econômicos são limitados ao âmbito do inovador e, eventualmente, de 

seus clientes. Esses impactos só serão, de fato, impactantes quando difundidos amplamente 

entre empresas, setores, regiões, desencadeando novos empreendimentos e criando novos 

mercados. 

Paralelamente, Kim e Mauborgne (2005) destacam que muitas empresas permitem que 

os concorrentes definam os parâmetros do pensamento estratégico, comparando os seus 

pontos fortes e fracos e se concentrando em desenvolver vantagens competitivas. “A lógica 

convencional induz as empresas a competir na margem pela participação incremental. A 

lógica de inovação de valor começa com a ambição de dominar o mercado pela oferta de um 

tremendo salto de valor” (KIM; MAUBORGNE, 2005, p.14). 

Segundo os autores, o inovador de valor nunca age pensando em dar resposta ao 

concorrente, os monitora, mas não os adotam como paradigmas, citando, como exemplo, 

Hasso Plattner, vice-chairmam da SAP, líder global em aplicativos de gestão empresarial, 

destacando a estratégia em ser melhores que os concorrentes, porém, admitindo que “o 

verdadeiro teste é se a maioria dos compradores continuará procurando os nossos produtos, 

mesmo que deixemos de comercializá-los” (KIM; MAUBORGNE, 2005, p. 14). 

Na sociedade do conhecimento, alguns fatores como recursos financeiros e capacidade 

intelectual dos empregados conduzem à Inovação. Mas essa Inovação não depende apenas de 

recursos financeiros e capacidade intelectual do quadro de pessoal. 

Lopes (E., 2011) apud Nelson (2006, p.37) relata que quando o conhecimento estiver 

em domínio público, isso irá beneficiar todas as empresas e pessoas que são consumidoras ou 

clientes. Sendo, então, a P&D uma forma de solucionar problemas de interesse geral, também 

as empresas podem lucrar quando criam algo novo que é valorizado e aceito pelo mercado. 
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Sobre Pesquisa e Desenvolvimento, Armellini et al. (2011) defendem que o aumento 

dos custos com P&D é um dos fatores para que as empresas tenham dificuldade em manter o 

circulo virtuoso do modelo de inovação fechado, e dessa maneira migrem para um modelo de 

inovação aberta, visando à redução de custos com desenvolvimento e ao processo de inovação 

mais rápido e eficiente. 

Para Hargadon e Sutton (2005), as ideias e a inovação são a moeda mais preciosa da 

economia. “Sem um fluxo constante de ideias, uma empresa está condenada à obsolescência” 

(HARGADON; SUTTON, 2005, p.63). Os autores dizem que os melhores inovadores são 

aqueles que sistematizam a geração e o teste de novas ideias e que esse sistema tem a ver com 

organização e atitude, e muito pouco a ver com a alimentação da fama de gênio solitário.  

Da mesma maneira, sob a ótica do criador do marketing Phillip Kotler, nenhuma 

empresa pode ser bem-sucedida como “caubói solitário” (KOTLER; KOTLER, M., 2013, 

p.111). Para o autor, as empresas têm que se relacionar umas com as outras, de alguma 

maneira, para alcançar o sucesso no mercado. 

Já Kim e Mauborgne (2005, p. 31) afirmam que um estudo realizado durante cinco 

anos sobre empresas de alto crescimento e seus concorrentes menos bem-sucedidos constatou 

que a diferença entre aquelas que obtêm mais lucro e crescimento são as empresas que se 

preocupam com a forma com que abordam a estratégia. A diferença não está nos pressupostos 

fundamentais e implícitos sobre estratégia, mas as empresas que apresentavam menores êxitos 

adotavam uma abordagem convencional, ou seja, o pensamento estratégico da empresa era 

manter-se à frente da concorrência. Diferentemente, as empresas que apresentavam alto 

crescimento e lucro não se importavam em superar os rivais, mas utilizar uma lógica 

estratégica chamada Inovação de Valor. 

Retornando ao criador do termo Open Innovation, Chesbrough (2011), a estratégia de 

IA traz três pontos de vista sobre o tema. O primeiro insight que levou as pessoas a utilizarem 

a IA foi a possibilidade de maior uso tecnológico externo em seus negócios. A partir dessa 

visão, no segundo insight, a empresa precisa se preocupar com a propriedade intelectual e isso 

significa que a propriedade intelectual tem que estar muito mais ligada à função de Inovação. 

Um terceiro ponto, que vem se estabelecendo somente agora, permite às empresas deixar que 

suas ideias não utilizadas possam ser utilizadas por outras empresas em seus negócios. Esse 

modelo se apresenta para as empresas que buscam o desenvolvimento de produtos e não de 
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serviços. Neste contexto, o autor pondera que quando se acrescentam serviços de produtos e 

tecnologia, inevitavelmente o modelo de negócios da empresa também muda. 

Chesbrough (2003) cita alguns fatores decorrentes da nova realidade do século XXI 

que influenciaram na mudança dos modelos de gestão, principalmente das empresas que 

tratavam a questão do conhecimento e geração de ideias como algo interno às organizações. 

Para ele, o modelo de gestão de IA foi favorecido pelos seguintes fatores: 

 Crescente mobilidade de mão-de-obra 

 Surgimento de centros de formação em excelência em todo o mundo 

 Perda de hegemonia dos EUA, Europa e Japão para outras regiões emergentes 

 Crescente investimento em capital empreendedor por “capital-semente” 

Armellini et al. (2011) acrescentam alguns fatores à nova “sociedade inovadora” para 

a dinâmica do mercado:  

 Reduzidos ciclos de vida de produtos, serviços e processos 

 Grande volatilidade do mercado 

 Grande incerteza de investimento 

Lopes (2011) destaca que o fator relevante nesse século está relacionado às boas 

ideias, principalmente. É o que defende Chesbrough (2003):  

“Se uma ideia for rejeitada por uma empresa, fica cada vez mais fácil à pessoa ou 

equipe que teve a ideia buscar alternativas externas para viabilizá-la, pois no novo 

cenário econômico existe uma grande oferta de capital-semente para novas ideias ou 

invenções, tanto para iniciativas privadas como públicas”. 

 

Nessa mesma linha, Lopes (E., 2011) apud Gibson e Skarznski (2008) afirma que as 

novas ideias inseridas no processo de inovação da empresa devem incluir especialistas fora 

das fronteiras da organização, pois, mesmo que tenha uma equipe altamente técnica, corre-se 

o risco de ficar presa em torno dos processos da organização e isso pode trazer morosidade ao 

processo. O autor afirma que, por esta razão, é interessante mesclar o grupo de profissionais 

intelectuais da empresa com opiniões de especialistas de fora ou mesmo de recursos de outros 

setores existentes ao longo do processo de inovação. 

Autores como Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2008) destacam a importância de 

se ampliar as alternativas nas fases de geração de ideias, das fontes de receita e da capacidade 

organizacional de gerir as inovações.  
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Lopes (E., 2011) sugere que as organizações explorem suas fontes internas e externas, 

buscando, por exemplo, as universidades e instituições de pesquisa, entre outras.  

Em sua raiz, a IA é baseada num cenário abundante de conhecimento, que deve ser 

utilizado para gerar valor para a empresa que o criou. No entanto, uma organização não deve 

restringir o seu conhecimento, nem levar apenas o conhecimento interno da empresa para o 

mercado (CHESBROUGH, 2003).  

Nessa perspectiva, Armellini (2013) ressalta que a ideia central por trás da inovação 

aberta é que, devido ao fato de o conhecimento, hoje, ser mais distribuído que no passado, e 

sendo este conhecimento um bem que as grandes corporações não podem limitar dentro das 

suas fronteiras, as empresas não deverão contar, exclusivamente, com os seus próprios 

recursos internos para promover a inovação. Ainda sobre esse aspecto, Armellini (2013) 

defende que para melhorar e valorizar o desenvolvimento interno para uso nos próprios 

mercados da empresa deve-se permitir que os projetos de P&D sejam utilizados por mercados 

diferentes dos da empresa. Essa perspectiva sugere alguns princípios distintos (Tabela 7):  

 

Tabela 7 - Inovação Aberta x Inovação Fechada. 

INOVAÇÃO FECHADA 

(Closed Innovation) 

INOVAÇÃO ABERTA 

(Open Innovation) 

 As pessoas mais inteligentes trabalham para nossa 

empresa 

 Para lucrar com P&D, temos que descobrir, 

desenvolver e apropriar-se da inovação 

 Se descobrirmos por nós mesmos, ganharemos o 

mercado primeiro 

 Se formos os primeiros a comercializar a inovação, 

seremos vencedores 

 Se criarmos mais e melhores ideias para a indústria, 

seremos vencedores 

 Podemos controlar nossa PI, evitando que os 

concorrentes lucrem com ela 

 

 Nem todas as pessoas inteligentes trabalham para 

nossa empresa. Então, devemos encontrar outros 

com conhecimento e expertise fora da nossa 

empresa 

 P&D externo pode criar valor significativo; P&D 

interno é necessário para reivindicar uma parte 

desse valor 

 Nós não temos que originar a pesquisa e lucrar com 

ela 

 Construir um modelo de negócios é melhor que 

chegar primeiro ao mercado  

 Se fizermos um melhor uso das ideias internas e 

externas, venceremos 

 Podemos permitir que outros utilizem nossa PI ou 

podemos comprar a PI de outros sempre que 

quisermos avançar no nosso modelo de negócios 

 

Fonte: (CHESBROUGH, 2003). 
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No contexto de IA, uma empresa não deve segurar sua propriedade intelectual. Ao 

contrário, deve lucrar com o uso da mesma por outros, por meio de acordos de licenciamento, 

joint ventures, spin-offs e outros arranjos (CHESBROUGH, 2003 e 2006).  

Chesbrough (2011) sustenta que nenhuma inovação tem valor enquanto não for 

comercializada por um modelo de negócio viável. A IA vai liberar o valor econômico latente 

nas ideias e tecnologias de determinada empresa e se a empresa não utilizá-las, 

provavelmente, outras o farão. No novo modelo de IA, a empresa comercializa as suas 

próprias ideias, além das inovações de outras empresas, e busca maneiras de levar suas ideias 

para o mercado, por meio da implementação de recursos fora de seus negócios atuais. Sob 

essa ótica, a fronteira entre empresa e o ambiente circundante é poroso (Figura 10), 

permitindo que as inovações se movam para fora da empresa e possam ser aproveitadas por 

esse novo mercado (CHESBROUGH, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CHESBROUGH, 2003).  

Figura 10 - Modelo de Inovação Aberta. 

 

No paradigma de Chesbrough (2003), um dos principais fatores que diferencia a IA da 

IF é a forma como as empresas selecionam as suas ideias. Para ele, os gestores devem separar 

as boas e as más propostas, de forma a descartar o que é “negativo” e o que pode vir a ser 

comercializado. Embora tanto a IA quanto a IF se proponham a fazer uma “limpeza” nas 
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“falsas positivas”, ou seja, ideias ruins que parecem ser promissoras, a IA vai além, 

incorporando a capacidade de resgatar as “falsas negativas” que são aquelas ideias que, 

inicialmente, parecem não ser promissores, mas que se configuram como valiosas e 

promissoras no futuro. 

Sobre esta argumentação, Castro (2010) diz que existe um reconhecimento crescente 

de que as tecnologias periféricas de uma empresa são frequentemente atividades centrais em 

outras. Esta autora diz que esta constatação justifica o porquê de se buscar tecnologias 

externas ao invés de incorrer em riscos, custos e perda de tempo no desenvolvimento de 

novos produtos.  

Outro ponto desfavorável às empresas com inovação fechada é que, nesta abordagem, 

a empresa está propensa a perder um número maior de oportunidades, principalmente para as 

empresas que fizeram investimentos substanciais de longo prazo em pesquisa, apenas para 

descobrir mais tarde que alguns dos projetos abandonados tinham um enorme valor comercial 

(CHESBROUGH, 2013). 

Armellini et al. (2011) argumentam que o paradigma de inovação aberta não descarta 

os laboratórios internos de pesquisa. Pelo contrário, o pesquisador interno irá se beneficiar 

com este novo modelo, pois irá realizar novos acordos, identificar e estabelecer novas 

parcerias e possibilitar a abertura de novos mercados. 

Sob a ótica de Lindegaard (2010), alguns elementos são essenciais para criar a cultura 

de IA. O autor demonstra a relação desses elementos sugeridos durante uma discussão entre 

um dos diretores da P&G e uma comunidade de Linkedin: 

 As pessoas podem gerenciar relacionamentos com clientes e parceiros. Isso requer 

pessoas ágeis e flexíveis que tenham habilidades sociais da inteligência emocional  

(habilidades sociais fundamentais, tais como auto-conhecimento, auto-realização e 

empatia), além de habilidades tradicionais de inteligência. 

 Disposição para aceitar que nem todas as pessoas inteligentes trabalham em seu 

departamento ou até mesmo para a sua empresa, da mesma maneira para encontrar 

e trabalhar com pessoas inteligentes, tanto internas como externas à empresa. 

 Disposição para ajudar os funcionários a construir o conhecimento e entender como 

uma ideia ou tecnologia se torna um negócio rentável, talvez através do 
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desenvolvimento de um programa de rotação de trabalho para envolver parceiros e 

clientes. 

 Compreender que as falhas representam oportunidades para aprender e disposição 

para recompensar esses esforços e essa forma de aprendizagem. O fracasso é um 

fato para as empresas que buscam a inovação a sério, e a posição de um líder tem 

um enorme efeito sobre a cultura da empresa e, portanto, sobre os projetos futuros. 

 Se fizermos o melhor uso das ideias internas e externas, vamos ganhar. Nós não 

precisamos possuir tudo sozinhos e mantê-lo em segredo.  

 Devemos lucrar com o processo de inovação dos outros, e devemos comprar a 

propriedade intelectual de outros sempre que avançarmos no nosso próprio modelo 

de negócio.  

 Ter disposição para buscar o equilíbrio entre P&D interno e externo. P&D externo 

pode criar valor significativo; P&D interno é necessário para reivindicar uma parte 

desse valor.  

 Ser um tomador de risco ao invés de ser avesso ao risco, usando o bom senso para 

equilibrar o nível de risco. 

Muitas indústrias de, por exemplo, copiadoras, computadores, discos rígidos, 

semicondutores, equipamentos de telecomunicações, fármacos, biotecnologia, armas e 

sistemas de comunicação estão em transição de modelo de IF para IA. Para essas empresas, 

uma série de inovações surgiram a partir de ideias aparentemente improváveis. Na verdade, o 

locus da inovação nessas indústrias migrou para além dos limites dos laboratórios de P&D das 

maiores empresas e agora está situado entre várias startups, universidades, consórcios de 

pesquisa e outras organizações externas (CHESBROUGH, 2003). 

