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ESTUDO SOBRE DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE

GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS – ANPROSEM,

ACERCA DE DIFICULDADES DE OBTENÇÃO

DE GERMOPLASMA JUNTO À EMBRAPA

José Cordeiro de Araujo

O presente estudo analisa problemas apontados por correspondência
encaminhada pela ANPROSEM ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na qual a
Associação relata a dificuldade de obtenção de germoplasma junto à Embrapa da forma
sintetizada a seguir.

DOS FATOS RELATADOS PELA ANPROSEM

A Associação Nacional dos Produtores de Sementes de Gramínias e
Leguminosas Forrageiras - ANPROSEM descreve o comportamento da EMBRAPA, no que
concerne ao uso e à disponibilização de germoplasma, apontando modificação de atitude, entre o
período anterior à edição da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997) e
o período que sucedeu à sanção daquele diploma legal. Na avaliação da Associação, nos
momentos anteriores à existência da Lei, a EMBRAPA articulava-se fortemente com
universidades, institutos e empresas estatais de pesquisa, intercambiando material genético e
promovendo parcerias das quais resultavam novas cultivares ofertadas ao público interessado. Por
essa forma, avançavam a genética e o melhoramento vegetal nacional, sem custos adicionais aos
produtores de sementes e, presume-se, aos agricultores que adotavam as novas tecnologias.

Houve, na mesma época, o estabelecimento de parcerias com instituições
privadas de produção de sementes, objetivando atraí-las para trabalhos conjuntos de
desenvolvimento de tecnologia genética. No entanto, na concepção da ANPROSEM, tal fato não
prejudicava o acesso a fontes de germoplasma aos tradicionais parceiros públicos e, na sequência,
aos agricultores.
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Após a edição da Lei de Proteção de Cultivares, em 1997, a EMBRAPA
teria alterado sua política de liberação de germoplasma, mantendo-o sob estrito controle e
liberando-o, principalmente, para o desenvolvimento de atividades conjuntas com empresas
privadas de pesquisa e com as Fundações de Pesquisa, por ela constituídas, hoje existentes em
várias regiões do Brasil.

A ANPROSEM aponta que essa nova postura da EMBRAPA levou-a ao
“brusco afastamento de seus antigos e valiosos parceiros – as entidades públicas de pesquisa”. Vale reproduzir
trecho do documento da ANPROSEM, relativo a essa situação:

“De uma forma simplista, pode-se afirmar que a grande diferença entre os dois
cenários é que, enquanto no primeiro a apropriação dos resultados de pesquisa agrícola
se dava gratuita e universalmente (eram disponibilizados indistintamente a todos os
interessados), no segundo há um aporte financeiro planejado e os resultados são
apropriados por uma pequena parcela no universo dos produtores de sementes do
Brasil (beneficia apenas os mantenedores das Fundações). É o público misturando-se
ao privado”.

A ANPROSEM acusa a EMBRAPA de, sendo titular exclusiva de
direitos de propriedade sobre cultivares desenvolvidas com recursos públicos, disponibilizá-las
para pequenos grupos de produtores de sementes, sem critério objetivo, o que contrariaria os
princípios da transparência, da publicidade e da moralidade requeridos no trato da coisa pública.

Especificamente sobre a questão do Banco de Germoplasma, a
ANPROSEM aponta grave distorção: afirma que a EMBRAPA exerce a guarda e a conservação
do Banco de Germoplasma por delegação de competência do Ministério da Agricultura, a quem
caberia mantê-lo. Reforça a ideia de que em muitos países o conteúdo de bancos de germoplasma
é de livre acesso a todos, de forma ampla e irrestrita. E aponta um conflito de interesses: de um
lado, a EMBRAPA é guardiã, delegada, do Banco de Germoplasma brasileiro, em grande parte
abastecido por intercâmbios com entidades internacionais de pesquisa e, de outro lado, tem
interesses comerciais na utilização do mesmo germoplasma.

Cita, neste caso, que tal interesse decorre das facilidades propiciadas pela
Lei de Proteção de Cultivares para a apropriação de ganhos relativos ao desenvolvimento de
cultivares a partir do germoplasma mantido no banco.

