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Sumário Executivo 
 
A Embrapa tem centros de pesquisa que dão uma cobertura suficiente para 

viabilizar com tecnologia investimentos em muitas regiões brasileiras. Nesse 
relatório de pesquisa estudamos: a) as características da pesquisa agropecuária no 
Brasil, que definimos como de avançar através de “ondas” sucessivas de gerações 
de focos em paradigmas de inovação; b) o modelo de inovação tecnológica induzida 
que, de acordo com nossa interpretação, funcionou como fio condutor consistente 
que perpassou todas as gerações de pesquisas; c) o sistema nacional de pesquisas 
agropecuárias do país; d) o papel dos centros de pesquisa do exterior que 
contribuíram para nossos avanços nas pesquisas e nas tecnologias agropecuárias; 
e) o avanço tecnológico na agropecuária do Brasil: o papel dos investimentos 
privados em setores tais como os setores de sementes melhoradas; f) as principais 
gerações de pesquisas agropecuárias no Brasil. O objetivo desse relatório é, pois: a) 
gerar conhecimento de forma a mitigar os riscos inerentes a projetos nesse ramo; b) 
explorar as percepções dos empresários acerca de se fazer negócios no Brasil; e, c) 
contribuir para que se possa auxiliar os empresários a aprimorar seus modelos de 
negócio. 

 
As sucessivas gerações de pesquisa e tecnologia agropecuária 

 
O avanço da pesquisa agropecuária processou-se no Brasil através de 

gerações sucessivas de inovações que foram gerando produtos de elevado 
conteúdo tecnológico e que representaram impactos de ruptura na produção, 
rendimentos físicos, rentabilidade das atividades do campo, com efeitos de 
alavancagem no poder de o Brasil competir nos mercados externos – onde a 
concorrência é disputada com base em elevados níveis de tecnologia. Para 
sobreviver à concorrência com nações de tecnologia agropecuária de ponta a 
pesquisa no Brasil teve que investir em capital humano e em um modelo institucional 
que, mantido por quase 40 anos, tem garantido resultados satisfatórios na 
competitividade do país nos mercados externos.  

 
O trabalho apresentado nesse capítulo resulta de um esforço de 

sistematização do processo de geração de conhecimento tecnológico através de 
gerações sucessivas de avanços na ciência, na tecnologia e na inovação. O objetivo 
desse capítulo é identificar um fio condutor, uma lógica, que foi um denominador 
comum de gerações de sucessivos avanços tecnológicos na agricultura brasileira. 

 
A primeira geração de pesquisas desenvolveu tecnologias biológicas 

poupadoras de terra, com ênfase na produção de sementes. A segunda geração de 
avanços tecnológicos desenvolveu técnicas de manejo dos solos e práticas culturais 
que permitiram a ocupação do Cerrado brasileiro. A terceira geração desenvolveu 
máquinas e equipamentos sofisticados que pouparam mão de obra altamente 
especializada que hoje o agro brasileiro tanto necessita hoje. A terceira geração está 
explorando as fronteiras da engenharia genética e biologia molecular, que estão 
propiciando o desenvolvimento de novas indústrias com base biotecnológica de alto 
valor, que usam as matérias primas agrícolas como fontes baratas de suprimentos 
para a produção de produtos de alto valor adicionado.  
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Todas essas gerações de pesquisa seguem de forma consistente um fio 

condutor cuja lógica é conduzir pesquisas de produtos que poupam fatores de 
produção, como terra e trabalho, caros e escassos. A pesquisa, a tecnologia e a 
inovação foram e estão sendo instrumentos destinados a poupar recursos que 
encarecem custos, no processo de produção. 

 
O modelo de pesquisa agropecuária no Brasil seguiu um modelo de inovação 

tecnológica induzida pela mudança de preços relativos dos fatores de produção. As 
quatro gerações de pesquisas apresentaram uma consistência com um mesmo 
modelo de inovação tecnológica no agro brasileiros, ao longo de quatro décadas.  