Seguindo o modelo de OI, a BASF, a Embrapa e a Fundação Espaço ECO® (FEE®) 

assinaram acordo de parceria, em 2014, visando integrar esforços para promover ajustes e 

melhorias nos critérios e fontes de informação que compõem os indicadores para avaliação de 

impactos socioambientais de atividades agrícolas e agroindustriais. “O investimento faz parte 

dos €1,835 milhões aportados pela BASF em P&D no último ano, dos quais 26% totalmente 

aplicados em seu negócio agrícola” (CORREIA et al., 2014). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho caracterizou-se por um estudo de caso, para o qual foram 

realizadas uma análise descritiva das relações de parceria e uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa acerca da dinâmica de PI entre a Embrapa Tabuleiros Costeiros e Unidades de 

Produto da Embrapa para o desenvolvimento de cultivares. Foram aplicadas entrevistas semi-

estruturadas, sem roteiro rígido, e semi-abertas com experientes profissionais da área de PI da 

Embrapa e com melhoristas da Embrapa Tabuleiros Costeiros, permitindo se aprofundar nas 

questões relativas ao desenvolvimento das cultivares por meio dos PMGVs e da dinâmica de 

PI e Inovação na Embrapa. 

A Embrapa Tabuleiros Costeiros conta com quatro melhoristas. Desse total, três foram 

responsáveis pelas cultivares desenvolvidas em parceria identificadas neste estudo. As 

entrevistas foram realizadas com dois melhoristas (um deles da Embrapa Milho e Sorgo, 

lotado na Embrapa Tabuleiros Costeiros). Essa fase subsidiou a análise das relações de 

parcerias entre as Unidades da Embrapa e o entendimento quanto à propriedade intelectual 

entre os parceiros internos, identificando as ferramentas formais de estabelecimento dessas 

parcerias (projetos, contratos de parceria, programas de melhoramento, licenciamento etc). 

Para a pesquisa quantitativa foi feito um levantamento na base de dados do Serviço 

Nacional de Proteção de Cultivares/Registro Nacional de Cultivares (SNPC/RNC) e na 

Embrapa Produtos e Mercado (antigos Escritórios de Negócios) e na Secretaria de Negócios 

Tecnológicos da Embrapa, com o objetivo de verificar o total de cultivares registradas, por 

cultura (especificamente, mandioca, feijão comum, feijão-caupi, banana e girassol), e a 

identificação do status dessas cultivares (domínio público, protegidas, registradas, licenciadas 

etc).  

Os dados foram tabulados em planilha Excell, gerando gráficos e tabelas de maneira a 

organizar as informações. Para qualificar as informações técnicas, foram utilizados folders, 

comunicados e documentos técnicos referentes às cultivares identificadas no Catálogo de 

Produtos, Tecnologias e Serviços da Embrapa Tabuleiros Costeiros.  

O foco da dissertação foi dado às variedades de feijão, feijão-caupi, mandioca e milho, 

por se tratarem de culturas com tecnologias sociais e, portanto, voltadas para pequenos 

produtores rurais do Nordeste brasileiro.  
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5.1. ESTUDO DE CASO: PESQUISA QUANTITATIVA E PESQUISA 

QUALITATIVA 

Inicialmente, há que se considerar a estratégia de estudo de caso aplicada a uma 

empresa pública de pesquisa, na qual o processo de gestão da propriedade intelectual ainda é 

pouco compreendido, mas bastante debatido em seu contexto. 

O trabalho proposto caracteriza-se como um estudo de caso acerca do relacionamento 

entre Embrapa Tabuleiros Costeiros e seus parceiros internos (Unidades da Embrapa) para 

viabilizar o desenvolvimento de cultivares, em especial no que se refere às culturas de milho, 

feijão comum, feijão-caupi (macassar ou feijão-de-corda) e mandioca.  

Acredita-se que ao analisar dados e o processo de propriedade intelectual numa 

instituição, a estratégia mais indicada seja o estudo de caso. Sobre este método, Yin (2001)  

acrescenta que se trata de “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especificamente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32).  

Quanto ao aspecto da contemporaneidade, acredita-se também ser o estudo de caso 

mais uma vez o método adequado para realizar a pesquisa.  Para esse autor, o estudo de caso 

“[...] é a estratégia preferida quando se pretende responder questões do tipo ‘como’ e 

‘porque’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos em algum contexto da vida real” (YIN, 2001, p.19).  

Stake (1999) afirma que estuda-se um caso quando há interesse especial no mesmo. 

Busca-se com detalhes a interação nos contextos e as particularidades da sua complexidade. 

“[...] o estudo de caso é um estudo particular da complexidade de um caso singular, para 

chegar a compreender sua atividade em circunstâncias importantes” (STAKE, 1999, p. 11). 

Meirinhos e Osório (2010) descrevem o estudo de caso como uma estratégia de 

investigação, “abordando as suas características e problemáticas, visando a sua utilização por 

parte dos investigadores que queiram construir conhecimento e inovar no âmbito da 

educação” (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010, p.50).  

Os autores detalham o tema dividindo-o em metodologia qualitativa e quantitativa. 

Para eles, esta última orienta-se por uma abordagem positivista. Ou seja, o método é 

experimental (hipotético-dedutivo) e o conhecimento extraído da realidade natural ou social é 

estável e quantificável, caracterizado por um distanciamento entre o investigador e a realidade 
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estudada. Ao contrário, a metodologia qualitativa orienta-se por uma perspectiva mais 

interpretativa e construtivista (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010, p.50).  

Semelhantemente, Stake (1999) afirma que a interpretação é parte fundamental de 

qualquer investigação. Poder-se-ia argumentar que há mais interpretação na pesquisa 

qualitativa que na quantitativa, mas o papel da pesquisa qualitativa no processo de coleta de 

dados é claramente manter a interpretação fundamentada. 

Martins (2006) apud Merriam (1988) e Yin (1994) afirmam: 

“O estudo de caso qualitativo caracteriza-se pelo seu carácter descritivo, indutivo,  

particular e a sua natureza heurística pode levar à compreensão do próprio estudo. 

[...] Um estudo de caso é um estudo sobre um fenômeno  específico tal como um 

programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma  instituição ou um 

grupo social (Merriam, 1988). Neste tipo de investigação, o estudo de caso é muito 

utilizado quando não se consegue controlar os acontecimentos e, portanto, não é de 

todo possível manipular as causas do comportamento dos participantes (Yin, 1994). 

Segundo o mesmo autor, um estudo de caso é uma investigação que se baseia 

principalmente no trabalho de campo, estudando uma pessoa, um programa ou uma 

instituição na sua realidade, utilizando para isso, entrevistas, observações, 

documentos, questionários e artefactos” (MARTINS, 2006, p. 70). 

 

Yin (2001, p.32) apud Stoeker (1991) afirma que “o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo – com lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta e análise de dados. Nesse sentido, o estudo de 

caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma característica do 

planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente” (YIN, 2001, p.32). 

Ainda de acordo com Yin (2001, p. 21) “o estudo de caso permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais 

como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores”.  

Inicialmente, para a realização do estudo, foi feita uma revisão de literatura, a partir de 

material já publicado (livros, dissertações, teses e artigos) e pesquisa documental (publicações 

da Embrapa impressas e disponíveis na internet), visando subsidiar a elaboração do corpus do 

trabalho. No âmbito da análise documental, Moreira (2011, p. 272) diz que pertencem a essa 

fonte “[...] escritos pessoais, documentos oficiais, textos legais e documentos internos de 

empresas e instituições”. Assim, esse levantamento foi feito também por meio de busca no 

site da Embrapa Sede, além dos sites da Embrapa Produtos e Mercado, Secretaria de 

Negócios Tecnológicos, Embrapa Transferência de Tecnologia, Agência Embrapa de 
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Informação Tecnológica, de outras Unidades da Embrapa parceiras no desenvolvimento de 

cultivares e na Biblioteca da Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

A partir da metodologia de estudo de caso proposta por Yin (2010), fez-se necessária 

uma combinação entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa, tendo em vista que “a primeira é 

adequada para a apreensão de variações, padrões e tendências, mas é frágil na apreensão de 

detalhes e singularidades” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p. 67). Já a pesquisa 

qualitativa é importante para que se obtenha uma compreensão aprofundada dos fenômenos 

em análise.  

A utilização do método por pesquisa qualitativa tem por objetivo identificar como os 

melhoristas compreendem o processo de desenvolvimento de cultivares entre as Unidades da 

Embrapa e o entendimento quanto à propriedade intelectual entre os parceiros internos, de 

maneira a subsidiar a análise das relações de parcerias entre as Unidades da Embrapa, 

identificando as ferramentas formais de estabelecimento dessas parcerias (projetos, contratos 

de parceria, programas de melhoramento, licenciamento etc.) e ações de pesquisa para 

utilização de recursos genéticos disponíveis em bancos ativos de germoplasma e o 

desenvolvimento de cultivares via programas de melhoramento genético vegetal.   

Nessa fase do trabalho é importante salientar a necessidade de confrontar essas 

informações com outras formas de gerir a inovação e a propriedade intelectual, a exemplo do 

modelo de inovação utilizado por grandes empresas e corporações, denominada Open 

Innovation ou Inovação Aberta. Para essa análise a pesquisa bibliográfica traz importantes 

autores e estudiosos do tema na atualidade. 

A partir da pesquisa quantitativa, caracterizada por levantamentos feitos na base de 

dados do SNPC, na Embrapa Produtos e Mercado e Secretaria de Negócios Tecnológicos da 

Embrapa, foi possível identificar o número de cultivares desenvolvidas, as parcerias com 

Unidades da Embrapa, as culturas que foram foco das pesquisas, as formas de dar acesso aos 

produtores rurais a sementes e manivas, o ano de registro das cultivares e o status de PI de 

cada uma delas (domínio público, registradas, protegidas, licenciadas etc). Com exceção dos 

híbridos (dois de girassol e um de banana), o estudo levou em conta as variedades voltadas 

para pequenos produtores rurais da região Nordeste.  

A pesquisa quantitativa ocorreu em dois períodos: outubro a dezembro de 2013; e 

fevereiro a abril de 2014. A estratégia de fazer em momentos diferentes ocorreu devido à 

constante atualização do site do SNPC.  
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Para enriquecer as informações, valeu-se da pesquisa qualitativa em virtude da 

possibilidade de explorar “o espectro de opiniões e as diferentes representações sobre o 

assunto pesquisado” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2012, p. 17-35).  

Complementam a coleta de dados por pesquisa qualitativa a pesquisa bibliográfica, a 

documental e a realização de entrevistas e aplicação de questionários. No âmbito da análise 

documental, Moreira (2011) esclarece que o pesquisador pode deparar-se com material de 

fontes primárias, como escritos pessoais, documentos oficiais, textos legais, documentos 

internos de empresas e instituições (MOREIRA, 2011, p. 272). 

Duarte (2011) diz que a entrevista em profundidade “é extremamente útil para estudos 

do tipo exploratório, que tratam de conceitos, percepções ou visões para ampliar conceitos 

sobre a situação analisada”, podendo ser empregada no tipo descritivo, “em que o pesquisador 

busca mapear uma situação ou campo de análise, descrever e focar determinado contexto” 

(DUARTE, 2011, p.64).  

Neste estudo, foram utilizadas as questões do tipo semi-estruturadas e semi-abertas 

“que têm origem em uma matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse 

de pesquisa” (DUARTE, 2011, p.66). Ela parte de certos questionamentos básicos, apoiados 

em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo 

de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante (TRIVINOS, 1990, p.146).  

Gaskell (2012) conceitua a entrevista com um único entrevistado como uma entrevista 

em profundidade. Duarte (2011, p. 63) reforça que na entrevista em profundidade “objetiva-se 

saber “como” ela (a empresa) é percebida pelo conjunto de entrevistados”. 

As entrevistas com melhoristas ocorreram na Embrapa Tabuleiros Costeiros, nos 

meses de junho e julho de 2014, tendo em vista a compatibilidade da agenda dos 

pesquisadores entrevistados. Para um dos especialistas em PI da Embrapa foram aplicados 

questionários, via e-mail, por estarem lotados na Embrapa Produtos e Mercado (Petrolina/PE) 

e Embrapa Produtos e Mercado de Sete Lagoas/MG. Para este perfil de entrevistado, os 

questionários continham 19 perguntas sobre assuntos que dizem respeito à PI no 

desenvolvimento de cultivares, a disponibilidade de sementes e os trâmites internos para 

registro das cultivares. Para os melhoristas, foram elaboradas 15 perguntas, especificamente 

sobre o uso de recursos genéticos, via programas de melhoramento genético, características 

das cultivares desenvolvidas, público-alvo e parcerias entre Unidades da Embrapa.  
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Na seleção e na escolha do número de entrevistados levou-se em conta os melhoristas 

envolvidos no desenvolvimento das cultivares identificadas neste estudo, por se tratar de 

pesquisadores renomados na pesquisa técnico-científica nacional, bem como profissionais 

responsáveis pela transferência de tecnologias.  

Embora o número de entrevistados não tenha sido uma amostra desejável para a 

realização da pesquisa qualitativa, a representatividade de cada um dos entrevistados é 

significativa, pois a escolha foi feita levando-se em consideração a expertise de cada um 

deles. Sobre essa aspecto, YIN (2010) ressalta que para entrevistar pessoas-chave deve-se 

distinguir os diversos tipos e níveis da questão. Nesse caso, optou-se pelo “nível 1: questões 

feitas sobre entrevistados específicos” (YIN, 2010, p. 112).  

Ainda sobre a amostra considerada, não foi possível realizar parte das entrevistas com 

profissionais da Empresa em face da particularidade do tema estudado. Yin (2010, p. 111) 

observa que ao tratar da contemporaneidade, pode-se estar invadindo o mundo do 

entrevistado. “[...] Sob essas condições, você é que tem que tomar providências especiais”. 

Sendo assim, considerou-se quatro profissionais envolvidos na geração e transferência das 

cultivares identificadas no estudo, a saber:  

Cleso Patto Pacheco – Pesquisador melhorista da Embrapa Milho e Sorgo (Entrevista 

realizada no dia 17/06/2014) 

Hélio Wilson Lemos de Carvalho – Pesquisador melhorista da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros (Entrevistas realizadas nos dias 13/06/2014 e 23/06/2014). 