Vale, de novo, transcrever trecho da missiva:

“O que vem ocorrendo, após o advento da Lei de Proteção de Cultivares, é uma
total inversão de valores — entes públicos que, por ofício, deveriam estar privilegiando
o social e estimulando a iniciativa privada a assumir o papel que lhe cabe numa
economia de mercado, preferem disputar ferozmente espaços que já não lhes pertencem”.
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Finalmente, a ANPROSEM aponta um caso específico, para dar
concretude a sua denúncia: embora não esteja descrito de forma clara, na carta encaminhada,
presume-se que a entidade esteja criticando uma parceria entre a EMBRAPA e a Unipasto
(Associação para o Fomento à Pesquisa do Melhoramento de Forrageiras Tropicais), entidade que
reúne 28 produtores de sementes. Segundo a ANPROSEM, restaram alijados do processo
centenas de produtores de sementes que se encontram impedidos de ter acesso aos avanços
tecnológicos obtidos pela EMBRAPA. Diz que, sem alternativas, são obrigados a trabalhar com
materiais genéticos ultrapassados, impuros e infestados por contaminantes que contribuem para a
disseminação de pragas e doenças.

Assim, a ANPROSEM denuncia a implantação de um esquema de
discriminação, pelo qual, “em troca de um determinado suporte financeiro e logístico, a
EMBRAPA coloca à disposição de uns poucos privilegiados a estrutura de quatro unidades
descentralizadas de pesquisa.”

Finalmente, a ANPROSEM reitera seu apoio à EMBRAPA como
instituição, propondo, tão somente, ao Ministro da Agricultura, que seja reorientada a política da
empresa, de forma a:

— trabalhar focada no social;

— atuar onde a iniciativa privada ainda não se sinta suficientemente segura (nunca
concorrendo com esta);

— permitir, indistintamente, a todos os interessados o amplo acesso aos germoplasmas
e às tecnologias resultantes dos seus trabalhos de pesquisa agrícola.

Anexo à correspondência da ANPROSEM para o Ministro da
Agricultura, foram encaminhadas duas cópias de correspondências de terceiros: uma, do IAPAR,
entidade estadual de pesquisa agropecuária do Estado do Paraná e outra, do Instituto de
Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, as duas em resposta a consulta
formulada pela ANPROSEM. Ambas as missivas tecem considerações sobre a dificuldade de
acesso ao Banco de Germoplasma sob a guarda da EMBRAPA, apontando que tal situação tem
ocasionado redução do desenvolvimento de pesquisas genéticas e de melhoramento por parte de
suas instituições. O representante do IAPAR declara, inclusive, que “Na quase totalidade dos países, a
manutenção e disponibilização de germoplasma é considerada estratégica, pública e de interesse nacional inalienável.
No Brasil, esta importante função é do Ministério da Agricultura, o qual a delegou ao Cenargen. O problema
reside no fato de que o Cenargen é uma unidade da Embrapa, a qual é geradora de cultivares”.

De outra parte, o Sr. Diretor Geral do Instituto de Zootecnia da
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo informa, acerca da possibilidade de conduzir
projetos de melhoramento em plantas forrageiras, e da dificuldade em obter acesso a
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germoplasmas, que “nossas tentativas junto à EMBRAPA no sentido de obter acesso às diferentes coleções
foram todas infrutíferas, até o momento”.

ANÁLISE DA QUESTÃO

De todo justificável a indignação da ANPROSEM, com a situação
descrita na carta, de forma detalhada e fundamentada. Aborda relevante aspecto da Política
Agrícola, até aqui não tratado, ou pouco analisado, nos vários fóruns que a discutem. Quando
nada, o pleito da Associação poderá ter um resultado importante: levantar o debate em torno de
como, na esfera pública, se deve enquadrar a política de desenvolvimento de novas cultivares, de
sua disponibilização ao público, de manutenção e oferta de banco de germoplasma e de aplicação
da Lei de Proteção de Cultivares a órgãos públicos de pesquisa.

O tema, de per si, é polêmico e sujeito a variadas interpretações que
tangenciam questões ideológicas, econômicas, éticas e de gestão pública. De outra parte, sua
relevância está contida no fato de que se trata de um dos pilares do desenvolvimento do
agronegócio, qual seja, a genética e o melhoramento das cultivares que são oferecidas aos
agricultores.

Com efeito, não é possível dissociar o sucesso da agricultura brasileira do
desenvolvimento genético consubstanciado no lançamento de inúmeras cultivares, como
decorrência do denodado esforço de pesquisadores, de ontem e de hoje, principalmente no
âmbito de instituições públicas de pesquisa, que há décadas (ou mesmo há mais de um século)
dedicam-se a essa atividade.