 
Modelo de pesquisa tecnológica na agropecuária brasileira 
 

O modelo de inovação tecnológica na agricultura do Brasil parte da hipótese 
de que ela é induzida. Segundo essa hipótese, a partir de uma dotação inicial de 
fatores de produção, como a terra e o trabalho, uma mudança nos preços relativos 
desses fatores representa um estímulo para desencadear a inovação direcionada 
para economizar custos na utilização de cada um desses fatores que se tornou 
relativamente mais caro (Hicks, 1963). Nessa hipótese, a inovação é endógena e 
induzida dentro do setor agrícola. Assim, onde a terra era o fator mais escasso, 
como no caso do Sul e de parte do Sudeste do Brasil, a pesquisa desenvolveu a 
tecnologia biológica, poupadora de terra, com sementes com elevado grau de 
resposta a fertilizantes e adubos, defensivos e produtos agroquímicos. Onde o fator 
trabalho era mais escasso, a pesquisa desenvolveu a tecnologia mecânica, 
poupadora de trabalho, com o uso de tratores, colheitadeiras, máquinas e 
equipamentos que aumentam a produtividade do trabalho. Esse foi o caso dos 
estados do Centro-Oeste e da nova fronteira agrícola brasileira no Nordeste. 

 
Assim, foram feitos progressos substanciais no nosso entendimento acerca 

do desenvolvimento das tecnologias de produção e redução de custos a partir dos 
esforços para interpretar o processo de inovação tecnológica como endógena ao 
invés de exógeno ao sistema de preços agrícolas. A hipótese da inovação induzida 
foi testada em inúmeros trabalhos empíricos e tornou-se foco de considerável 
debate profissional na literatura sobre o crescimento da agricultura (Hayami e 
Ruttan, 1988). Esse capítulo insere-se nesse esforço de buscar um nexo em todo o 
processo de gerações de tecnologia na agricultura brasileira. 

 
Ao produtor coube um papel importante no processo de incorporação das 

tecnologias disponíveis: soube decodificar a tecnologia desenvolvida pela pesquisa 
para reduzir custos dos fatores mais escassos e caros, dependendo da 
disponibilidade inicial de seus fatores de produção. Entretanto, na literatura sobre 
crescimento, a inovação tecnológica era tratada como exógena ao sistema 
econômico e ao sistema de preços relativos. No modelo adotado pela pesquisa no 
Brasil o crescimento do setor agropecuário deveu-se a fatores endógenos – preços 
relativos de fatores e produtos –, e essa hipótese foi fundamental para a escolha do 
modelo institucional da pesquisa no Brasil  

 
A inovação tecnológica institucional também era tratada como exógena a 

partir dos avanços na administração, no direito e ciências sociais etc. (Binswanger et 
al., 1978). O processo da inovação tecnológica induzida nos produtos – nas lavouras 
e na pecuária – requereu também uma inovação tecnológica induzida nas 
instituições, que tinham amplos projetos de pesquisa em diversas direções, sem, 
contudo, haver um fio condutor que unisse todas as instituições de investigação em 
torno de um objetivo determinado que responda à indagação: como economizar 
custos de produção a partir de preços relativos dos fatores de produção no mercado. 
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As evidências empíricas amealhadas a partir dos testes da hipótese da 

inovação tecnológica e institucional induzidas e, que é endógena no processo de 
desenvolvimento agrícola, acabaram por deixar pouco espaço para o papel de 
políticas públicas dirigidas à determinação do curso futuro da inovação tecnológica e 
desenvolvimento institucional. Um corolário importante dessa teoria é o de que 
políticas de subsídios a insumos biológicos, fertilizantes e máquinas e equipamentos 
– como intervenções de subsidiação dos governos nesses mercados de insumos e 
máquinas – podem ter efeitos negativos no crescimento da agricultura, na alocação 
eficiente de recursos escassos em fins alternativos. 

 
Um exemplo dessa dinâmica de incorporação de uma tecnologia poupadora 

de fator caro e escasso pode ser visto na reação dos agricultores aos custos 
elevados do trabalho: com o aumento dos salários os empresários da agricultura 
foram motivados a procurar inovações em máquinas e equipamentos a fim de 
compensar o encarecimento dos custos do fator. Entretanto, se os governos 
concederem subsídios a máquinas (em taxas de juros reais negativas no crédito, por 
exemplo), a adoção de tecnologia pode não ser eficiente – porquanto os produtores 
vão adquirir máquinas além do nível ótimo econômico recomendado. Espera-se 
maior eficiência alocativa de acordo com a hipótese de inovação tecnológica 
induzida. Sem essa eficiência há problemas alocativos e distributivos desfavoráveis 
no setor agrícola, em contraposição a uma adoção de tecnologia mais “espontânea”, 
baseada no funcionamento livre dos preços dos fatores. 