Reginaldo Paes – Gerente-Geral da Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE 

(Entrevista realizada no dia 10/07/2014). 

Luiz Antônio Laudares – Engenheiro-agrônomo, técnico da Embrapa Produtos e 

mercado de Sete lagoas/MG (Questionário aplicado no dia 08/07/2014). 

A análise dos dados quantitativos e qualitativos foi feita à medida que as informações 

foram sendo levantadas, possibilitando facilitar a organização dos dados em gráficos e 

tabelas, bem como a elaboração dos relatórios. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Partindo-se da pesquisa quantitativa, realizada na base de dados do Sistema Nacional 

de Proteção de Cultivares/Registro Nacional de Cultivares (SNPC/RNC), foi identificado o 

total, por cultura, das tecnologias registradas (Tabela 8) pela Embrapa, das quais 119 são 

cultivares de milho (Zea mays), 62 de feijão comum (Phaseolus vulgaris), 33 de feijão-caupi 

(Vigna unguiculata (L.) Walp.), 18 de banana (Musa spp.), 26 de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz), 24 de girassol (Helianthus annuus L.) e 3 de coco (Cocos nucifera). Essas são as 

principais culturas que têm tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros em 

parceria com Unidades da Embrapa, e que fazem parte dos Programas de Melhoramento 

Genético Vegetal. 

 
Tabela 8 - Levantamento de cultivares da Embrapa registradas no SNPC/RNC, identificadas por 

cultura selecionada no estudo. 

Cultura Número de cultivares da Embrapa  

Milho (Zea mays) 119 

Feijão comum (Phaseolus vulgaris)  62 

Feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 33 

Mandioca (Manihot esculenta Crantz) 26 

Banana (Musa spp.) 18 

Girassol (Helianthus annuus L.) 24 

Coco (Cocos nucifera) 3 

Fonte: Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (acesso em 03/04/2014). 

 

O total de materiais registrados no SNPC/RNC representa o posicionamento da 

Embrapa como empresa pública de pesquisa frente aos desafios da agricultura brasileira. 

Além de cultivares para o agronegócio, que geram royalties, via contrato de licenciamento, 

observa-se o desenvolvimento de outros materiais adaptados às condições edafoclimáticas de 

diversas partes do País e regiões onde a população rural não tem acesso a tecnologias, o que 

demonstra a preocupação social e econômica, bem como ambiental e tecnológica da Empresa.  

Os dados coletados por cultura, do total de cultivares de milho, no SNPC/RNC, 

representam não somente as variedades, mas também os híbridos, que não estão no rol dos 

materiais selecionados para o estudo de caso, conforme informado na metodologia. Porém, a 
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título de informação e ilustração, observa-se o domínio das empresas privadas de sementes no 

desenvolvimento de híbridos de milho no País (Gráfico 3).  

 

Fonte: SNPC/RNC. Março/2014. 

Gráfico 3 - Cultivares de milho (híbridos e variedades) desenvolvidas pelas cinco maiores empresas 

produtoras de sementes. 

 

Identificou-se, ainda, que a principal ferramenta para o desenvolvimento de variedades 

e híbridos é o Programa de Melhoramento Genético Vegetal coordenado pelas Unidades da 

Embrapa (Tabela 9).  

  

7% (176) 5% (119) 

8% (207) 

25% (596) 

20% (484) 

35% (842) 

Percentual e número de 
cultivares/Empresa  

Empresa 1 -  176

Empresa 2 - 119

Empresa 3 - 207

Empresa 4 - 596

Empresa 5 - 484

Diversas - 842
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Tabela 9 - Evolução de registro de cultivar – Embrapa Tabuleiros Costeiros e Unidades parceiras 

(coordenadoras dos PMGVs). 

ANO CULTIVAR/CULTURA PARCEIRO/UNIDADE DA EMBRAPA 

1998 Milho BR 5011 Sertanejo Embrapa Milho e Sorgo 

1998 Milho BR 5033 Asa Branca Embrapa Milho e Sorgo 

1998 Milho BR 5028 São Francisco Embrapa Milho e Sorgo 

2000 Milho BRS Assum Preto Embrapa Milho e Sorgo 

2000 Feijão-caupi BRS Xiquexique Embrapa Meio Norte 

2001 Mandioca BRS Kiriris Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2004 Feijão comum BRS Pontal Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2005 Milho BRS Caatingueiro Embrapa Milho e Sorgo 

2005 Coco BRS 001** Embrapa Tabuleiros Costeiros 

2006 Coco BRS 002** Embrapa Tabuleiros Costeiros 

2007 Coco BRS 003** Embrapa Tabuleiros Costeiros 

2007 Mandioca BRS Jarina Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2007 Mandioca BRS Poti Branca Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2008 Mandioca BRS Verdinha Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2008 Mandioca BRS Tapioqueira Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2008 Mandioca BRS Caipira Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2008 Banana BRS Princesa Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2009 Feijão comum BRS Agreste Embrapa Arroz e Feijão 

2009 Mandioca BRS Jari Embrapa Mandioca e Fruticultura 

2010 Girassol BRS 321 Embrapa Soja 

2010 Girassol BRS 323 Embrapa Soja 

2010 Girassol BRS 324 Embrapa Soja 

2010 Milho BRS Gorutuba* Embrapa Milho e Sorgo 

Fonte: SNPC/RNC, 2014. Elaboração própria.  

*Cultivar licenciada. **As cultivares de coco registradas no SNPC não foram foco do estudo. 

 

Assim, considerando-se apenas as tecnologias desenvolvidas em parceria com a 

Embrapa Tabuleiros Costeiros, via PMGV, foram identificadas seis variedades de milho, duas 

de feijão comum, uma de feijão-caupi, uma de girassol e sete de mandioca; e um híbrido de 

banana e dois de girassol, conforme a Tabela 10: 
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Tabela 10 - Levantamento geral de cultivares desenvolvidas em parceria – Embrapa Tabuleiros 

Costeiros e Unidades Descentralizadas (Coordenadoras dos PMGVs). 

Nº de variedades/híbridos Cultura 

6 Milho 

2 Feijão comum 

1 Feijão-caupi 

3 Girassol 

7 Mandioca 

1 Banana 

Fonte: Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE, 2014. 

Destacando-se (Tabela 11), inicialmente, as cultivares de milho, a principal Unidade 

parceira é a Embrapa Milho e Sorgo, localizada em Sete Lagoas/MG. De 1996, ano de criação 

do SNPC, a 2010, quando foi colocada no mercado a última cultivar desenvolvida em parceria 

com esta Unidade, foram lançados seis materiais.  
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Tabela 11 - Levantamento de cultivares de milho (Zea mays), do período de 1996 a 2013, 

desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Unidades parceiras (Coordenadoras dos PMGVs). 

Cultura/cultivar 
(variedade ou 

híbrido) 

Ano de 
registro 

Unidade parceira 
coordenadora do 

PMGV 

Região de 
recomendação 

Política pública/ 
programa/ação de 

Governo 

Disponibilidade de 
sementes 

Status de PI 

Milho BR 5011 

Sertanejo 

1998 Embrapa Milho e 

Sorgo 

Nordeste MDA (disponibilização 

de sementes, via 
prefeituras municipais), 

Programa Semeando 

(BA) e projetos de 
merenda escolar 

**cultivar contemplada 

no Zoagro 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 
Petrolina/PE 

Registrado 

Milho BR 5033 

Asa Branca 

1998 Embrapa Milho e 

Sorgo 

Nordeste **cultivar contemplada 

no Zoagro 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Petrolina/PE 

Registrado 

Milho BR 5028 
São Francisco 

1998 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Nordeste             -  Fora do mercado por 
falta de demanda por 

sementes 

Registrado 

Milho BRS 
Assum Preto 

2000 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Nordeste MDA (disponibilização 
de sementes, via 

prefeituras municipais), 

Programa Semeando 
(BA) e projetos de 

merenda escolar 

**cultivar contemplada 
no Zoagro 

Embrapa Produtos e 
Mercado de 

Petrolina/PE 

Protegida e 
Registrada 

Milho BRS 

Caatingueiro 

2005 Embrapa Milho e 

Sorgo 

Nordeste, 

com ênfase 
no Semiárido 

MDA (disponibilização 

de sementes, via 
prefeituras municipais), 

Programa Semeando 

(BA), distribuição pelo 
IPA (Instituto 

Agronômico de 

Pernambuco)  e projetos 
de merenda escolar 

**cultivar contemplada 

no Zoagro 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 
Petrolina/PE 

Registrado 

Milho BRS 

Gorutuba* 

2010 Embrapa Milho e 

Sorgo 

Nordeste, 

com ênfase 

no Semiárido 

e Agreste 

Distribuição pelo IPA 

(Instituto Agronômico 

de Pernambuco)   

**cultivar contemplada 
no Zoagro 

Plantmax Sementes; 

Vale Sementes; 

Francisco Rebouças 

Protegido e 

Registrado 

Fonte: SNPC/RNC e Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE e de Sete Lagoas/MG.  

*Cultivar licenciada. ** O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zoagro) é um instrumento de Política Agrícola e gestão 

de riscos na agricultura. Recebe revisão anual e é publicado na forma de portarias17 no Diário Oficial da União e no site do 

Ministério da Agricultura.  

 

Em 1998, após dois anos da criação do SNPC/RNC, a Embrapa Tabuleiros Costeiros e 

a Embrapa Milho e Sorgo, por meio do Programa de Melhoramento Genético do Milho, 

desenvolveram a primeira variedade de milho: a BR 5011 Sertanejo. A cultivar é 

                                                           
17

(MAPA, 03/07/2014) As portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático são divulgadas anualmente no Diário 

Oficial da União para a vigência na safra indicada. Nelas é possível encontrar um resumo do estudo, a lista de cultivares 

indicadas para cada região e a relação de municípios com os respectivos calendários de plantio. Atualmente, os estudos de 

zoneamentos agrícolas de risco climático já contemplam 40 culturas, das quais 15 de ciclo anual  e 24 permanentes, além do 

zoneamento para o consórcio de milho com braquiária, alcançando 24 Unidades da Federação. Para fazer jus ao Proagro, ao 

Proagro Mais e à subvenção federal ao prêmio do seguro rural, o produtor deve observar as recomendações desse pacote 

tecnológico. Além disso, alguns agentes financeiros já estão condicionando a concessão do crédito rural ao uso do 

zoneamento. 
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recomendada para o Nordeste do Brasil e tem características agronômicas e edafoclimáticas 

importantes para os produtores rurais dessa região.  

Conforme relatam Carvalho et al. (2004a), variedades adaptadas é fator preponderante 

para uma recomendação eficiente. Além disso, as sementes melhoradas constituem-se um dos 

insumos mais baratos. 

Para gerar as sementes do BR 5011 Sertanejo (CARVALHO et al., 2004a), diversos 

ensaios foram distribuídos em 173 ambientes do Nordeste do Brasil, no período de dez anos. 

Os ensaios foram instalados em 57 municípios, distribuídos em todos os estados dessa região. 

A variedade, registrada no RNC, já está em domínio público, em decorrência do período de 

proteção, que é de 15 anos. As sementes básicas estão disponíveis na Embrapa Produtos e 

Mercado de Petrolina/PE. 

Nesse mesmo ano, a parceria entre as duas Unidades colocou no mercado mais duas 

cultivares de milho: a BR 5033 Asa Branca e BR 5028 São Francisco. 

A variedade BR 5033 Asa Branca tem como diferencial a precocidade
18

. 

Em razão da precocidade, a BR 5033 Asa Branca se apresenta como importante opção 

para cultivo nas mais variadas condições ambientais do Nordeste brasileiro, caracterizadas por 

problemas relacionados à insuficiente disponibilidade de água e, principalmente, por uma 

distribuição irregular das chuvas, restringindo a produção agropecuária. A produtividade 

registrada na média desses ambientes, ao longo dos dez anos de avaliação, foi de 4.559 kg/ha 

(CARVALHO et al., 2004).  

Da mesma maneira, o milho BR 5028 São Francisco apresenta ciclo precoce. Ou seja, 

a duração total do ciclo da cultura vai desde o dia da semeadura até a maturação fisiológica, 

ocasião em que praticamente a planta termina o processo de senescência e se encerra a 

absorção de água e nutrientes pelas raízes (EMBRAPA MILHO E SORGO, 2014). O teste de 

VCU da variedade foi realizado nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe e em Cruz das 

Almas/BA. A BR 5028 São Francisco foi registrada, mas já está fora do mercado por falta de 

demanda por sementes. 

                                                           
18 (RESENDE; FERREIRA, 2000) explicam que o ciclo de uma cultivar é determinado pelo número de dias da semeadura ao 

pendoamento e, deste, à maturação fisiológica ou colheita. As cultivares precoces têm ciclo que dura de 120 a 130 dias e 

florescem aos 65 dias. No mercado, 55% a 65% das cultivares são de ciclo precoce. As superprecoces têm ciclo de até 120 

dias e florescimento aos 60 dias. As normais têm ciclo de 130 a 140 dias, florescimento aos 70 dias e representam 10 a 15% 

das cultivares. 
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Em 2000, a parceria gerou a cultivar BRS Assum Preto. As principais vantagens desse 

milho são seu ciclo superprecoce (da emergência das sementes à colheita são apenas 100 dias) 

e a alta qualidade da sua proteína, que é 50% mais rica dos aminoácidos lisina e triptofano. 

(EMBRAPA MILHO E SORGO, 2000). Por essas características, a cultivar é recomendada 

para integrar programas sociais de combate à fome, inclusive merenda escolar. O milho BRS 

Assum Preto compõe o leque de culturas recomendadas no Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático (Zoagro). A cultivar foi protegida e registrada no RNC e tem disponibilidade de 

sementes na Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE. 

Após cinco anos, em 2005, a Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Milho e Sorgo 

lançaram a variedade de milho BRS Caatingueiro. Sua principal vantagem é o ciclo 

superprecoce, o que permite boas colheitas mesmo em períodos de pouca chuva. Como o 

florescimento do BRS Caatingueiro ocorre entre 41 e 50 dias, o risco de estresse hídrico no 

momento em que o milho é mais sensível à falta de água diminui. Após o plantio, a cultivar 

precisa de apenas 90 dias para atingir a época da colheita. Caso a distribuição das chuvas seja 

regular, a safra já está garantida com apenas 65 a 70 dias de ciclo. Na região mais seca do 

semiárido, a produtividade do BRS Caatingueiro varia em torno de 2 a 3 toneladas de grãos 

por hectare (EMBRAPA, 2011). Essa variedade foi registrada no SNPC/RNC e tem 

disponibilidade de sementes básicas na Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE. A BRS 

Caatingueiro também compõe o Zoagro. 