É fundamental pontuar que o desenvolvimento dessas novas cultivares
foi feito (e o é, ainda) à base dos germoplasmas existentes na natureza ou nas cultivares
desenvolvidas no passado. Assim, é fundada na biodiversidade e na agrobiodiversidade que se
desenvolve a pesquisa agropecuária no campo de melhoramento vegetal, incrementada pelos
conhecimentos e métodos científicos que permitem o aprimoramento das plantas, em benefício
da Humanidade.

Neste contexto, o acesso aos germoplasmas conhecidos, catalogados e
mantidos em bancos apropriados é fundamental para que a atividade econômica de criação de
novas cultivares possa ser realizada a contento. É da “mistura” de genes, de diferentes
germoplasmas, de sua adequada “combinação”, que se criam cultivares inovadoras, agregando-se
novos valores e atributos a cultivares já existentes. E, como dito, esses genes melhoradores
podem ser encontrados em diversas fontes, na natureza ou em plantas já “domesticadas”, muitas
vezes pouco disseminadas nas lavouras comerciais. Tais plantas integram, em grande parte, os
bancos de germoplasmas.
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Todavia, a principal fonte de variação genética utilizada no
melhoramento das plantas é o conjunto de cultivares já existentes, melhoradas ao longo dos anos
e sobre a qual os pesquisadores atuam, no sentido de introduzir — por formas convencionais ou,
modernamente, em muitos casos, por transgenia — genes diferenciados que introduzam novos
atributos às plantas. Essas cultivares, a partir da Lei de Proteção de Cultivares, passaram a ter
restrições de uso, com a impossibilidade de serem multiplicadas pelos produtores de sementes,
sem a aquiescência do obtentor.

SOBRE A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Até 1997, no Brasil, a criação de novas cultivares de plantas era livre às
instituições de pesquisa, públicas ou privadas, que acessavam as fontes de germoplasma e
repassavam as novas cultivares aos produtores de sementes, que as disseminavam, vendendo-as
aos agricultores. Por conta de tal fato, criou-se, no Brasil, uma forte estrutura de empresas
produtoras de sementes, com alta qualidade genética.

A pesquisa agropecuária, neste campo, era executada, majoritariamente,
por entidades públicas. Na área privada, atuavam apenas empresas que desenvolviam híbridos
(cuja forma de obtenção vale-se de meios caracterizados por “segredo industrial” que permite que
somente a empresa que o desenvolveu consiga replicá-lo), segmento restrito, na prática, ao milho
e sorgo e algumas hortaliças. Uma ou outra exceção registrava-se no campo da pesquisa com as
chamadas plantas autógamas (soja, feijão, arroz etc), que podem ser reproduzidas pelo agricultor
sem perder, por alguns anos, suas características de plantas melhoradas. A quase totalidade das
cultivares lançadas (volta-se a dizer, exceto no caso de híbridos de milho e hortaliças) provinha da
pesquisa pública.

Em 1997, sob pressão internacional e do Capítulo TRIPS (Trade Related
Aspects of Intelectual Property Rights) da Rodada Uruguai do GATT (da qual resultou a criação
da OMC), o Brasil criou uma legislação específica para introduzir, no campo da propriedade
intelectual, o direito do obtentor de novas cultivares, pelo qual, da mesma forma que em muitos
outros países, aquele que desenvolve uma cultivar pode requerer o direito de exclusividade de sua
reprodução, por um tempo determinado.

É uma forma análoga à das patentes industriais. Essa exclusividade se
concretiza pela cessão de direitos, pelo obtentor da cultivar a um produtor de sementes, para que
este a reproduza, produza sementes e as venda aos agricultores. De forma óbvia, essa cessão de
direitos faz-se mediante contrato de pagamento de royalties, que — assim previa-se quando da
elaboração da Lei de Proteção de Cultivares — seria a forma de as instituições de pesquisa
ressarcirem-se das despesas de desenvolvimento das novas cultivares e lucrarem com seus
investimentos em pesquisa.