 
É interessante assinalar também que no Sul havia escassez de terra e 

preços altos do fator, inclusive porquanto os subsídios concedidos através do crédito 
rural eram capitalizados nos preços da terra – fator de oferta relativamente 
inelástica. Nesse caso, os subsídios acabaram agravando o problema do custo da 
terra. Já no Centro Oeste havia terra abundante e extrema escassez de trabalho.  Lá 
foi aplicada tecnologia mecânica de máquinas de grande porte para manejo de solos 
compactos e pesados. À época da conquista dos cerrados não havia subsídios 
abundantes para compra de máquinas. O modelo brasileiro envolveu pesquisas 
destinadas a aperfeiçoar insumos capazes de poupar terra e trabalho. 
 
O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 
 

A Embrapa foi fundada em 1973, após um commodity boom – marcado, em 
1973, por uma súbita elevação de preços dos alimentos no mundo – evidenciou algo 
que já estava ocorrendo no Brasil: uma queda continuada de rendimentos e 
produção de alimentos básicos e que levou o país à posição de grande importador 
mundial de comida. A partir de 1973, a empresa passou a oferecer serviços de 
pesquisa para uma demanda exigente de competências em tecnologias biológicas e 
mecânicas. 

 
Evidência empírica estabelecida indica que um resultado importante dos 

investimentos em pesquisa agrícola foi o desenvolvimento pela Embrapa e 
instituições do sistema de novas sementes e cultivares que alavancaram as 
exportações brasileiras (Pinheiro e Bonelli, 2007). As sementes passaram a ser 
invólucros de tecnologias transferidas para novas fronteiras agrícolas no país. 

 
Integram esse sistema as fundações de pesquisa agropecuária cuja 

participação na geração e difusão de tecnologia consiste em: a) desenvolver novas 
cultivares adaptadas a condições edafoclimáticas locais; b) realizar testes 
agronômicos com sementes para localidades específicas; c) validar resultados de 
pesquisas de grandes centros e instituições de pesquisa; d) facilitar a difusão de  
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tecnologia; e) contribuir para as novas “culturas tecnológicas” e diminuir a margem 
de desconfiança do produtor em relação a novas tecnologias; f) expandir dias de 
campo e intensificar a distribuição de boletins técnicos; g) fazer uma ponte entre a 
pesquisa, as universidades e os institutos de pesquisa e os produtores. 

 
As principais fundações de pesquisas agropecuárias no Brasil são, entre 

muitas: a) a Fundação ABC e a Fundação Meridional, ambas no Paraná com 
unidades em outros estados; b) a Fundação de Pesquisa das Cooperativas do Rio 
Grande do Sul; c) Fundação Mato Grosso; d) a Fundação Chapadão e a Fundação 
Mato Grosso do Sul, ambas no Mato Grosso do Sul; e) Fundação Goiás; f) a 
Fundação Bahia. 
  

Há que destacar também o papel dos institutos de pesquisa no pioneirismo e 
no avanço da tecnologia agropecuária nesse país como o Instituto Agronômico de 
Campinas, o Instituto Agronômico do Paraná e o Instituto Rio Grandense do Arroz, 
entre outros. 
 
O papel dos centros de pesquisa do exterior 
 

Bonelli et al (1996) ressaltam que a ajuda internacional tem sido bem-
sucedida e pode ser, em parte, responsabilizada pelo sucesso na transferência de 
tecnologia para o nosso país. De fato, no desenvolvimento das novas cultivares no 
Brasil um papel destacado está relacionado com o intercâmbio de material genético 
entre institutos do exterior que contribuíram para o desenvolvimento de bancos de 
germoplasmas na Embrapa. 

 
Centros de pesquisa por produtos, que receberam material genético do 

exterior, foram decisivos para as pesquisas de vários produtos no Brasil. Merecem 
destaque o International Rice Research Institute (IRRI) e o Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

 
Outros centros do exterior contribuíram para o desenvolvimento das 

pesquisas de fronteira nas áreas de melhoramento genético de bovinos, suínos e 
aves no nosso país. Em todos esses casos houve também uma atuação destacada 
de centros privados de pesquisas e de empresas de melhoramento genético no 
passado recente, muitos deles no exterior. 
 
Os investimentos privados em pesquisa 
 

O Brasil decidiu abrir o seu mercado de produção de sementes e atrair 
investidores privados detentores de alta tecnologia genética ao aprovar a Lei de 
Proteção das Cultivares, em 1997. A lei que garantiu a propriedade intelectual das 
cultivares desenvolvidas por empresas públicas e privadas de pesquisas na fronteira 
da genética. 