Em 2010, o mercado foi contemplado com o milho BRS Gorutuba. A 

superprecocidade da cultivar possibilita o plantio em regiões onde o período chuvoso pode 

não ser longo o suficiente para que uma planta de ciclo mais longo complete seu ciclo 

reprodutivo sem a redução do seu potencial produtivo. Além disso, a variedade é uma boa 

opção para o escalonamento de plantio, o que possibilita ao produtor atender às exigências do 

Zoagro em plantios tardios em regiões de grande potencial agrícola, como a do agreste 

nordestino (EMBRAPA PRODUTOS E MERCADOS, 2014). Apesar de a cultivar ter sido 

licenciada pela Fundação Triângulo, que tem o direito de exclusividade de uso da tecnologia, 

há, todavia, associação de produtores de Pernambuco produzindo sementes dessa cultivar. A 

BRS Gorutuba é apropriada para a agricultura de subsistência e de baixo investimento e está 

indicada para a região Nordeste. Cronologicamente, esta foi a última cultivar de milho 

lançada por meio da parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, mas as pesquisas continuam, de 
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maneira a garantir a disponibilização de materiais com maior qualidade genética, provenientes 

dos PMGVs. 

Observou-se que a característica constante das cultivares diz respeito ao ciclo de 

produção. Em média, as variedades de milho tradicionais são colhidas tardiamente. Ou seja, 

em média 120 dias após o plantio o que pode ocasionar em anos de seca, frustração ou perda 

parcial ou total de safra em consequência do largo ciclo. As variedades superprecoces 

identificadas nesse estudo podem ser colhidas entre 80 a 90 dias após o plantio, evitando 

possíveis frustrações de safras em anos de invernos curtos e rigorosos. Sua precocidade 

favorece, portanto, plantio nas condições de clima e solo do Nordeste brasileiro. 

Além das cultivares desenvolvidas entre os dois centros de pesquisa - Embrapa 

Tabuleiros Costeiros e Embrapa Milho e Sorgo –, há, ainda, as recomendações/indicações de 

variedades para plantio em diversas regiões do Nordeste e da área de atuação da Embrapa 

Tabuleiros Costeiros.  

A estratégia demonstra a integração de esforços para dar conhecimento aos produtores 

rurais sobre as cultivares com desempenho e características ideais para a região de aptidão da 

cultura, bem como ampliar a pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo nos Tabuleiros Costeiros de 

Sergipe. Esse ano, por exemplo, foram mais de 30 híbridos, provenientes de órgãos oficiais e 

empresas privadas, previamente avaliados em cerca de 20 ambientes, contemplando os 

estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esse trabalho é fruto da 

articulação com a Embrapa Milho e Sorgo, bem como com órgãos de extensão e assistência 

técnica rural de Sergipe. 

Quanto às cultivares/variedades de feijão comum, o levantamento mostrou que dos 

185 materiais registrados, 49% têm como mantenedor a Embrapa. Os números demonstram a 

significativa participação da Embrapa no desenvolvimento de cultivares de feijão comum. O 

Programa de Melhoramento Genético de Feijão, coordenado pela Embrapa Arroz e Feijão 

(Santo Antônio de Goiás/GO), possibilitou gerar, em parceria com a Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, duas cultivares de feijão comum.  

A primeira delas, a BRS Agreste, gerada em 2009 (Tabela 12), com grão tipo 

mulatinho, é indicada para o cultivo nas safras das “águas” e “inverno” em Goiás e Distrito 

Federal, e na safra das “águas” em Sergipe, Bahia e Alagoas. A cultivar BRS Agreste 

apresenta ciclo semi-precoce, com 75 a 85 dias da emergência à completa maturação (MELO 
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et al., 2008). O grande diferencial da cultivar é o elevado potencial produtivo e altos teores de 

ferro e zinco, classificando-a como material biofortificado (CARVALHO, 2009). A cultivar é 

protegida e as sementes básicas estão disponíveis na Embrapa Produtos e Mercado de 

Petrolina/PE. 

Tabela 12 - Levantamento de cultivares de feijão comum (Phaseolus vulgaris) e feijão-caupi (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.), do período de 1996 a 2013, desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros 

e Unidades parceiras (coordenadoras dos PMGVs). 

Cultura/cultivar 

(variedade ou 

híbrido) 

Ano de 

registro 

Unidade 

parceira 

coordenadora 

do PMGV 

Região de 

recomendação 

Política pública/ 

programa/ação 

de Governo 

Disponibilidade de 

sementes 

Status de PI 

Feijão comum 

BRS Pontal 

1998 Embrapa 

Arroz e Feijão 

Nordeste (BA, 

SE e AL) 

MDA 

(disponibiliza-

ção de sementes, 

via prefeituras 

municipais), 

projeto Biofort, 

programas para 

merenda escolar 

*Cultivar 

contemplada no 

Zoagro 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Goiânia/GO, 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Petrolina/PE e 

Núcleo para 

Inovação 

Agropecuária do 

Planalto Central(DF) 

Registrado 

Protegido 

Feijão comum 

BRS Agreste 

1998 Embrapa 

Arroz e Feijão 

Nordeste (BA, 

SE, PE e AL) 

MDA 

(disponibiliza-

ção de sementes, 

via prefeituras 

municipais) 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Goiânia/GO, 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Petrolina/PE 

Registrado 

Protegido 

Feijão-caupi 

BRS Xiquexique 

1998 Embrapa 

Meio Norte 

Norte (AP, AM, 

PA, RO e RR); 

Nordeste (AL, 

BA, MA, PE, 

PI, RN e SE); e 

Centro-Oeste 

(MT e MS) 

MDA 

(disponibiliza-

ção de sementes, 

via prefeituras 

municipais), 

Programa 

Semeando da 

EBDA (BA), 

projeto Biofort, 

programas para 

merenda escolar 

*Cultivar 

contemplada no 

Zoagro 

Não há, 

provisoriamente 

Registrado 

Fonte: SNPC/RNC, Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE. 
* O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zoagro) é um instrumento de Política Agrícola e gestão de riscos na 

agricultura. Recebe revisão anual e é publicado na forma de portarias19, no Diário Oficial da União e no site do Ministério da 

Agricultura.  

                                                           
19

(MAPA, 03/06/2014) As portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático são divulgadas anualmente no Diário 

Oficial da União para a vigência na safra indicada. Nelas é possível encontrar um resumo do estudo, a lista de cultivares 

indicadas para cada região e a relação de municípios com os respectivos calendários de plantio. Atualmente, os estudos de 

zoneamentos agrícolas de risco climático já contemplam 40 culturas, das quais 15 de ciclo anual  e 24 permanentes, além do 

zoneamento para o consórcio de milho com braquiária, alcançando 24 Unidades da Federação. Para fazer jus ao Proagro, ao 

Proagro Mais e à subvenção federal ao prêmio do seguro rural, o produtor deve observar as recomendações desse pacote 

tecnológico. Além disso, alguns agentes financeiros já estão condicionando a concessão do crédito rural ao uso do 

zoneamento. 
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Outro material desenvolvido entre as duas Unidades foi a cultivar BRS Pontal, que 

apresenta alta produtividade e teores diferenciados de ferro, zinco e vitamina A. Dessa forma, 

a variedade é recomendada, também, para projetos de biofortificação de alimentos no 

combate à deficiência desses nutrientes, por meio de merenda escolar e outros programas de 

governo. A BRS Pontal é protegida e já entrou em domínio público. As sementes dessa 

variedade estão disponíveis na Embrapa Produtos e Mercado de Goiânia/GO, Embrapa 

Produtos e Mercado de Petrolina/PE e no Núcleo para Inovação Agropecuário do Planalto 

Central. Além dessas cultivares, a Embrapa Tabuleiros Costeiros recomenda e indica de 3 a 5 

cultivares de feijão, por ano, com base em resultados de ensaios VCU dos grupos comerciais 

preto (BRS Esplendor, BRS Grafite), mulatinho (BRS Marfim, BRS Agreste), do grupo 

especial (BRS Realce, BRS Radiante e BRS Jalo Precoce) e carioca (BRS Ametista, BRS 

Notável, BRS Estilo, BRS Cometa, BRS Requinte, BRS Pérola e BRS Pontal), com ensaios 

realizados na Bahia, Alagoas e Sergipe.  

Seguindo a linha de tecnologia biofortificada, em 2000, a Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, em parceria com a Embrapa Meio-Norte (Teresina/PI), desenvolveu a BRS 

Xiquexique. A cultivar é adequada tanto para a agricultura empresarial (colheita mecanizada) 

quanto para a agricultura familiar, por sua precocidade e fácil colheita manual. A cultivar é 

recomendada para o Nordeste brasileiro com extensão para os estados do Amapá, Amazonas, 

Pará, Rondônia e Roraima (Norte); Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe (Nordeste); e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste) 

(EMBRAPA MEIO NORTE, 2008). Apesar de sua importância para esses mercados, não há 

disponibilidade, no momento, de sementes dessa cultivar. As Unidades recomendaram, ainda, 

para essas regiões as cultivares  BRS Novaera, BRS Marataoã, BRS Gurgueia, BRS Cauamé, 

BRS Guariba e, novamente, a BRS Xiquexique. 

Em 2001, chegou ao mercado a primeira cultivar de mandioca (Tabela 13) 

desenvolvida pela Embrapa Tabuleiros Costeiros em parceria com a Embrapa Mandioca e 

Fruticultura (Cruz das Almas/BA).  A mandioca BRS Kiriris é recomendada para o plantio 

em áreas de Tabuleiros Costeiros e Semiárido do Nordeste, com chuvas superiores a 500 mm 

anuais distribuídas em período não inferior a três meses, e com temperaturas médias anuais 

elevadas (FUKUDA et al., 2006).  
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Tabela 13 - Levantamento de cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz), do período de 1996 

a 2013, desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Unidades parceiras (coordenadoras dos 

PMGVs). 

Cultura/cultivar 

(variedade ou 

híbrido) 

Ano de 

registro 

Unidade parceira 

coordenadora do 
PMGV 

Região de 

recomendação 

Política pública/ 

programa/ação de 
Governo 

Disponibilidade de 

manivas 

Status de PI 

Mandioca 

BRS Kiriris 

2001 Embrapa 

Mandioca e 

Fruticultura 

Tabuleiros 

Costeiros e 

Semiárido do 
Nordeste 

brasileiro 

Distribuição de 

manivas20, via 

Instituto Centro de 
Ensino 

Tecnológico 

(Centec); 
Projeto Reniva21 

Não há disponibilidade 

de sementes no 

momento. Os 
produtores têm acesso 

por meio dos projetos 

e ações de 
transferência de 

tecnologia. 

Registrada 

Domínio 

Público 

Mandioca 
BRS Jarina  

2007 Embrapa 
Mandioca e 

Fruticultura 

Tabuleiros 
Costeiros de 

Sergipe 

Projeto Reniva Não há disponibilidade 
de sementes no 

momento. Os 

produtores têm acesso 
por meio dos projetos 

e ações de 

transferência de 
tecnologia. 

Registrada 
Domínio 

Público 

Mandioca 

BRS Poti 

Branca 

2007 Embrapa 

Mandioca e 

Fruticultura 

Principalmente 

para os Tabuleiros 

Costeiros de 
Sergipe 

Projeto Reniva Não há disponibilidade 

de sementes no 

momento. Os 
produtores têm acesso 

por meio dos projetos 

e ações de 
transferência de 

tecnologia. 

Registrada 

Domínio 

Público 

Mandioca 
BRS 

Tapioqueira 

2008 Embrapa 
Mandioca e 

Fruticultura 

Nordeste (PE, SE, 
BA e CE) 

Distribuição de 
manivas, via 

Instituto Centro de 

Ensino 
Tecnológico 

(Centec); 

 Projeto Reniva 

Não há disponibilidade 
de sementes no 

momento. Os 

produtores têm acesso 
por meio dos projetos 

e ações de 

transferência de 
tecnologia. 

Registrada 
Domínio 

Público 

Mandioca 

BRS 

Verdinha 

2008 Embrapa 

Mandioca e 

Fruticultura 

Chapada do 

Arararipe (PE), 

Tabuleiros 
Costeiros de 

Sergipe e da 
Bahia e litoral do 

Ceará. 

Distribuição de 

manivas, via 

Instituto Centro de 
Ensino 

Tecnológico 
(Centec); 

 Projeto Reniva 

Não há disponibilidade 

de sementes no 

momento. Os 
produtores têm acesso 

por meio dos projetos 
e ações de 

transferência de 

tecnologia. 

Registrada 

Domínio 

Público 

Mandioca 
BRS Jari 

2009 Embrapa 
Mandioca e 

Fruticultura 

Recôncavo baiano 
e Tabuleiros 

Costeiros e litoral 

do Nordeste 

Projeto Reniva Não há disponibilidade 
de sementes no 

momento. Os 

produtores têm acesso 
por meio dos projetos 

e ações de 

transferência de 
tecnologia. 

Registrada 
Domínio 

Público 

Fonte: Dados do SNPC/RNC, Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE. 2014. 

 

                                                           
20(SOUSA E SILVA, 1992) Nas esferas nacional, regional, estadual e municipal existem outros órgãos e associações que 

podem ser vistos como parceiros capazes de apoiar e viabilizar a trajetória que vai do projeto de pesquisa ao desenvolvimento 

sócio-econômico. Neste particular, as ações de parceria da Embrapa são indispensáveis em, pelo menos, duas grandes áreas: 

formulação e implementação de políticas agrícolas e programas de desenvolvimento regional; e no apoio tecnológico a 

programas e projetos de assentamento de agricultores. 
21(EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 05/06/2014) O Reniva tem por objetivo a produção de material propagativo de 

mandioca de qualidade genética e fitossanitária,  com impacto direto não só na produtividade, que tende a ser elevada, mas 

também no manejo tecnificado da cultura. O projeto envolve seis unidades da Embrapa, incluindo a Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, que atenderá  Sergipe e Alagoas. A otimização de um protocolo de multiplicação in vitro para a mandioca 

contribuirá sobremaneira para um salto na produtividade da mandioca. 
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É importante ressaltar que as variedades de mandioca atendem a pequenos produtores 

rurais. Gomes e Leal (2003) afirmam que o Brasil ocupa a segunda posição na produção 

mundial de mandioca (13,46% do total). É cultivada em todos os continentes, tendo papel 

importante na alimentação humana e animal, como matéria-prima em inúmeros produtos 

industriais e na geração de emprego e renda. As Regiões Norte e Nordeste do Brasil 

destacam-se como principais consumidoras da mandioca, sob a forma de farinha.  