8

Tal modificação legal implicou — e assim era esperado, previsto e
desejado — a incorporação do setor privado na execução de pesquisas genéticas e no
melhoramento de plantas. Esse era um dos pressupostos da elaboração da Lei de Proteção de
Cultivares. O debate em torno dela suscitou múltiplas polêmicas de cunho ideológico. Contou
com o empenho e a defesa, principalmente, da EMBRAPA, da ABRASEM – Associação
Brasileira de Sementes e Mudas e das empresas multinacionais de pesquisa genética e de
melhoramento de plantas que — tudo indica, atraídas pela iminente promulgação da Lei —
instalavam-se e/ou ampliavam sua base de atuação no Brasil.

Imediatamente após a sanção da Lei, observou-se intenso processo de
concentração empresarial no segmento da pesquisa agropecuária e da produção de sementes, com
grandes empresas multinacionais comprando bancos de germoplasmas e estruturas de produção
de empresas nacionais ou formalizando parcerias com a EMBRAPA ou com entidades de
pesquisa pertencentes ao sistema cooperativista nacional.

Esse processo de concentração empresarial intensificou-se com a entrada
na agricultura brasileira das cultivares transgênicas, cuja produção é dominada por empresas
multinacionais de grande porte, com capital suficiente para suportar os altos custos do
desenvolvimento dessa tecnologia. Dentre essas, sobressaem-se a Monsanto, a Syngenta, a Basf e
a Bayer. Este não é, todavia, tema a ser desenvolvido neste estudo.1

Após a sanção da Lei de Proteção de Cultivares, a EMBRAPA, principal
organização de pesquisa agropecuária brasileira e maior detentora de materiais genéticos
nacionais, passou a adotar política específica, para acomodar-se à nova realidade. Criou estruturas
administrativas apropriadas ao novo ambiente — no qual seus resultados de pesquisa resultariam
em elevação de sua receita própria —; implantou estruturas apropriadas ao estudo da nova
situação legal e das transformações pelas quais a empresa deveria passar, estabelecendo normas
que permitissem apropriar-se dos ganhos de seu trabalho; e promoveu uma gradual alteração na
“cultura” da empresa, de forma a privilegiar a criação de novas cultivares, a serem protegidas e,
posteriormente, licenciadas. Assim, seus pesquisadores passaram a tratar a questão da inovação
tecnológica, no campo do melhoramento vegetal, não apenas como uma questão de avanço
científico ou de objetivos econômicos ou sociais do agronegócio mas, sobretudo, como razão de
ordem financeira para a empresa.

                                                          
1 Mais detalhes sobre a concentração empresarial no setor de pesquisa genética e de produção de sementes  podem
ser obtidos em:
(1) ARAUJO, José Cordeiro de.  Agricultura, biotecnologia e transgênicos. Revista de Conjuntura. CORECON/DF e

SINDECON/DF. Ano II, n. 5. Jan/Mar. 2001. p.53-62. Brasília;
(2) TEIXEIRA, Gerson e ARAUJO, José Cordeiro de.  Transgênicos - Aspectos Econômicos e Comerciais Mitos e

Manipulações. Publicado em 06/03/2003, em www.pt.org.br/assessoriatecnica;
(3) SATO, Geni Satiko e MOORI, Roberto Giro. Impacto da Biotecnologia na Indústria de Sementes no Brasil.

Informações Econômicas, Instituto de Economia Agrícola. SP, v.33, n.9, set. 2003. p.44-53; e,
(4) https://www.msu.edu/~howardp/seedindustry.html
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SOBRE OS BANCOS DE GERMOPLASMA

Ao par disso, é importante notar que a EMBRAPA é coordenadora de
amplo sistema de armazenamento, catalogação, estudo e desenvolvimento de germoplasmas de
alto valor científico e funcional para a pesquisa nacional.

Em 1993, criou o Sistema de Curadorias de Germoplasma, sob sua estrita
coordenação, conforme se verifica em trechos de textos transcritos abaixo, retirados da página na
Internet da “EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN”, unidade de
excelência da EMBRAPA, localizada em Brasília e responsável pela pesquisa genética e de
biotecnologia, bem como pela administração dos bancos de germoplasma:

“O Sistema de Curadorias de Germoplasma da Embrapa está estruturado da
seguinte forma: 1) um Supervisor do Sistema, ligado diretamente à Chefia de Pesquisa
e Desenvolvimento da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 2) Curadores de
produtos ou de grupos de produtos e seus Curadores Adjuntos de produtos ou de
grupos de produtos, sendo atualmente todos da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia; 3) Curadores de Bancos de Germoplasma, lotados nas Unidades da
Embrapa ou do SNPA, que detenham banco de germoplasma; 4) Curadores "Ad
hoc" de produto ou grupo de produtos, que assessoram os Curadores nas suas
atividades e podem ser de qualquer instituição privada ou pública do País.”