 
Como o mercado de sementes no Brasil é grande o suficiente para atrair 

investimentos em genética de muitas empresas de porte, combinados com planos 
estratégicos mercadológicos, uma opção para explorar um mercado com poucas 
empresas e elevado grau de concorrência foi permitir a vinda de grandes empresas 
do ramo para o Brasil. Aderiram a esses planos de produção e comercialização de 
tecnologia de ponta de sementes as revendas de insumos agrícolas, as traders e o 
mercado financeiro que negociava instrumentos sofisticados de crédito da compra 
de insumos, pelos produtores, como a venda antecipada dos seus produtos. 
Empresas como a BASF, Monsanto, Dupont, Syngenta e Bayer CropScience 
investiram em genética e comercialização com recursos consistentes com o  
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crescimento de sucessivos recordes de produção de soja, milho, algodão, arroz e 
trigo. 

 
Como a semente é um “pacote tecnológico” – onde estão codificadas todas 

as tecnologias dos cultivos –, as grandes empresas globais, além da produção de 
sementes, passaram a investir também em produtos agroquímicos. Esses 
investimentos só compensariam se fizessem parte de um projeto mercadológico 
para fidelizar os clientes-produtores. Esse projeto era necessário, porque esse 
indicador é cobrado às filiais no Brasil, pelas matrizes no exterior. Nesse contexto a 
Embrapa não podia (nem devia) competir. Ela acabou concentrando-se na pesquisa 
básica e não mais na produção de sementes, como fazia no passado, ainda que em 
pequena escala. 

 
Uma empresa que faz investimentos em pesquisas em sementes e 

agroquímicos deve ter um modelo de negócio e um plano mercadológico. Sem eles 
a pesquisa não se sustenta: é preciso ter competência mercadológica para 
recuperar os custos das pesquisas. A sobrevivência tecnológica depende da 
sobrevivência mercadológica e vice-versa. Essa foi uma experiência que 
aprendemos com as grandes empresas do exterior que investiram no Brasil no ramo 
de sementes. 

 
Um aspecto importante acerca da pesquisa no Brasil é o de que à medida 

que os governos foram reduzindo os subsídios agrícolas – por força da imposição de 
cortes nos orçamentos públicos – os recursos para pesquisa foram poupados. A 
pesquisa foi fomentada devido ao bom desempenho da Embrapa e do sistema 
nacional de pesquisa agropecuária em muitos produtos e setores da agricultura. O 
segredo desse desempenho foi a manutenção de ondas sucessivas de nova 
inovações dentro de um mesmo modelo de pesquisa e organização da demanda por 
tecnologias 
 
As sucessivas gerações de pesquisa 
 

Os resultados da pesquisa de primeira geração representaram um impacto 
de ruptura na produtividade e competitividade da agropecuária no Brasil. Logo após 
os avanços nas tecnologias biológicas, houve um avanço na mecanização agrícola. 
A conjugação dessas duas tecnologias – e esse é o ponto importante que fazemos 
nesse capítulo – permitiu um salto tecnológico sem precedentes no agro brasileiro: a 
agricultura de precisão. A combinação dessas duas tecnologias permitiu a ocupação 
do Cerrado. Nasceu uma tecnologia que colocou o Brasil como líder mundial na 
agricultura tropical. 
 

Os grandes avanços da primeira geração de pesquisas foram: 
 

1. Desenvolvimento de sementes que elevaram muito os rendimentos e a 
produção e que possibilitaram que o país atingisse níveis de produção para 
exportações sem sacrifício do abastecimento dos mercados internos. 

2. Agregação de valor às sementes e, por via de consequência, aos cultivos, 
através de melhoramentos nos germoplasmas das principais culturas, 
usando tecnologia de transgenia e do DNA recombinante (combinação de 
genes com atributos próprios, como o algodão com cores) – que resultou em 
redução de custos no uso de defensivos – na soja, algodão e milho; inclusive 
com a introdução de genes de resistência à infestação das lavouras por 
vírus, pragas e doenças. 

3. Na semente de soja foi introduzido em gene de resistência ao glifosato, 
permitindo que esse herbicida fosse usado de modo eficiente, com redução 
de invasoras, sem danificar a soja; e com isto reduzindo custos em relação  
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às variedades tradicionais (essa foi uma das primeiras sementes 
geneticamente modificadas no Brasil). 