Em 2007, entrou no mercado a BRS Jarina e a BRS Poti Branca, indicadas, 

principalmente, para cultivo nas condições do centro-sul do estado de Sergipe, em ambientes 

semelhantes aos que prevalecem em Nossa Senhora de Lourdes, Lagarto e Umbaúba 

(Sergipe), sendo este último município o mais favorável para o desenvolvimento produtivo 

(CARVALHO et al., 2007).  

Em 2008, três cultivares foram lançadas: BRS Tapioqueira, BRS Verdinha e BRS 

Caipira.  

A cultivar BRS Tapioqueira é indicada principalmente para produção de farinha e 

fécula. Nos plantios dos municípios do litoral do Ceará, onde foi avaliada, a variedade se 

destacou, tendo 50% de probabilidade de ser classificada pelos agricultores entre as duas 

melhores variedades. Tem também alto potencial de adaptação aos Tabuleiros Costeiros dos 

estados de Sergipe e Bahia (FUKUDA E CARVALHO, 2008).  

A BRS Verdinha é recomendada para produção de farinha e fécula. A variedade é 

indicada, principalmente, para plantios na Chapada do Araripe, no estado de Pernambuco, 

apresentando 50% de probabilidade de ser classificada em primeiro lugar na preferência dos 

agricultores e 100% de probabilidade de ser classificada entre as três melhores variedades da 

região. Apresenta também bom potencial para plantio nos Tabuleiros Costeiros dos estados de 

Sergipe e da Bahia e no litoral do estado do Ceará (FUKUDA et al., 2008). 

Assim como as BRS Tapioqueira e BRS Verdinha, a variedade BRS Caipira é 

recomendada para produção de farinha e fécula. A cultivar apresentou elevado rendimento em 

amido em todos os locais (Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará) de avaliação (FUKUDA et 

al., 2008). Durante os últimos cinco anos, as variedades BRS Caipira, BRS Tapioqueira, BRS 

Poti Branca, BRS Verdinha, BRS Kiriris, BRS Lagoão, BRS Irara, BRS Mestiça, BRS 

Mucuri, BRS Tianguá e BRS Amansa Burro foram recomendadas para as regiões de Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.  
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Em 2009, os produtores rurais tiveram acesso à mandioca BRS Jari, variedade de mesa 

com alto teor de betacaroteno, ideal para compor merenda escolar e programas sociais do 

Governo. A variedade é indicada para plantios sob condições do Recôncavo Baiano, similares 

à região de Cruz das Almas, Bahia, onde ocorre uma pluviosidade anual em torno de 1.200 

mm, distribuída nos meses de abril a setembro, temperatura média anual de 24° C, umidade 

relativa do ar em torno de 80% e solos dos tipos Latossolo e Argissolo Amarelo. É indicada 

também para os Tabuleiros Costeiros e litoral do Nordeste (FUKUDA, 2009). 

Além das variedades de mandioca, a Embrapa Mandioca e Fruticultura é parceira da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros no desenvolvimento do híbrido de banana, o BRS Princesa, 

que foi lançado em 2008. A vantagem desse material é ser tolerante ao Mal-do-Panamá e 

resistente à Sigatoka-Amarela. A banana Princesa atende à demanda de frutos da cultivar 

Maçã, em escassez no mercado, devido à suscetibilidade ao Mal-do-Panamá. O híbrido está 

registrado no SNPC/RNC. As mudas da BRS Princesa estão disponíveis em biofábricas. 

Com a Embrapa Soja (Londrina/PR), a Embrapa Tabuleiros Costeiros colocou no 

mercado (Tabela 14) dois híbridos de girassol, BRS 321 e BRS 323; e uma variedade desta 

cultura, a BRS 324.  

 

Tabela 14 - Levantamento de cultivares de girassol (Helianthus annuus L.), do período de 1996 a 

2013, desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros em parceria com Unidades (coordenadoras 

dos PMGVs) da Embrapa.  

Cultura/cultivar 

(variedade ou 

híbrido) 

Ano de 

registro 

Unidade parceira 

coordenadora do 

PMGV 

Região de 

recomendação 

Disponibilidade de 

sementes 

Status de PI 

Girassol BRS 321 2010 *Embrapa Soja MT, MS,MG, PR, 

RS, RO, SP, BA, 

GO e SE 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Dourados/MS 

Registrado 

Girassol BRS 323 2010 *Embrapa Soja SP, SC, SE, RN, 

RS, PR, PI, PA, 

MT, MS, MG, MA, 

GO, DF, CE, BA e 

AL 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Dourados/MS 

Registrado 

Girassol 324 2010 *Embrapa Soja MT, MS, MG, PR, 

PI, PE, RS, RO, SP, 

BA, GO e SE 

Embrapa Produtos e 

Mercado de 

Dourados/MS 

Registrado 

Fonte: SNPC/RNC e Embrapa Produtos e Mercado.  

* Além da Embrapa Soja, que coordena o PMGV de Girassol, outras Unidades estão envolvidas no 

desenvolvimento dessas cultivares. 
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O girassol apresenta ampla adaptabilidade às condições edafoclimáticas do Brasil, 

com maior tolerância à seca, frio e calor do que a maioria das espécies normalmente 

cultivadas no País. Dessa maneira, constitui-se uma opção de cultivo para rotação ou sucessão 

de culturas. Os grãos são utilizados para extração de óleo de excelente qualidade, destinado 

principalmente às indústrias de alimento e de biodiesel. Já o subproduto – torta ou farelo -, 

obtido do processo de extração, é altamente proteico para alimentação animal (EMBRAPA 

SOJA, 2013). 

Em 2010, a Embrapa Tabuleiros Costeiros em parceria com a Embrapa Soja (e outras 

Unidades) desenvolveu o girassol BRS 321. O híbrido apresenta resistência a míldio 

(Plasmopara halstedii), uma das principais doenças do girassol no mundo, por ser 

potencialmente muito destrutivo e estar distribuído por todas as áreas onde o girassol é 

cultivado (LEITE, 1997). O BRS 321 tem ciclo precoce e está indicado para os estados do Rio 

Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Piauí, além das regiões Centro-

Oeste, Sul, Sudeste e Distrito Federal. Sua produtividade média é de 1.700kg/ha. O híbrido 

está registrado no SNPC/RNC e suas sementes estão disponíveis na Embrapa Produtos e 

Mercado de Dourados/MS. 

Já o híbrido BRS 323 tem como características mais relevantes a produtividade e a 

precocidade que o diferencia nos sistemas produtivos das principais regiões agrícolas 

(EMBRAPA SOJA, 2013). O híbrido está indicado para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São 

Paulo, Sergipe e para o Distrito Federal. As sementes estão disponíveis na Embrapa Produtos 

e Mercado de Dourados/MS. O BRS 323 está registrado no SNPC/RNC. 

A última tecnologia desenvolvida em parceria com a Embrapa Soja foi o girassol BRS 

324. A variedade tem como características principais alto teor de óleo e precocidade e é 

indicada para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e para o Distrito Federal. As 

sementes estão disponíveis na Embrapa Produtos e Mercado de Dourados/MS. O híbrido está 

registrado no SNPC/RNC. 
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Além dessas, a Embrapa Tabuleiros Costeiros recomendou e indicou mais de 15 

cultivares de girassol, de órgãos oficiais e de empresas privadas, dentre elas, MG 52, M734, 

L358, L250, Aguará 4, Aguará 6, Embrapa 122, Agrobel, Catissol e Olisun (CARVALHO et 

al., 2012).  

 

6.1. ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA P&D E DA TT 

6.1.1. A Proteção 

Verifica-se que as leis de propriedade intelectual introduzidas no Brasil a partir da 

década de 1990, principalmente a Lei de Proteção de Cultivares, tiveram um papel 

fundamental para as instituições públicas e privadas no desenvolvimento de novas tecnologias 

para a agricultura. Esse novo cenário influenciou diretamente as formas de parceria para o 

desenvolvimento de inovações para o campo.  

Nesse sentido, o estudo identificou que a Embrapa lançou variedades de milho com 

características agronômicas semelhantes num período de cinco anos. De acordo com o 

melhorista Pacheco, no caso específico da variedade de milho BRS Caatingueiro, a Embrapa 

lançou uma nova variedade de milho com características semelhantes (a BRS Gorutuba em 

substituição à BRS Caatingueiro) para o mesmo ambiente porque houve problema na proteção 

da variedade BRS Caatingueiro.  

Sobre a definição de registro e proteção de cultivar, Laudares e Paes informam que são 

conceitos fundamentalmente distintos: 

“O registro é feito no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (RNC/MAPA), com a finalidade de habilitar previamente 

as cultivares para a produção, o beneficiamento e a comercialização no País. Já a 

proteção é feita no SNPC/MAPA, amparada pela Lei de Proteção de Cultivares, 

sancionada em abril de 1997, com o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos 

de propriedade intelectual sobre a cultivar criada” (LAUDARES, questionário 

respondido em 08/07/2014 ). 

 

“A finalidade do registro é habilitar a cultivar do ponto de vista legal para ser 

multiplicada. É comunicar ao Ministério para que fiscalize a produção de semente de 

acordo com as normas do próprio Ministério. Para cada cultura, existe um padrão de 

qualidade, de germinação, de vigor, de pureza, que o Ministério da Agricultura 

fiscaliza. Já a proteção assegura àquele pesquisador ou àquela instituição o direito da 

propriedade intelectual” (PAES, entrevista em 10/07/2014 ). 

 

Para o melhorista Pacheco, a vantagem de se proteger uma variedade reside em limitar 

o seu uso por pessoas ou empresas que podem vir a produzir material sem a licença da 
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Embrapa e sem a devida qualidade genética (PACHECO, entrevista em 16/06/2014). O 

melhorista diz que mesmo protegendo o material é possível que os pequenos produtores rurais 

tenham acesso a esse mesmo material, e convida para uma reflexão: 

“[...] quando se licencia uma variedade você dá o direito de uma empresa produzi-la, 

e se a empresa tem o direito exclusivo de produzir, aí de fato há um dilema [...] se 

existe uma empresa produzindo, por que estimular a produção social? [...] para isso, 

há os programas do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) que trabalham 

com empresas para produção de sementes. Por exemplo, há uma empresa em 

Primavera do Leste, Mato Grosso, que plantou 800 ha do Caatingueiro para produzir 

sementes destinadas ao estado de Pernambuco [...] quer dizer, o MDA compra [...], e 

o governo intermedeia junto ao MDA por meio de programas sociais. Em resumo, 

uma empresa produz a semente e o governo compra e distribui” (PACHECO,  
entrevista em 16/06/2014).  

 

Sob esse mesmo ponto de vista, Paes afirma que existe uma deliberação da Embrapa, 

por meio de sua Política de Gestão da Propriedade Intelectual, determinando que toda cultivar 

deve ser protegida. A legislação esclarece que cultivares reconhecidas como de interesse 

público, devem ser de domínio público, mas a própria legislação também dá direito à 

detenção da titularidade daquilo que se desenvolveu: 

“[...] se você não proteger a cultivar que desenvolveu significa que ela é de domínio 

público. Do ponto de vista formal, ela (cultivar) não é da Embrapa. Protegendo-a 

você está assegurando que aquela informação ou aquele conhecimento que foi 

gerado pertence à Embrapa [...] Se alguém quiser fazer uso daquele conhecimento 

tem que pedir autorização à Embrapa” (PAES, entrevista em 10/07/2014).  

 

De Carli (2005) ressalta a importância da LPC para o estabelecimento de uma nova 

fase para as questões de propriedade intelectual das cultivares, possibilitando o pagamento de 

royalties aos obtentores dos materiais, mas diz que juntamente com a semente protegida 

surgiu a semente “pirata” que é aquela produzida e posteriormente comercializada, a partir da 

semente protegida, sem a devida autorização do obtentor. 

Nesse sentido, Wetzel (2005, p. 30) destaca a questão da fragilidade da legislação com 

relação ao mercado de sementes piratas: 

“Na verdade, o mercado paralelo de sementes piratas parece crescer cada vez mais 

no país, uma vez que não existe uma maneira eficaz de coibir esta fraude. Pelo 

menos, até agora, através de instrumento jurídico e da fiscalização efetiva do 

comércio de sementes”.  

 

Por outro lado, De Carli (2005) traz a flexibilidade da LPC quanto à utilização das 

sementes protegidas. Para o autor, a Lei é flexível ao permitir que o produtor rural utilize a 

própria semente para a safra seguinte, ou utilize aquele material colhido no ano anterior, como 
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também valer-se da troca de material protegido com outros produtores rurais, de modo a 

assegurar os replantios necessários. 

Conjugando da opinião de De Carli (2005), na questão da PI de cultivares, Paes relata 

que a proteção favorece o estabelecimento de contratos de licenciamento, mas isso não 

significa que a Embrapa não possa dispensar o pagamento de royalties quando se trata de 

cultivares voltadas para agricultores de base familiar ou pequenos produtores rurais: 

“A Embrapa faz o contrato de licenciamento com empresas privadas e essas 

empresas pagam um percentual a título de royalties. Mas existe um fator importante 

da proteção mesmo que não gere royalties: por exemplo, as cultivares de feijão são 

protegidas, mas a Embrapa não cobra royalties por entender que a cultura do feijão 

tem forte apelo social e grande importância para a segurança alimentar dos 

produtores rurais. Mesmo assim, o produtor que queira produzir semente de feijão 

tem que pedir autorização à Embrapa. A proteção é importante porque se controla o 

nível técnico de quem produz e também a questão genética” (PAES, entrevista em 

10/07/2014).  

 

Semelhantemente, Laudares defende que se deve buscar avaliar o impacto social em 

contrapartida a modelos de negócios como licenciamento, tanto para a cultura do feijão 

quanto para a de milho.  

“Um exemplo disso é a não cobrança de royalties para cultivares protegidas de 

feijão, considerando o seu alto interesse social. Para algumas variedades de milho, 

também está se analisando modalidades mais baratas de licenciamento, em face do 

público a que normalmente se destinam” (LAUDARES, questionário respondido em 

08/07/2014. 