http://www.cenargen.embrapa.br/recgen/curadoria/estrutura.html
(Acesso em 02/12/2009)

“A função de Supervisão do Sistema de Curadorias será exercida por um
pesquisador, preferencialmente escolhido entre os curadores de germoplasma da
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

O Supervisor do Sistema de Curadorias tem como missão, manter em
funcionamento e fortalecer o Sistema de Curadorias de Germoplasma através da Rede
de Recursos Genéticos; fortalecer a interação entre os Curadores de Produtos e de seus
Adjuntos com os Curadores de Bancos de Germoplasma; atender às demandas
referentes a germoplasma junto às Chefias da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia;”

http://www.cenargen.embrapa.br/recgen/curadoria/supervisor.html
(Acesso em 02/12/2009)

“O Sistema de Curadorias de Germoplasma tem por objetivo definir,
sistematizar e integrar todas as atividades indispensáveis ao manejo, conservação e uso
de germoplasma, no âmbito da Empresa, no contexto do programa de conservação e
uso de recursos genéticos da Embrapa, atualmente gerenciado pela Rede Nacional de
Recursos Genéticos - RENARGEN, bem como recomendar que seja adotado
procedimento semelhante em todas as instituições do SNPA.”
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http://www.cenargen.embrapa.br/recgen/curadoria/curadoria.html
(Acesso em 02/12/2009)

“O Centro também gerencia um sistema nacional de curadoria de recursos
genéticos, o qual está ligado com mais de 235 bancos de germoplasma, onde mais de
250.000 amostras de plantas, animais e microorganismos são conservadas. Estes
bancos são partes do Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola (SNPA), o qual é
coordenado pela EMBRAPA.

O germoplasma vegetal é mantido conservado ex situ, na forma de sementes, em
câmaras com temperatura de - 20º C, ou in vitro , em condições variadas exigidas por
espécies de clima tropical e temperado. Como garantia para a produção de alimentos
no futuro, cerca de 72.000 amostras de sementes estão sendo preservadas em câmaras
frias e 3.000 amostras in vitro de aproximadamente 400 espécies de plantas sócio-
economicamente importantes, estão armazenadas na coleção base (COLBASE),
localizada no Centro.

Desde 1966, o Centro vem desenvolvendo um sistema de informação baseado
numa base de dados centralizada, para subsidiar e ajudar a comunidade científica,
como também registrar o fluxo de germoplasma na EMBRAPA e no SNPA. O
sistema é chamado de Sistema Brasileiro de Informações em Recursos Genéticos
(SIBRARGEN). O objetivo do SIBRARGEN é armazenar e tornar disponível,
via Internet e Intranet, informações acerca dos recursos genéticos conservados, como
também o desenvolvimento de uma Home Page a qual servirá como ponto central de
acesso à informação. Prioridade está sendo dada a informação aos recursos genéticos
vegetais, animais e microorganismos mantidos na coleção base do Centro
(COLBASE), e no Banco Brasileiro de Germoplasma Animal (BBGA) e aos mais
de 195 bancos ativos de germoplasma (BAG's) do SNPA.”

http://www.cenargen.embrapa.br/recgen/recgen.html (Acesso em
02/12/2009)

As informações acima transcritas e os dados atualizados, sintetizados no
Quadro abaixo, demonstram, de forma inequívoca, a relevância da EMBRAPA na gestão dos
bancos de germoplasma e no quanto sua atuação representa para o desenvolvimento da genética e
para o melhoramento vegetal do País.
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“Números de Bancos de Germoplasma em unidades da Embrapa e do Sistema Nacional de Pesquisa

Agropecuária (SNPA)”

Bancos de Germoplasma Unidades da Embrapa Instituições do SNPA Total

Animais 20 ------ 20

Microbianos 7 10 17

Vegetais 111 15 126

TOTAL 138 25 163

Os bancos de germoplasma representam a existência de uma base genética
ampla e diversificada que suporta os trabalhos de melhoramento na geração de novas
cultivares mais adaptadas, resistentes e produtivas.”

http://www.cenargen.embrapa.br/recgen/curadoria/bancos.html
(Acesso em 02/12/2009)