4. No feijão a agregação de valor à cultura processou-se com a adição de uma 
proteína que evita que se desenvolva dentro da planta pragas, vírus e 
doenças. Um caso importante foi o avanço das sementes resistentes ao 
Mosaico Dourado, grande praga dos feijoeiros no Brasil. 

5. A pesquisa permitiu a quebra do paradigma de que a agricultura causava 
dano à biodiversidade. Foram desenvolvidas tecnologias que conservam os 
solos e águas, permitindo o uso agrícola intensivo e sustentável; em larga 
medida isso foi possível com a agricultura de precisão. 

6. Pesquisas de sistemas de monitoramento por satélite permitiram a 
identificação das áreas, nos ecossistemas – para serem preservados e 
conservados, com aptidão para culturas e para manutenção de cobertura 
vegetal de matas e florestas. 
 

A primeira geração impactou principalmente a fronteira tradicional- estados do 
Sul/Sudeste onde as possibilidades de expansão de área estava cada vez mais 
restrita. As novas tecnologias incorporadas em sementes com elevado poder de 
germinação e vigor vegetativo, combinadas com fertilizantes, permitiu o incremento 
de produção por área. 

 
Em seguida, as novas sementes foram adaptadas para solos até então 

considerados impróprios para o cultivo de lavouras permitindo a ocupação do Centro 
Oeste, do Cerrado e do Nordeste. As novas tecnologias permitiram a ocupação de 
grandes glebas, aumentando o tamanho das propriedades nessas regiões (Pinheiro 
e Bonelli, 2007, p. 75). 

 
A primeira geração de pesquisas gerou taxas de retorno elevadas. E não havia e 

não há sinais de que os recursos gastos em pesquisa, a despeito do fato de houve 
um importante aumento histórico, tenham implicado na diminuição dos retornos à 
pesquisa (Bonelli et al, 1996). 

 
Novos avanços foram alcançados na sequência dos primeiros resultados da 

pesquisa em uma segunda geração de avanços tecnológicos. 
 

Os grandes avanços de segunda geração foram: 
 

1. A transformação de solos pobres em solos férteis; reconstrução dos solos 
com calcário, fertilizantes de alta resposta na produção e fixação do 
nitrogênio que poupa importação e uso do fertilizantes nitrogenados; com 
esses solos e com tecnologia os produtores dominaram os cultivos nos 
Cerrados; os solos valem como estrutura física, a fertilização é feita com 
adubos químicos. 

2. A tropicalização das culturas, como no caso notável da soja que era uma 
cultura de clima temperado e passou a gerar resultados quando plantada nas 
áreas de agricultura tropical. 

3. O melhoramento genético do gado bovino, como no caso do gado zebuíno 
(Gir, Guzerá e Nelore), também “tropicalizado” e utilizado em amplas 
extensões de terra no Cerrado; o Guzerá, em particular, adaptou-se no 
Centro Oeste, com seu clima muito quente e longos períodos de insolação. 

4. Uma plataforma de tecnologia destinada à intensificação de práticas de 
cultivo, com técnicas conservacionistas como o plantio direto e as técnicas 
de cultivo mínimo. 

5. O desenvolvimento de práticas culturais características que facilitam a 
sustentabilidade, através de manejo dos solos, água e florestas. 
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6. O desenvolvimento de protocolos de comunicação de tecnologia – com a 

Embrapa e a assistência técnica – conectando a Ciência com os produtores 
rurais, criando a agropecuária científica aliada à alta competência dos 
dirigentes no agro brasileiro. 

7. A integração lavoura-pecuária-silvicultura, que permite a utilização máxima 
das terras para várias atividades produtivas. 

8. Os avanços nos sistemas de sensoriamento remoto, por satélite também, 
permitiram identificar terras e pastagens degradadas, para desenvolver 
cultivos, a partir de tecnologias específicas para o cultivos dessas áreas 
abandonadas. 

9. Sementes geneticamente modificadas passaram a poupar o uso de 
defensivos e herbicidas, com economias de custos. 
 

Uma pergunta importante: é possível extrapolar o notável crescimento das 
exportações agrícolas dos anos 1990 e início dos anos 2000 para o futuro? Pinheiro 
e Bonelli (2007) responderam positivamente, considerando o prosseguimento da 
ocupação das novas fronteiras agrícolas no Centro Oeste e Nordeste. Mas essa 
resposta é mais importante quando consideramos as novas pesquisas que estão 
facilitando a ocupação das novíssimas fronteiras agrícolas na região conhecida 
como MAPITOBA, que engloba partes dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e 
Bahia. 