 

Além dessas questões, Paes (entrevista em 10/07/2014) informa que a proteção 

possibilita um certo controle sobre aqueles que estão produzindo as sementes. Quando a 

cultivar é de domínio público, a Embrapa não tem como fazer esse acompanhamento. Quanto 

às cultivares de milho, voltadas para pequenos produtores rurais da região semiárida do 

Nordeste, o entrevistado acredita ser de domínio público assim como são as cultivares de 

feijão, de forma a baratear os custos para os governos adquirirem sementes. 

 

6.1.2. Características agronômicas e o público-alvo das cultivares desenvolvidas 

Sobre variedades com características agronômicas semelhantes, Carvalho diz que o 

lançamento de uma cultivar vai depender da extensão da região: 

“[...] no Nordeste brasileiro, a região do Sertão ocupa cerca de dois milhões de 

hectares. Uma variedade apenas é muito pouco. Então, nesse caso, é altamente 

vantajoso lançar uma, duas, três variedades com mesmas características para atender 

toda essa região” (CARVALHO, entrevista em 23/06/2014). 
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Pacheco acrescenta que quando se pensa o desenvolvimento de variedades de milho 

para o Nordeste o público-alvo é os pequenos agricultores, justo porque as variedades têm um 

caráter social, ou então quando se tem um problema econômico grave. Nesse sentido, as 

variedades de milho desenvolvidas em parceria entre a Embrapa Tabuleiros Costeiros e 

Embrapa Milho e Sorgo têm como foco os pequenos produtores rurais, mas o melhorista 

Pacheco defende que o ideal é que esse público-alvo possa também ter acesso aos híbridos, 

possibilitando maior produtividade nas lavouras. 

Tratando do caráter social das cultivares, Wetzel (2005) defende a centralização e 

unificação sistêmica, bem como a revitalização do programa de sementes básicas da Embrapa 

por dois motivos: 

“Primeiro, para fazer frente a provedores de cultivares de origem externa, 

interessados em ações comerciais, que deixam de lado espécies de apelo social. Em 

segundo lugar, porque empresas multinacionais de sementes não desenvolvem 

mercados em regiões carentes, como Nordeste e Norte, bem como não assistem 

zonas marginais da agricultura brasileira pobre, da agricultura familiar e dos 

assentamentos”. (WETZEL, 2005, p. 1). 

Paralelamente, Carvalho afirma: 

“Toda e qualquer variedade de milho deveria ser de domínio público porque é uma 

tecnologia social. O governo deveria [...] produzir em quantidade suficiente e 

começar a distribuição [...]. Não deveria ser licenciada [...] porque variedade é para 

o pequeno agricultor” (CARVALHO, entrevista em 13/06/2014). 

 

 

A definição de tecnologia social é abordada por De Paulo (2004): 

 
“Há tecnologias que ao mesmo tempo são agrícolas, ecológicas, econômico-

solidárias, promovem a segurança alimentar e representam modelo de negócio com 

planejamento de expansão; porém, justamente por serem multisetoriais, precisariam 

de um amplo leque de articulação entre as organizações da sociedade e várias áreas 

governamentais para garantir a plena realização de todas as suas dimensões. Em 

geral, as tecnologias sociais têm dimensão local. Aplicam-se a pessoas, famílias, 

cooperativas, associações. O que é uma vantagem é também uma dificuldade para 

que sejam vistas em termos de um projeto nacional” (DE PAULO, p. 66). 
 

Sobre outro aspecto, Pacheco destaca a semente como um pacote tecnológico: 

“[...] ali, há uma genética “fantástica”, de muitos anos de trabalho, um esforço muito 

grande que envolve muita gente e instituições. Então, produzir semente de geração 

F2 ou usar semente de variedade e ainda reutilizá-la resulta em redução de 

produtividade e é um forte desestímulo às empresas de melhoramento e às empresas 

de sementes” (PACHECO, entrevista em 16/06/2014). 
 

Da mesma maneira, Carvalho afirma que as empresas privadas preferem produzir os 

híbridos de milho porque são materiais genéticos de maior potencial de produtividade: 
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“[...] com os híbridos você pode alcançar a casa dos 10, 15 mil kg/ha, enquanto que 

a variedade alcança apenas 3 ou 4 toneladas, no máximo [...]. Então, é muito mais 

vantagem, hoje, utilizar híbridos que variedade.” (CARVALHO, entrevista em 

13/06/2014). 

 

As condições para lançamento de uma nova cultivar no mercado vai depender de 

vários fatores. Um dos aspectos mais importantes diz respeito às características agronômicas. 

Paes diz que uma nova cultivar tem que se destacar em relação a outra e os descritores 

mínimos identificados nos ensaios de DHE (Distinguibilidade, Homogegeneidade e 

Estabilidade) comprovam esses três aspectos. 

O desenvolvimento de uma cultivar se estende de 5 a 10 anos. Nesse período, o 

melhorista avalia o material em diversos ambientes, comparando-os com outros materiais, 

chamados materiais-padrão. “Esses novos materiais são testados até que confirmem o 

comportamento superior [...] em produtividade, tolerância à seca, pragas, doenças” 

(CARVALHO, entrevista em 13/06/2014). 

Porém, Paes relata que há cultivares que têm maior posicionamento no mercado, 

apesar do seu ciclo de vida. Às vezes, há cultivares muito parecidas, com características 

semelhantes, e mesmo as mais antigas continuam tendo maior aceitação em determinada 

região.  

“O feijão BRS Pérola, por exemplo, é cultivar de domínio público. Está há mais de 

15 anos no mercado e ainda é uma das cultivares de feijão mais requisitadas pelos 

agricultores. A Embrapa tem cultivares até melhores que a Pérola, mas como esta é 

mais conhecida, mais famosa, a demanda é maior, e, de fato, é uma semente boa. O 

Milho BRS 106 é outro exemplo. É uma das cultivares mais antigas da Embrapa, 

que conquistou o mercado. É uma cultivar muito boa, mas a Embrapa já tem outras 

melhores. Por exemplo, a BRS Sertanejo, desenvolvida pela Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, é superior ao BRS 106, mas os agricultores continuam utilizando o BRS 

106 porque é mais conhecido, mais famoso. Agora, nas condições da região 

Nordeste, as evidências agronômicas indicam que o milho BRS Sertanejo é 

superior” (PAES, entrevista em 10/07/2014). 

Laudares compartilha desta opinião, mas sugere um maior número de empresas 

licenciadas para produção das sementes: 

“Pressupõe-se que um novo produto lançado tenha predicados superiores ao melhor 

produto semelhante existente no mercado. Esse entendimento deve prevalecer para o 

caso de todas as novas cultivares a serem liberadas para posicionamento no 

mercado. Entretanto, caso haja lançamento de cultivares conforme o enunciado, a 

vantagem seria o licenciamento a mais produtores de sementes de atuação nas 

regiões-alvos, desde que haja espaço mercadológico que justifique” (LAUDARES, 

questionário respondido em 08/07/2014). 
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Nesse ponto, Paes sugere a substituição das cultivares mais antigas por outras mais 

recentes. Ele diz que é importante criar estratégias de substituição porque entende-se que as 

mais novas no mercado têm maior desempenho agronômico.  

Laudares traz outro ponto relevante ao lançamento de cultivares: 

“A decisão de liberação de uma nova cultivar para posicionamento no mercado tem 

que estar dependente de uma série de ações/providências condicionantes. Dentre elas 

a disponibilidade de uma quantidade mínima de sementes genéticas/básicas a serem 

destinadas ao uso na fase de finalização do produto, ainda no seu desenvolvimento, 

às UOs (Unidades de Observação) e UDs (Unidades de Demonstração) e para os 

primeiros campos de sementes licenciados. Ou seja, a comunicação ao mercado da 

chegada de uma nova cultivar só deve ocorrer em consonância com a oferta de 

sementes, para não gerar frustrações na oferta/demanda” (LAUDARES, 

08/07/2014). 

Ainda sobre esse aspecto, Paes diz que o melhorista disponibiliza certa quantidade de 

semente para que o SPM faça a produção da semente genética e a partir desta produza a 

semente básica destinada à comercialização. E essa é a regra: “lançou a cultivar tem que ter a 

semente básica” (PAES, entrevista em 10/07/2014). 

Sobre a responsabilidade de lançamento de uma nova cultivar, Laudares e Paes 

afirmam que as discussões sobre o tema passam pelos Comitês de Governança para 

Posicionamento de Ativos Tecnológicos (CG PIT-UD core), ficando a decisão da liberação de 

novas tecnologias, para posicionamento no mercado, para as chefias da Unidade core 

correspondente e do SPM. 

Do ponto de vista científico e tecnológico, cultivares de domínio público há mais de 

15 anos compõem o Catálogo de Produtos, Tecnologia e Serviços da Embrapa, mas o assunto 

está sendo revisto pela Diretoria da Empresa no sentido de tomar algumas medidas que 

reorganizem o portfólio de cultivares da Embrapa: 

“Há previsão de que as cultivares venham a ser classificadas em três categorias: 1) 

aquelas que serão promovidas no mercado; 2) aquelas que serão terceirizadas; 3) 

aquelas que serão retiradas do portfólio. Isso sob o enfoque mercadológico. Ou seja, 

serão mantidas as que ainda tiverem espaço de desenvolvimento no mercado. Por 

outro lado, a retirada de cultivares do portfólio não impede que as mesmas sejam 

utilizadas em novas pesquisas/avaliações/cruzamentos etc.” (LAUDARES, 

questionário respondido em 08/07/2014). 

 

 

6.1.3. Políticas Agrícolas e Transferência de Tecnologia 

Independentemente da cultura para o desenvolvimento de cultivares com maior 

adaptação às condições de clima e solo das regiões brasileiras, seja pela agroindústria 
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sementeira ou pela empresa pública, é indiscutível a importância da P&D para a agricultura de 

base familiar ou de pequenos produtores rurais, bem como para o agronegócio brasileiro. 

No processo tradicional de transferência de tecnologia da Embrapa foram identificadas 

algumas ações como eventos de Dia de Campo, nos quais há disponibilidade de sementes dos 

projetos de pesquisa, implantação de Unidades Demonstrativas em propriedades rurais, 

treinamentos e capacitação em parceria com órgãos de extensão rural e assistência técnica e, 

ainda, eventos de distribuição de sementes por prefeituras que compram das empresas 

produtoras os materiais (sementes certificadas e fiscalizadas) para contemplar determinada 

região ou comunidade rural.  Nesta última  iniciativa, o melhorista Carvalho ressalta as ações de 

políticas agrícolas para dar acesso às variedades desenvolvidas pela Embrapa:  

“Quando o pesquisador desenvolve um material é visando ao pequeno agricultor, ao 

médio agricultor e ao grande agricultor de determinada região. Variedades de milho, 

feijão e mandioca consubstanciam-se em tecnologias sociais que devem ser 

amplamente aproveitadas em políticas públicas. Qualquer uma dessas cultivares 

pode ser utilizada pelo pequeno agricultor, como o milho Caatingueiro, o milho 

Sertanejo, as variedades de feijão e de mandioca. Em suma, todas são largamente 

empregadas em programas sociais [...]” (CARVALHO, entrevista em 23/06/2014). 

 

Da mesma maneira, Pacheco (17/06/2014) considera as políticas públicas de suma 

importância para facilitar o acesso dos produtores rurais aos materiais de maior qualidade 

genética: 

“[...] os programas do MDA trabalham com pequenas e médias empresas para 

produção de sementes (variedades). O mesmo poderia ser feito para produção das 

sementes de híbridos para atender os pequenos produtores rurais” (PACHECO, 

entrevista em 17/06/2014). 

 

Segundo Paes, no Nordeste os governos estaduais e federal ainda são os maiores 

clientes do SPM. Isso porque os agricultores ainda não têm a cultura de comprar sementes de 

qualidade no mercado.  

 
“Normalmente, os agricultores utilizam sementes que eles mesmos produzem ou 

compram na feira. Muitas vezes a semente não tem bom padrão genético, nem vigor 

nem germinação, e o agricultor acaba perdendo muito com isso, pois os índices de 

produtividade são muito baixos, principalmente do milho e do feijão. A 

produtividade no Brasil é um pouco acima de 4 mil a 5 mil quilos por hectare; no 

Nordeste não chega a 700 quilos/ha. Qualquer cultivar de feijão-de-corda, no Brasil, 

chega a produzir 1,5 mil a 2 mil kg/ha, já a média no Nordeste é de 400 kg/ha. 

Então, existe um diferencial muito grande. Mas os programas governamentais fazem 

esse aporte. O Ministério do desenvolvimento Agrário (MDA), principalmente, e o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) compram sementes da Embrapa e 

representam os principais clientes” (PAES, entrevista em 10/07/2014). 
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Ainda de acordo com Carvalho, existe uma articulação entre as Unidades parceiras (da 

Embrapa) para o processo de transferência de tecnologias: 

“[...] no caso do feijão, a Embrapa Tabuleiros Costeiros entra em contato com a 

Embrapa Arroz e Feijão e eles cedem uma quantidade em torno de quinhentos quilos 

a mil quilos por material para fazer um trabalho de transferência. Automaticamente, 

esse material é repassado para as prefeituras com o apoio da área de TT 

(Transferência de Tecnologia) da Embrapa” (CARVALHO, entrevista em 

23/06/2014). 

 

6.1.4. Por que variedades? 

Para os melhoristas entrevistados, a possibilidade de replantio das variedades ainda é 

um fator determinante para a escolha dos pequenos produtores rurais por variedades de milho, 

mesmo que o ganho da produtividade seja menor.  

“[...] a grande vantagem da variedade de milho é que se pode replantar as sementes, 

e o híbrido não. Como consequência, pode-se perder em torno de 20% a 25% na 

produtividade ao se usar sementes de replantio” (CARVALHO, entrevista em 

13/06/2014). 

Diferentemente, as variedades de feijão, desenvolvidas em parceria entre Embrapa 

Tabuleiros Costeiros e Embrapa Arroz e Feijão, e as de mandioca, com a Embrapa Mandioca 

e Fruticultura, atendem aos pequenos produtores rurais, exclusivamente. Carvalho ressalta que 

isso se deve ao fato de o milho ser uma cultura em que a semente tem preço no mercado 

agrícola. Daí, ressalta o melhorista: 

“As grandes empresas (produtoras de sementes) não têm interesse em produzir 

semente de feijão ou mandioca, mas têm grande interesse em produzir sementes de 

milho, por isso o domínio dessas empresas particulares em relação ao milho, por se 

tratar de uma commodity” (CARVALHO, entrevista em 13/06/2014). 