É necessário registrar que, como dito no já citado expediente da
ANPROSEM, grande parte do material genético da agricultura brasileira (inclusive parte daquele
armazenado nos bancos de germoplasma) provém de fontes externas, fruto, principalmente, do
intercâmbio científico promovido pelas instituições de pesquisas nacionais com entidades
congêneres de outros países e de organismos internacionais de pesquisa agropecuária. Destas
últimas, devem ser destacadas as expressivas contribuições do CIMMYT (Centro Internacional de
Melhoramento de Milho e Trigo, sediado no México) e do CIAT (Centro Interamericano de
Agricultura Tropical), que, durante muitos anos, mantiveram intenso processo de troca de
germoplasmas das culturas trabalhadas.

Assim, não se pode deixar de reconhecer a importante função
desempenhada pela EMBRAPA, ao longo dos anos (em continuidade à obra iniciada pelo antigo
DNPEA – Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, do Ministério da Agricultura) para
a pesquisa agropecuária brasileira, no campo do melhoramento vegetal. Não somente sua história
está repleta de sucessos que, por desnecessário, deixa-se de comentar, como sua competente
administração no campo da genética — cuidadosa, rigorosa, profissional e inteligente —
estruturou eficiente sistema de gestão e informação dos recursos genéticos que permite alavancar
pesquisas fundamentais para atender às demandas da agricultura brasileira.
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Ademais, o fato de o principal foco de desenvolvimento genético da
agricultura brasileira estar em mãos da EMBRAPA significa importante contraponto ao avanço
desmesurado que o setor privado — em especial as grandes corporações multinacionais — tem
realizado sobre o agronegócio brasileiro.

No entanto, a mesma competência da EMBRAPA na gestão dos
recursos genéticos, aplicada ao desenvolvimento comercial de cultivares, no âmbito da mesma
empresa, pode estar levando a claro conflito de interesses.

Na medida em que à EMBRAPA interessa desenvolver novas cultivares
— protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares e colocadas no mercado mediante remuneração,
para reforçar seu orçamento sabidamente aquém das necessidades — e em que a mesma empresa
é detentora e guardiã de grande parte do germoplasma nacional — em muitos casos em nome da
política nacional coordenada pelo Ministério da Agricultura — pode-se configurar um claro
conflito de interesses, com possibilidade de distorções do modelo adotado na esfera pública.

E mais: se o desenvolvimento de novas cultivares se dá não apenas
diretamente pela EMBRAPA, mas mediante parcerias dela com poucas empresas multinacionais
(notadamente no caso de criação de cultivares transgênicas) ou com poucas empresas ou
Fundações de corte privado a ela ligadas e se ela destina os recursos genéticos de forma exclusiva
— ou majoritária — para as pesquisas desenvolvidas neste âmbito, restringindo o acesso de
outras instituições públicas e privadas — como registrado na denúncia — estar-se-ia
configurando utilização abusiva do poder delegado que tem a empresa pública.

Se a EMBRAPA utiliza o germoplasma sob seu controle para o
desenvolvimento de cultivares que serão por ela licenciadas — ou por seus parceiros, empresas
multinacionais ou os mantenedores das Fundações — está, provavelmente, direcionando o
esforço de melhoramento vegetal para benefício próprio ou para uns poucos beneficiários, seus
escolhidos, deixando de lado grande números de outros interessados em “trabalhar” esse material
genético.

Tal situação criaria, para ela ou para suas parceiras, oligopólios, do que
resultariam efeitos deletérios à pesquisa agropecuária nacional e ao desenvolvimento do
agronegócio.

Assim, a carta encaminhada aborda aspecto bastante sensível da gestão
dos recursos genéticos vegetais – e, por extensão presumida, de genética animal, posto que a
EMBRAPA detém, também, a coordenação de bancos genéticos animais — que se reveste de
cunho estratégico e de fundamental relevância para o agronegócio brasileiro. Se as denúncias são
cabíveis, de forma objetiva, estariam contribuindo para a reformulação da política de acesso a
esses recursos, à democratização e repartição dos benefícios do avanço tecnológico
proporcionado pelos investimentos públicos em pesquisa agropecuária. Ademais, concorreria
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para a descentralização empresarial nas áreas de melhoramento genético e criação de novas
cultivares de plantas e de linhagens superiores de animais.
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