 
A terceira geração de pesquisas está sendo gerada em centros de excelência 

em pesquisa. Instrumentos e equipamentos poupadores de mão de obra estão 
sendo gerados em clusters tecnológicos. Assim como a Embraer tem um cluster 
(conglomerado competitivo) de alta densidade tecnológica e poder de competição 
em São José dos Campos, a Embrapa tem também um cluster de geração de 
tecnologia em São Carlos. Essas concentrações de entidades geradoras de 
tecnologia são “pontos de singularidades” capazes de gerar altos níveis de 
competitividade nos ramos da indústria aeronáutica e na agricultura. 

 
Em São Carlos, há uma concentração de centros da Embrapa associados em 

pesquisas com universidades, centro de pesquisa de empresas privadas, 
laboratórios de pesquisas, todos organizados em redes de conhecimento e elevados 
níveis de sinergia. 

 
Seguindo a tradição de centros nacionais de pesquisa a Embrapa criou o  

Centro Nacional de Instrumentação – conhecido como Embrapa Instrumentação – 
onde estão sendo desenvolvidos projetos de equipamentos e sistemas que poupam 
o fator hoje mais escasso na agricultura: mão de obra altamente qualificada e que 
comanda altos salários, um fator escasso para lidar com avanços tecnológicos na 
fronteira do conhecimento em vários setores da Ciência e Tecnologia (C&T). 
  

O cluster de tecnologia e pesquisa em São Carlos rompeu as barreiras das 
ciências segmentadas – pesquisas feitas em centros de pesquisa em segmentos 
isolados e verticalizados –, adotando-se elevado grau de conectividade. Esse 
conglomerado de pesquisa congrega cientistas e pesquisadores dos centros da 
Embrapa: a Embrapa Sudeste, Cidade de Energias e duas redes nacionais: o 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia e a Rede Nacional de Agricultura de 
Precisão. 
  

Além dos centros da Embrapa, integram este cluster de tecnologia um 
campus da Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos, 
ambas com engenharia química, física, matemática. O cluster abriga institutos de 
pesquisa privada, como o Science Park e empresas facilitadoras de negócios na 
linha de tecnologia. Na linha de incentivos para novas indústrias o cluster de São  
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Carlos inclui o Centro de Desenvolvimento das Indústrias Nascentes (CEDIN) e o 
Parque Eco Tecnológico Damha. Ambos se destinam a criar, ampliar e aprimorar 
oportunidades de investimento em novos negócios envolvendo novas tecnologias, 
estimulando sinergias entre universidades, institutos de pesquisa e empresas no 
município. São Carlos, em razão da elevada complementaridade entre instituições 
dedicadas a pesquisa, é reconhecido internacionalmente como polo de ciência, 
tecnologia e inovação. 

 
A geração de ciência e tecnologia seria agora integrada, transversal e 

convergente em direção à economia, no caso, de trabalho escasso e caro hoje no 
agro brasileiro. Uma mudança de paradigmas tecnológicos. Não mais a ciência 
verticalizada, segmentada. Essa é a visão dos novos clusters de pesquisa 
tecnológica na agropecuária. 

 
A partir do conglomerado de instituições de pesquisa e entidades 

facilitadoras de negócio a tecnologia agrícola avança em direção a tecnologias na 
fronteira. As novas aplicações da C&T incluem os VANT´s (Veículos Aéreos Não-
Tripulados), drones, hexacópteros e novos instrumentos de informação e imagens 
de alta resolução em tempo real. Eles poupam agrônomos e supervisores de campo 
para inspeção das lavouras que acompanham o crescimento vegetativo das plantas, 
a saúde dos cultivos, o grau de infestação de pragas e doenças das lavouras e 
brevemente serão usados para o combate a pragas, doenças e vírus, com aspersão 
de defensivos agrícolas, com significativa economia de custos. A pulverização de 
defensivos e praguicidas será feita com precisão, dependendo do grau de infestação 
das pragas e doenças nas diversas áreas das culturas. A economia de mão de obra 
e de agroquímicos é muito grande. 

 
Na mesma linha de tecnologias incorporadas em equipamentos que poupam 

mão de obra há os robôs para uso de análise de solos. Esses veículos 
autopropelidos substituem um grande número de técnicos que percorrem os campos 
coletando amostras para análises dos solos. Esses robôs, quando ligados 
diretamente a equipamentos em laboratórios – uma tecnologia que está sendo 
desenvolvida –, permitem análises muito rápidas dos tipos de solo. 