Exemplificando, Carvalho (2014) assegura que o feijão e a mandioca são culturas 

autógamas e que não perdem o vigor genético: 

“[...] se o agricultor dispõe de certa quantidade de feijão, ele pode reproduzir, 

através do replantio, uma quantidade muitas vezes superior à quantidade original 

sem que a variedade perca sua capacidade produtiva. Já o milho híbrido não deve ser 

replantado porque ocorre perda acentuada de seu vigor produtivo. Em razão disso, o 

pequeno produtor vê-se obrigado a sempre recorrer ao mercado para comprar novas 

sementes híbridas, a cada plantio. Tal como ocorre com o feijão, a mandioca pode 

ser reproduzida através de um pequeno pedaço de seu caule, a maniva, sem que 

perca sua potencialidade produtiva após  replantios sucessivos” (CARVALHO, 

entrevista em 13/06/2014). 

 

De Carli ( 2005) diz que a presença da empresa pública no mercado de sementes de 

híbridos é minoria, pois o investimento e a agressividade comercial das empresas privadas 
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neste setor, em grande maioria multinacionais, é extremamente superior às públicas. Em 

parte, o autor afirma ser em decorrência da margem de lucro que a atividade com híbridos 

proporciona, além do fato de “o processo de polinização cruzada existente em híbridos 

permitir  uma proteção natural (“patente natural”) da semente melhorada, uma vez que se 

mantém bloqueado o acesso às linhas mães”.  

Esse argumento sobre as culturas autógamas, como o feijão e mandioca, é reforçado 

por Wilkinson e Castelli (2000):   

“No mercado das variedades das distintas espécies, a pesquisa pública teve e ainda 

tem um peso muito importante nos programas de melhoramento de cultivares que 

são comercializados por meio de sistemas de parcerias com o sistema cooperativo e 

algumas empresas nacionais privadas. Logo após a aprovação da LPC, em 1997, 

observa-se a entrada de algumas transnacionais nesse mercado, centrando seu foco 

de ação em algumas espécies” (WILKINSON; CASTELLI, 2000, p. 65). 

 

Nessa linha de pensamento, Pacheco esclarece: 

“O uso de semente de geração F2 ou reutilização de semente de variedade diminui a 

produtividade. Dessa maneira, o investimento em pesquisa com variedades é muito 

baixo. Atualmente, não existe nenhum programa de melhoramento no Brasil, que eu 

saiba, desenvolvendo variedade, especificamente. As variedades são produzidas 

como um subproduto dos programas de melhoramento dos híbridos simples, duplos 

e híbridos triplos por meio da recombinação das melhores linhagens utilizadas nos 

híbridos pela recombinação de bons híbridos comerciais, seguida de seleção massal, 

sem gastar muito dinheiro para produzir o material, já que se está trabalhando com 

genética mais elevada. Os programas que faziam 21 ciclos de seleção de progênies 

de meios irmãos, como a do BRS Sertanejo, por exemplo, fazendo seleção de 200 

progênies com duas repetições, em dois locais, acabaram” (PACHECO, entrevista 

em 16/06/2014). 

 

 Além do desenvolvimento de novas cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas 

da região Nordeste, Carvalho destaca as indicações de materiais como fator relevante para os 

agricultores: 

“Recomendações de cultivares previamente estudadas e indicadas por instituições de 

pesquisa, como a Embrapa, permitem um ganho considerável nos diferentes 

sistemas de produção dos produtores rurais [...]” (CARVALHO, entrevista em 

13/06/2014). 

 

 

 

6.1.5. Os programas de melhoramento das Unidades e o desenvolvimento de cultivares 

As características agronômicas das variedades desenvolvidas pela Embrapa são 

rigorosamente identificadas e selecionadas via melhoramento genético vegetal. Sobre esse 

aspecto, De Carli (2005) afirma que a variabilidade genética é tratada nos programas de 
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melhoramento com o objetivo de realizar a transferência e o cruzamento de características 

importantes ou desejáveis de plantas, para obtenção de cultivares com maior qualidade 

nutricional, mais resistentes a pragas e doenças e mais adaptadas às diversas condições de 

clima e solo. 

O desenvolvimento de cultivares por meio dos PMGV é classificado pelos melhoristas 

como de suma importância. Para Carvalho, o Programa é dinâmico e permite lançar no 

mercado novas variedades, novos híbridos, superiores e mais adaptados em relação aos que 

estão no mercado. 

Pacheco informa que os PMGV são mais antigos que a própria Embrapa: 

“O programa de melhoramento de milho existe desde a época do DNPEA
22

. Na 

verdade, a Embrapa foi criada em cima do DNPEA. Os programas foram 

aproveitados e anualmente são renovados. São projetos de longa duração, renováveis 

[...]” (PACHECO, entrevista em 16/06/2014).  

Assim como os PMGV, os BAGs têm um papel fundamental no desenvolvimento de novas 

cultivares. O melhorista Carvalho informa que: 

 “Todo e qualquer material de importância econômica tem hoje o seu banco de 

germoplasma [...]. Há 10, 15 anos coletou-se todo o material (de milho) que existia e 

foi colocado no Banco Ativo da Embrapa Milho e Sorgo. Hoje, praticamente, não é 

mais nosso (os acessos), agora estão vindo de fora, mas todo ele é guardado. Isso é 

importantíssimo para os PMGVs” (CARVALHO, entrevista em 13/06/2014). 

 
 

Sobre o DNPEA, Sousa (1987) argumenta: 

 
“A Embrapa, que desde o início procurou ser mais do que uma mudança de sigla, 

substituirá o DNPEA, trazendo na sua estruturação uma série de mecanismos até 

então desconhecidos na pesquisa agropecuária federal, como flexibilidade 

administrativa na busca e utilização de recursos humanos e finaneiros, treinamneto 

técnico-científico em todos os níveis e ampla liberdade no estabelecimento de uma 

política salarial competitiva” (SOUSA, 1987, p. 191-192). 

Outro ponto a ser destacado diz respeito às parcerias entre Unidades para o 

desenvolvimento de cultivares.  Pacheco ressalta a capilaridade das unidades da Embrapa 

como fator essencial para as pesquisas nas regiões de atuação das Unidades: 

“[...] a Embrapa tem 47 Unidades. Algumas não têm campo experimental, mas 

vamos dizer que temos 40 (Unidades) com campo [...]. Não há nenhuma empresa 

privada no Brasil que tenha essa capacidade... é uma capilaridade muito grande de 

ensaios” (PACHECO, entrevista em 16/06/2014). 

                                                           

22 Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuárias.  

  



113 
 

 
 

Nesse sentido, Laudares entende que as parcerias trazem grande economia e 

potencialização do uso dos recursos e estruturas das unidades envolvidas. “Leva, ainda, ao 

trabalho em rede, fortalecendo atuações conjuntas. Do contrário, seria necessário que cada 

Centro de Pesquisa ou Unidade tivesse estruturas enormes e caríssimas, o que provavelmente 

inviabilizaria muitos trabalhos de pesquisa” (LAUDARES, questionário respondido em 

08/07/2014). 

Sobre as parcerias, a própria Embrapa incentiva o esforço das Unidades em 

estabelecer parcerias internas e com diversos atores envolvidos em P&D: 

“Os profissionais de cada Unidade de P&D deverão esforçar-se para estabelecer 

parcerias estratégicas com outras unidades operacionais da Embrapa e com pessoas 

físicas e jurídicas habilitadas ou interessadas em P&D, de todo o mundo, mediante 

núcleos de gestão tecnológica, núcleos temáticos descentralizados e outros 

mecanismos, de forma a complementar recursos humanos e materiais, aumentar a 

oferta de soluções e o alcance geográfico de sua ação, reduzir custos operacionais e 

aumentar a qualidade de seus projetos de P&D” (Embrapa, 1999, p. 29). 

Wetzel (2005) reforça a importância da Embrapa no melhoramento de plantas para a 

agricultura brasileira: 

“A Embrapa dispõe do maior aparato público, na América Latina, dedicado ao 

melhoramento de plantas ou criação contínua de novas variedades, novos híbridos e 

clones, de uma variada gama de espécies de interesse agrícola, no âmbito do 

agronegócio e de interesse social da agricultura praticada por pequenos agricultores 

espalhados no território nacional. Pessoal especializado, instalações, laboratórios, 

equipamentos, conhecimentos acumulados, experiência em pesquisa, em todas as 

regiões, e boas condições de trabalho é o que, com um grande acervo de 

germoplasma, a Embrapa tem em seu poder, para oferecer os melhores produtos 

para a agricultura brasileira, com a particularidade de contar com excelentes 

resultados para a área tropical, como talvez nenhuma outra organização pública, no 

mundo. Trata-se de patrimônio público de grande valor” (WETZEL, 2005, p. 13). 

 

Carvalho corrobora com os autores afirmando que são necessárias parcerias com 

outras instituições para atingir melhores resultados no desenvolvimento de cultivares: 

  “Além das parcerias com as Unidades da Embrapa, o estreito relacionamento com 

órgãos de extensão rural, secretarias municipais, cooperativas e associações, 

institutos de pesquisa estaduais, federação de agricultores e movimentos sociais foi 

decisivo para os resultados alcançados com as pesquisas e testes das cultivares 

desenvolvidas” (CARVALHO, entrevista em 13/06/2014). 

O melhorista diz que posteriormente ao desenvolvimento das cultivares, o acesso dos 

produtores rurais às tecnologias depende de outras instâncias, mas existe uma articulação 

muito forte com secretarias municipais de agricultura para disponibilizar o material 

proveniente da pesquisa: 
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“Cabe à Embrapa e ao pesquisador desenvolver o material. Desenvolve-se o 

material, faz-se as devidas avaliações, comprova-se aquele material como sendo 

bom ou ruim [...] sendo bom, ele é lançado no mercado regional [...] para chegar até 

o produtor rural depende-se de outras instâncias. [...] o pesquisador aciona as 

secretarias de cada município interessado e faz todo o processo de difusão, de 

distribuição, de transferência, o que envolve a Embrapa, secretaria de agricultura do 

município, órgão de extensão rural e agricultores” (CARVALHO, entrevista em 

23/06/2014). 

6.1.6. Comercialização 
 

Do ponto de vista da comercialização, são os antigos Escritórios de Negócios, 

atualmente denominados Embrapa Produtos e Mercado (SPM), os responsáveis pela produção 

das sementes genéticas e básicas das cultivares desenvolvidas pelas Unidades da Embrapa. 

De acordo com Paes e Laudares, o papel do SPM é promover no mercado todos os 

ativos gerados pelos programas de melhoramento da Embrapa, não só cultivares.  

 
“O foco maior do nosso trabalho é genética de cultivares. Mas estamos passando por 

uma reformulação para trabalhar com outros produtos, inclusive com animais, novos 

ativos, microorganismos, princípios ativos [...] e ativos gerados pelos programas de 

pesquisa da Embrapa. Uma vez a Unidade desenvolvendo esse ativo, é caracterizar o 

material, colocá-lo no mercado e formalizar contratos” (PAES, entrevista em 

10/07/2014). 

 
“O Serviço de Produtos e Mercado (SPM) é uma unidade de serviço especial, 

subordinada ao Diretor-Presidente, que tem como missão institucional implantar as 

estratégias e ações de produção, promoção, comercialização e licenciamento de 

ativos pré-tecnológicos e tecnológicos desenvolvidos pelos programas de 

melhoramento vegetal e animal da Embrapa, destinados ao desenvolvimento 

sustentável da agricultura brasileira, em benefício da sociedade” (LAUDARES, 

questionário respondido em 08/07/2014). 

 

Para tanto, Paes informa que para comercializar os materiais disponíveis o SPM cria 

uma rede de parceiros e estabelece contratos de licenciamento com parceiros privados
23

 para 

multiplicação e comercialização das sementes.  

“Então, esse relacionamento com o mercado quem faz é a gente. Esse é o nosso 

papel: interagir com os programas de pesquisa e promover esses materiais, fazer 

com que eles alcancem, de forma organizada, maior fatia no mercado” (PAES, 

entrevista em 08/07/2014). 

 

                                                           
23

 (DE CARLI, 2005) As parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração entre o Estado e atores do setor 

privado, remunerado segundo critérios de desempenho, previamente acertados em contrato, em prazo compatível com a 

amortização dos investimentos, realizados mediante o compartilhamento de riscos, no qual um agente do setor privado 

assume a realização de serviços ou empreendimentos públicos cuja responsabilidade pelo investimento e pela exploração 

incubem, no todo ou em parte, ao ente privado e a viabilidade econômico-finaceira do empreendimento depende de um fluxo 

de receitas total ou pacialmente proveniente do setor público. 
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De Carli (2005) reforça esse argumento dizendo que a LPC também possibilitou maior 

investimento do setor privado no melhoramento, visando ao desenvolvimento de novas 

cultivares e maior retorno financeiro com a cobrança de royalties. 

A contrapartida do licenciamento é destacada por Laudares: 

“O licenciamento de tecnologias é uma forma de retroalimentar os trabalhos de P&D 

da Embrapa e continuar a gerar novas TPPS” (LAUDARES, questionário 

respondido em 08/07/2014). 

 

De acordo com Paes e Laudares, o SPM não comercializa a semente básica de 

cultivares licenciadas para outros clientes. Apenas em casos de ações de transferência de 

tecnologia é que há multiplicação dessas sementes. 

“Os Escritórios produzem as sementes genéticas e básicas para atender às demandas 

de produção dos licenciados. Há casos em que híbridos e/ou variedades protegidas 

são multiplicadas para uso em ações de disseminação de tecnologias/cultivares. 

Entretanto, o foco não é comercializar diretamente essas sementes” (LAUDARES, 

questionário respondido em 08/07/2014). 

 

Laudares acrescenta a esse grupo de clientes todos os produtores da indústria brasileira 

de sementes licenciados do Programa de Milho e de Sorgo da Embrapa, assim como 

produtores de sementes e agricultores conscientes que usam sementes básicas de feijão de 

origem/qualidade. Com relação à indústria de sementes na região Nordeste, Paes lamenta que 

a atividade seja ainda muito incipiente. 

 
“São poucos os produtores que têm interesse em produzir sementes, diferentemente 

das regiões Sul e Sudeste onde já existem uma indústria bem desenvolvida, 

multinacionais e um mercado lucrativo e muito competitivo” (PAES, entrevista em 

10/07/2014). 