 
Tanto os drones como os robôs contam com sistema de georeferenciamento, 

com o uso de GPS, de alta precisão. Os operadores traçam as rotas dos 
equipamentos e eles fazem os seus trabalhos sozinhos, enviando dados, em tempo 
real, para um banco de dados nas propriedades agrícolas. O monitoramento em 
tempo real permite aplicar medidas mitigadoras de problemas de crescimento 
vegetativo, infestação de pragas e doenças, necessidade de reforço de fertilizantes 
e calcário nos solos, nos tempos e nos locais certos, e com precisão. 

 
Pelos caminhos que a pesquisa segue, não seria difícil imaginar um tempo 

em que todas as informações dos solos e do desenvolvimento dos cultivos sejam 
combinadas em programas para computadores com grandes vantagens de 
economia de fatores de produção e insumos escassos e caros, com economia de 
mão de obra e custos dos insumos, com avanços na gestão das lavouras, desde a 
análise de solos até a colheita, passando por tratos culturais eficientes e mais 
baratos. 
  

O pioneirismo da EMBRAPA Instrumentação levou ao desenvolvimento de 
um modelo de drone com aplicação nas lavouras denominado Arara. Agora o centro 
desenvolve a aplicação de amplo espectro de cultivos no monitoramento remoto de 
soja, algodão, cana de açúcar e laranja. As empresas privadas já dominam a 
tecnologia de aplicação de drones no monitoramento de florestas plantadas e 
recuperação de vegetação natural. São grandes usuários e desenvolvem essa  
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tecnologia de forma acelerada. O investimento não é tão alto assim para essas 
empresas e compensa muito. Em 2014, há mais de 200 drones utilizados na 
agricultura em fase de teste para algumas finalidades Além disso, cerca de oito as 
indústrias produzem esses equipamentos. 
  

A Embrapa está testando o Jipe-Robô – um análogo do Rover, usado pela 
NASA nas análises dos solos de Marte – denominado Libs. Ele será utilizado para 
análises de solos, promovendo uma economia muito grande de recursos ante os 
métodos atuais que usam mão de obra e métodos não tão preciso de análise de 
componentes químicos da terra. Tudo será feito com GPS. 
  

Na linha ainda de tecnologias poupadoras de mão de obra, as novas 
aplicações da tecnologia da informação (TI) está sendo usada com muita eficiência 
na agricultura. Empresas de grande porte têm que monitorar e controlar grandes 
áreas de cultivos. Antes do advento de tablets todo o controle do desenvolvimento 
vegetativo das plantas era feito à mão. Tudo era muito caro e havia a necessidade 
de muitos funcionários que percorriam as lavouras atrás de informações do grau de 
evolução das plantas e infestação de pragas e doenças vegetais. Hoje com os 
tablets o monitoramento das lavouras ficou mais barato e mais rápido, tornando mais 
eficiente e mais barato todo o trabalho de controle dos cultivos. 

 
Os investimentos foram feitos nos tablets (de dez polegadas) e agora, em 

uma etapa dispendiosa, estão sendo desenvolvidos os softers para todas as 
aplicações dos equipamentos. Eles são usados para rastreabilidade na infestação 
de insetos-pragas, doenças etc. Todos os dados são inseridos em um sistema 
dedicado acessível em tempo real. O instrumento permite controlar a produtividade 
da lavoura e fazer previsões de rendimentos e tempos da colheita – permitindo ainda 
as operações de comercialização em mercados de futuros. 
  

Os colaboradores da fazenda, os supervisores de campo – uma das 
especialidades mais valorizadas na agricultura hoje – têm intenso treinamento com 
os tablets. Acessam todos os mapas das fazendas, os manuais de procedimentos e 
operação das máquinas. Os tablets tiram fotos, facilitam discussões e questões 
ligadas aos cultivos das lavouras em grandes extensões de terra. 

 
Em uma quarta geração de inovações tecnológicas, a Embrapa avança na 

chamada tecnologia NG (New Generation) usando pesquisa em engenharia genética 
e biologia molecular na fronteira do conhecimento da bioeconomia. Com a pesquisa 
a agricultura avançou na competitividade dos ramos da produção de cereais, grãos, 
fibras e oleaginosas, além do café e cana de açúcar. A partir daí ela evoluiu para a 
fabricação de vários produtos nos setores industriais e na saúde. Os avanços da 
biologia em novas indústrias impulsionaram ramos como a fabricação de insumos 
agrícolas (fertilizantes, praguicidas); produtos químicos (solventes, detergentes); 
combustíveis líquidos (etanol, biodiesel), plásticos e cosméticos. No ramo da saúde 
a nova biotecnologia estimulou avanços em fármacos, vacinas, antibióticos, 
alimentos funcionais, nutracêuticos, cosméticos, fragrâncias e outros produtos. 

 
As pesquisas de novos padrões tecnológicos NG estão fazendo da 

agricultura uma bioindústria com múltiplas funcionalidades, tais como biomassa, 
bioenergia, biomateriais para uma bioindústria (com biomatérias-primas e  
biodistilarias), química verde, produtos agrícolas enriquecidos com vitaminas, 
indústria de fármacos. Atingimos a linha dos produtos biofortificados para seres 
humanos, explorando ao máximo a riqueza genética dos vegetais.  
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Assim, estamos próximos de inaugurar novas bioindústrias avançando nos 

domínios da utilização das tecnologias que vão extrair subprodutos de matérias 
primas agrícolas: a agricultura de biomassa, a química verde, as tecnologias de 
desconstruir a massa vegetal para destilar produtos em biodestilarias. Entre as 
principais rotas que a biotecnologia deve abrir estão o domínio dos processos 
metabólicos dos organismos (plantas, animais e micro-organismos) e o seu 
direcionamento para a produção de materiais e substancias de elevado valor 
agregado.  A pesquisa agropecuária caminha para a produção de ativos de base 
biológica de valor adicionado e capacidade de competir. 
  

A pesquisa agropecuária avança na direção do desenvolvimento de 
informação genética que deverá aumentar a competitividade agrícola relacionada 
não só a alimentos, mas também a energia renovável. Avanços dignos de nota são 
os ligados ao desenvolvimento da biologia sintética (capacidade de ler, sintetizar e 
realizar a engenharia de sequencias de DNA, de forma rápida e barata). Com a 
queda dos custos de sequenciamento de genomas foi possível criar bancos de 
recursos genéticos contendo milhões de variantes de muitos genomas; todos estão 
disponíveis devido a grandes avanços na capacidade de "ler e escrever" no DNA 
das plantas, utilizando biotecnologia avançada. 

 
A Embrapa usa um modelo de tecnologia e inovação do tipo inovação aberta 

na qual várias empresas somam conpetências tecnológicas em que cada uma entra 
com o que tem de melhor em tecnologia, passando a estudar em conjunto, mais do 
que produtos, soluções.  

 
Assim, a Embrapa parcerias com empresas na fronteira da aplicação da 

genética na agricultura.  No sistema de inovação aberta com empresas líderes nas 
pesquisas genéticas de sementes e moléculas houve avançõs que poupam o uso de 
inseticidas e herbicidas. O sistema da soja Cultivance que combina variedades de 
soja geneticamente modificadas com um herbicida de amplo espectro da BASF, 
propiscia uma solução para a redução de custos. Foi lançada pela Embrapa em 
parceria com a BASF, em 2009. É o resultado de uma parceria de 10 anos entre 
duas empresas líderes em pesquisas genéticas. 

 
Em conclusão, o nexo condutor de um processo de inovação é essencial 

para um processo de pesquisas geradoras de pesquisas. Uma inovação tecnológica 
intitucional é também essencial. Outro aspecto destacado nesse capítulo é a 
necessidade das pesquisas responderem tempestivamente às muanças de preços 
relativos de fatores essenciais. Em larga medida, o sucesso da agropecuária 
brasileira – que gerou fontes indisputáveis de renda para o Brasil para competir no 
exterior foi a persistência de modelos únicos. Houve na pesquisa a adoção de um 
modelo único ao longo de quatro décadas e quatro gerações de tecologia. Esse 
capítulo resumiu o conhecimento da tecnologia dentro de um fio condutor único ao 
longo de um período de termpo, desdeos anos 1970. 

 
A nosso juízo esse foi um ingrediente de sucesso do agro brasileiro nos 

mercados externos. Esse exemplo, sobre ser oportuno no Brasil hoje, com 
assimetrias tecnológicas entre setores da economia, deve emular outros setores da 
economia do país para a adoção de modelos institucionais como o da Embrapa. Um 
novo modelo de desenvolvimento industrial no Brasil não pode deixar de incluir os 
exemplos das pesquisas agropecuárias. Esperamos que as experiências 
amealhadas por essa empresa possa inspirar projetos tecnológicos de outras 
empresas industriais no país. 
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