 

A realidade dessas regiões, e também do Centro-Oeste, pôde ser observada por De 

Carli (2005): 

“[...] Amparadas por uma legislação clara e flexível, com bom nível de fiscalização e 

boa representatividade da área privada, o setor sementeiro se desenvolveu e se 

consolidou com características próprias e bem definidas. Inicialmente nos estados do 

Sul e mais recentemente no Centro-Oeste. São empresas de diferentes portes que 

exercem geralmente a atividade de produção e venda de sementes, muitas vezes de 

forma complementar, e outros segmentos como comércio de grãos, insumos e 

agroindústria” (DE CARLI, 2005, p. 80). 

 

Além das empresas sementeiras dedicadas a esta atividade, De Carli (2005, p. 80) 

afirma que “é significativa a participação das cooperativas agropecuárias de produção, 
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geralmente integrando diversas etapas da cadeia, desde a pesquisa à comercialização do 

produto industrializado”. 

Em 1997, Contini et al. já visualizavam que a grande oportunidade institucional para o 

futuro da P&D estava nas parcerias entre os setores público e privado. Os autores entendiam 

que as novas potencialidades para o trabalho conjunto referiam-se à infra-estrutura e ao 

capital humano existentes nas instituições  de pesquisa. 

“A Embrapa, as universidades e os institutos de pesquisa contam com um corpo 

técnico com equipes multidisciplinares, que dificilmente seriam de interesse do setor 

privado mantê-las. Essas equipes possibilitam uma abordagem mais ampla do que é 

possível de ser executado por especialistas do setor privado, mais direcionados a 

aspectos específicos” (CONTINI et al., 1997, p. 90). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A parceria entre Unidades da Embrapa para o desenvolvimento de cultivares, 

especificamente nesse estudo de caso, está inserida nos Programas de Melhoramento Genético 

Vegetal coordenados pelas Unidades parceiras, fortalecidos pelos avanços técnico-científicos 

provenientes das pesquisas com recursos genéticos conservados em Bancos Ativos de 

Germoplasma. 

A parceria entre a Embrapa Tabuleiros Costeiros e Unidades de Produto fortaleceu, 

principalmente, as estratégias de P&D para o desenvolvimento de cultivares de milho, feijão, 

feijão-caupi e mandioca para o Nordeste brasileiro. 

Observa-se que o milho e a mandioca aparecem como culturas com o maior número de 

cultivares desenvolvidas em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo e a Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, respectivamente. Essas culturas, bem como os feijões, estão inseridas em 

programas do governo, mais especificamente em ações do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), consubstanciados por aquisição de sementes para distribuição em 

assentamentos e pequenas comunidades rurais em parceria com Secretarias Estaduais de 

Agricultura (SEAGRI); Projeto Reniva, visando a criar um banco de sementes/manivas nas 

comunidades rurais; via Plano Brasil sem Miséria; e, ainda, disponibilização de tecnologias 

provenientes de projetos para merenda escolar, a exemplo do Projeto de Biofortificação 

(Biofort). 

As cultivares de milho, mandioca e feijão que apresentam altos teores de betacaroteno, 

ferro, zinco e vitamina A integram o Biofort, liderado pela Embrapa Agroindústria de 

Alimentos (Rio de Janeiro/RJ), além de outros projetos com a Universidade Federal de 

Sergipe para avaliar o nível nutricional de crianças em idade escolar que estão consumindo as 

cultivares biofortificadas na merenda escolar. Diversas outras ações de transferência de 

tecnologia utilizam cultivares biofortificadas, provenientes dos Programas de Melhoramento 

Genético de Milho, Feijão e Mandioca, em programas governamentais de combate à fome e à 

desnutrição. 

A única cultivar licenciada é o milho BRS Gorutuba, produzida pela Fundação 

Triângulo, localizada em Fortaleza/CE. Essa cultivar tem características semelhantes, como 

superprecocidade, com a BRS Caatingueiro, lançada em 2005, e que está sendo produzida 

pelo Escritório de Negócios de Petrolina/PE. Observa-se que a cultura do milho, apesar de 
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apresentar-se como cultura de subsistência em algumas regiões do Nordeste brasileiro, tem 

maior número de híbridos desenvolvidos por empresas privadas, atendendo ao agronegócio de 

milho no Brasil. 

Todas as variedades de mandioca destacadas nesse estudo não têm disponibilidade de 

manivas-semente. A organização de produtores rurais em associações e cooperativas, junto 

aos órgãos de extensão técnica rural (Emater), visando à implantação de bancos de sementes-

manivas de mandioca (e sementes de outras culturas), podem se apresentar como alternativa 

para que esse público-alvo tenha acesso a cultivares melhoradas dessa cultura.   Além disso, 

por ser uma cultura voltada para a agricultura de base familiar e de pequenos produtores 

rurais, as cultivares estão registradas no SNPC, mas não são protegidas, o que facilita acesso a 

esses materiais. 

De acordo com a Embrapa Produtos e Mercado de Petrolina/PE, a Embrapa optou pelo 

não licenciamento das cultivares de feijão, levando em consideração suas características 

agronômicas, público-alvo a que se destinam as cultivares e as regiões de adaptação das 

variedades desenvolvidas.  

O estudo possibilitou perceber que a Embrapa testa os materiais de empresas privadas 

e oficiais no sentido de balizar o comportamento desses materiais e assessorar os agricultores 

na escolha daqueles materiais de melhor adaptação, evitando que o agricultor plante materiais 

que nunca foram avaliados na região, mais uma vez atendendo a políticas agrícolas, como o 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático. 

Além disso, a parceria estabelece cooperação entre as Unidades para recomendar e 

indicar outras cultivares na região de atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, representando 

a força da parceria, inclusive em projetos sociais ou voltados para a agricultura de base 

familiar, e, ainda, em ações governamentais de políticas públicas, como a aquisição de 

sementes por prefeituras para distribuição a produtores rurais. Em 2013, por exemplo, a 

Embrapa Tabuleiros Costeiros, em parceria com Unidades da Embrapa e empresas privadas, 

recomendou e indicou mais de 80 cultivares. 

A promulgação da Lei de Proteção de Cultivares e a criação do Sistema Nacional de 

Proteção de Cultivares, bem como as leis de propriedade intelectual e inovação, trouxeram às 

instituições de P&D a garantia da proteção de suas tecnologias, fortalecendo a cooperação 
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técnico-científica entre as mesmas, a exemplo do que vem ocorrendo entre Centros de 

Pesquisa, fortalecida pela capilaridade desses Centros.  

Aliado a todo o arcabouço legal para com as questões de PI, inserem-se nesse contexto 

os Programas de Melhoramento Genético Vegetal, que trouxeram um novo modelo de 

integração de esforços no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a solução tecnológica 

ou para se chegar ao produto final, objetivando gerar cultivares com características mais 

adaptadas às condições edafoclimáticas das regiões de atuação da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros e de seus parceiros internos. Além disso, os PMGVs possibilitaram abrir e ampliar a 

atuação das Unidades, promovendo ações de divulgação de pesquisas e transferência de 

tecnologias na região Nordeste.  

Considerando o tempo de desenvolvimento de uma cultivar e todos os fatores que 

envolvem a pesquisa científica, conclui-se que a Unidade teve desempenho representativo 

como Unidade Ecorregional. Porém, há que se considerar o cenário futuro das instituições de 

P&D, as mudanças político-institucionais, as estratégias de gestão, as mudanças climáticas e o 

próprio mercado consumidor e clientes da Embrapa, ainda que as cultivares disponibilizadas 

tenham atendido ou atendam, num dado período, às demandas por soluções tecnológicas da 

agricultura dos seus diversos públicos. 

Ainda que não se tenha focado nas questões de disponibilidade de sementes das 

cultivares de milho e feijão, especificamente, verificou-se que há uma questão de 

desenvolvimento de cultivares novas em substituição a outras com características 

semelhantes, mas que se perdem no mercado por falta de acesso às sementes por parte dos 

produtores rurais. 

Outro ponto relevante identificado no estudo diz respeito ao número - mesmo que 

esses números tenham ficado a título de ilustração -, de híbridos de milho registrados no 

SNPC por empresas privadas, levando a uma reflexão sobre qual a melhor forma de atender a 

um mercado no qual a Embrapa está inserida.  

As estratégias de gestão das empresas, a exemplo da Inovação Aberta, encontram no 

desenvolvimento de tecnologias a oportunidade de gerar produtos de maior valor agregado, 

pois somam-se os esforços tanto para P&D quanto para o compartilhamento de riscos e 

recursos financeiros.  
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A Embrapa, como empresa inovadora, tem buscado parcerias com Unidades, 

instituições públicas e privadas, e órgãos internacionais via Labex, visando a compartilhar 

formas de desenvolver seus produtos e tecnologias, e lucrar com a sua propriedade intelectual 

ainda que seu foco não seja a lucratividade e a concorrência, como em grandes empresas e 

corporações. 

O modelo de Inovação Aberta proposto por Chesbrough traz reflexões importantes 

para aquilo a que a Embrapa se propõe desenvolver de valor para o seu público-alvo, ou 

públicos-alvo. A Embrapa tem ações em que prevalecem a inovação aberta, como 

licenciamento de cultivares, incubação de empresas, acesso aos bancos ativos de 

germoplasma por outras empresas, via parcerias nacionais e internacionais, projetos em rede e 

a própria parceria com universidades e órgãos de assistência técnica e extensão rural, visando 

à utilização da estrutura física da Embrapa nos trabalhos de pesquisa. Essas ações são 

importantes para as decisões de produzir P&D internamente, “vender” sua PI e, ainda, 

colaborar com a P&D externa. É o ciclo virtuoso do mercado globalizado. 

Os resultados não se esgotam nesse estudo, pois as relações de parceria podem, e 

devem, ultrapassar a gama de possibilidades de geração de produtos e tecnologias para 

atender ao mercado altamente dinâmico e diversificado da agricultura tropical brasileira. 

Além disso, questões ambientais, como mudanças climáticas, novas pragas, características e 

qualidade dos solos, bem como políticas públicas, acesso a recursos genéticos podem se 

configurar como fatores decisivos no aprimoramento das pesquisas para o desenvolvimento 

de novas cultivares das culturas identificadas nesse estudo.  
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ENTREVISTA 1 - MELHORISTAS 

Entrevistado (a):                                                                                                 Data: 

Cargo:                                                    Unidade:                                              Tempo: 

 

1. Com relação às cultivares de milho, mandioca e feijão, qual ou quais a Embrapa tem maior 

domínio em seu desenvolvimento?  

2. Comparando com as cultivares de milho de empresas privadas qual a diferença do material 

desenvolvido? 

3. O que caracteriza uma semente básica? 

4. Qual o procedimento para desenvolver uma cultivar com intuito de lançamento no mercado? 

Como ocorre a articulação com as Unidades para o desenvolvimento de cultivares? 

5. Qual o papel do Programa de Melhoramento Genético Vegetal na Embrapa? Como funciona, 

qual sua finalidade, existe um documento orientador?  

6. Que variedades poderiam ser de domínio público e foram licenciadas? Por quê? 

7. O registro e proteção de cultivares, dentro das normas da Embrapa, levam em conta o mercado 

consumidor? O que é feito posteriormente ao desenvolvimento da tecnologia?  

8. Considerando o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, cultivares licenciadas entram na 

lista? Como ficam as tecnologias licenciadas contempladas no Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático, mas que não há sementes no mercado?  A Embrapa tem controle sobre isso? 

9. Qual o maior problema enfrentado pelos melhoristas após lançamento das cultivares no 

mercado?  

10. A que público atendem as cultivares de milho, feijão e mandioca desenvolvidas pela 

Embrapa? 

11. A Embrapa Tabuleiros Costeiros desenvolveu uma única cultivar, a BRS Xiquexique, com a 

Embrapa Meio Norte. O fato de se tratar de duas Unidades Ecorregionais tem determinado o 

desenvolvimento de um menor número de cultivares?  

12. Quantas cultivares de milho, feijão e mandioca foram recomendadas para a região de atuação 

da Embrapa Tabuleiros Costeiros? 

13. Quais as vantagens de lançar cultivares com mesmas características agronômicas, enquanto 

há, ainda, no mercado cultivares com impactos positivos para as mesmas regiões?  

14.  O que é semente básica, pode se referir à semente básica de híbridos também? 

15. O que representa para a Embrapa em termos científicos e tecnológicos o desenvolvimento de 

cultivares em parceria entre Unidades? 



 

 
 

APÊNDICE  

ENTREVISTA 2 - TÉCNICOS DA EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO  

 

Entrevistado (a):                                                                                                 Data: 

Cargo:                                                    Unidade:                                              Tempo: 

1. Além do SNPC, a Embrapa faz registro e proteção de cultivares em outros países? Se sim, 

quais e que culturas ou que cultivares entraram nesses registros? 

2. Existe uma política de divisão de direitos de PI entre Unidades? Ou a co-titularidade dos 

melhoristas configura essa divisão? 

3. O que representa para a Embrapa em termos científicos e tecnológicos o desenvolvimento de 

cultivares em parceria entre Unidades? 

4. Percebe-se que a Embrapa lança no mercado variedades de milho, ficando o domínio de 

híbridos para empresas privadas. Por quê? 

5. Compensa para a Embrapa licenciar tecnologias que teriam maior impacto social estando em 

domínio público? 

6. Quem coordena a negociação das cultivares para lançamento no mercado? 

7. Existe um período de graça para proteção de cultivares? 

8. Do ponto de vista científico e tecnológico, cultivares que já estão em domínio público há mais 

de 15 anos devem compor o Catálogo de Produtos, Tecnologia e Serviços da Embrapa? 

9. É vantajoso lançar cultivares com mesmas características agronômicas, enquanto há, ainda, no 

mercado cultivares com impactos positivos para as mesmas regiões? 

10. Como a Embrapa considera o lançamento de cultivares que dependem da disponibilidade de 

sementes no mercado? 

11. Há diferença entre proteção de cultivar e registro de cultivar? 

12. Quando o desenvolvimento da cultivar é em parceria (co-titularidade) qual das Unidades faz o 

pedido de registro? Ou o procedimento é realizado pela Embrapa? 

13.  Cultivares que já passaram os 15 anos de proteção continuam tendo disponibilidade de 

sementes? 

14. Como é feita a articulação na Embrapa para lançamento de uma nova cultivar?  

15. Qual diferença entre híbridos e variedades? 

16.  O que é semente básica? Pode se referir à semente básica de híbridos também? 

17. Qual a responsabilidade dos Escritórios de Negócios da Embrapa? 

18. Os Escritórios produzem sementes de cultivares licenciadas também? 

19. Quais são os maiores clientes dos Escritórios de Negócios de Sete Lagoas/MG e de 

Petrolina/PE? 


