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RESUMO 

 

Ao longo da era industrial a introdução de inovações pelas empresas – novas 

tecnologias, novos produtos – seguiu um modelo de difusão de cima para baixo, 

ou seja, partindo dos donos dos meios de concepção e produção e dos 

agentes governamentais. Frequentemente essas inovações traziam grandes 

benefícios para uma parte da população, mas acabavam criando graves 

desequilíbrios sociais e ambientais. À medida que esse modelo de Difusão de 

Inovações ia sendo cada vez mais bem sucedido fora dos países desenvolvidos, 

maiores as reações dos cientistas sociais quanto à necessidade de um cálculo das 

conseqüências e medidas que proporcionassem uma distribuição equânime tanto 

dos benefícios quanto dos prejuízos gerados.  

O que este trabalho pretende mostrar, ilustrado pelo polêmico episódio da 

introdução dos alimentos transgênicos no Brasil, é que hoje o modelo de difusão 

precisaria incorporar a existência de um movimento de baixo para cima, ou seja, 

partindo da sociedade civil organizada e informada, que questiona os objetivos e 

processos de produção das empresas e a eficiência das instituições reguladoras,  

pressionadas pela dinâmica dos fluxos do capital global. A sociedade passa a exigir 

um comportamento de ambos – empresas e governos - que garanta o 

desenvolvimento sustentável da economia. É o cidadão-consumidor se posicionando 

como participante ativo e de importância estratégica no centro dos processos de 

concepção e difusão das inovações.  

 



ABSTRACT 

 

Throughout the industrial era, the introduction of innovations by companies – 

new technologies, new products – has followed a downstream diffusion model, 

that is, from the owners of the conception and production means and 

governmental agents to the market. These innovations frequently brought great 

benefits to a part of the population, but ended up creating serious social and 

environmental unbalances. As this Diffusion of Innovations model became more and 

more successful outside the developed nations, the greater the reaction of social 

scientists towards the need of calculating the consequences and implementing 

measures that could provide an equal distribution of the benefits as of the losses 

generated by this model. 

What this work aims to show, illustrated by the controversial episode of the 

introduction of the genetically modified foods in Brazil, is that nowadays the 

diffusion model should incorporate the existence of an upstream movement, that 

is, from the organized and informed civil society onto the corporations and 

governments, which questions the companies’ goals and production processes and 

the efficiency of the regulating institutions that are under the pressure of the global 

capital flow’s dynamic. It’s the consumer-citizen putting himself in as an active 

participant of strategic importance at the center of the conception and diffusion of 

innovations’ processes. 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Em 1998, a autora desta dissertação participou dos preparativos da Monsanto 

para o lançamento da Soja-RR, que acabaria por se tornar o alimento transgênico 

mais polêmico do Brasil. Quatro anos depois a empresa ainda não tinha conseguido 

lançá-la e havia se criado no país um ambiente extremamente desfavorável para os 

transgênicos. Isto motivou a pesquisadora a buscar as causas da resistência a essa 

inovação agrícola pela opinião pública e as formas como as percepções se 

estabeleceram e disseminaram por todos os públicos envolvidos. Trata-se de um 

apaixonante episódio de comunicação corporativa, que abrange todo um setor – o 

das empresas de biotecnologia – onde também está em jogo a competitividade da 

agricultura brasileira em âmbito mundial nos próximos anos. 

O Capítulo 1 cumpre a tarefa de informar o problema encontrado, o objetivo 

da pesquisa e a metodologia utilizada.  

O Capítulo 2 apresenta o modelo de Difusão de Inovações de Rogers, 

justificando-se sua escolha para a análise deste estudo de caso. Além da descrição 

do modelo utilizado, aqui se começa a questionar a sua atualidade e a necessidade 

de ampliação de suas variáveis para adaptá-lo a um novo paradigma de sociedade. 

No Capítulo 3 é apresentado esse novo paradigma, percorrendo diversos 

conceitos e correntes que o forjaram, referentes à relação com o meio-ambiente, 

aos movimentos sociais, aos novos modelos econômicos e industriais e às 

mudanças nos meios de comunicação.  

O Capítulo 4 descreve o contexto dos alimentos transgênicos no Brasil e no 

mundo, os vários acontecimentos que explicam a origem desta inovação, seus 

benefícios e riscos, a legislação pertinente e as objeções da opinião pública e 

demais grupos de interesse envolvidos.  

É no Capítulo 5 que se aplica o modelo de Rogers ao caso, se analisa a forma 

como as empresas de biotecnologia realizaram a difusão desta inovação e as forças 

que encontraram pela frente, pressionando pela adoção ou rejeição da tecnologia. 

Após esta análise, fica mais clara a limitação do modelo.  



Finalmente, o Capítulo 6 traz as conclusões do trabalho, as propostas para 

uma agenda de pesquisa que permita desenvolver um modelo de Difusão de 

Inovações mais adequado à dinâmica do século XXI e a visão pessoal da autora a 

respeito da ética e da ciência no futuro.  

Seguem-se o Capítulo 7 com a bibliografia, repartida entre referencial teórico 

e notícias veiculadas na imprensa (para facilitar a vida de futuros pesquisadores) e 

o Capítulo 8 com os anexos.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O problema 

Quando se vê corporações gigantescas da área farmacêutica e agro-

química, rebatizadas de empresas de “ciências da vida”, investirem milhões de 

dólares e muitos anos em pesquisas, para no final enfrentarem todo tipo de 

resistência ao lançamento de seus novos produtos junto ao mercado consumidor, 

desconfia-se de que algo está errado, ou pelo menos diferente do que costumava 

ser na dinâmica dos processos de concepção e difusão de inovações. 

O poder do capital e as pressões políticas das megacorporações sobre os 

governos e o próprio mercado de repente parecem ter se tornado insuficientes, 

colocando-as à mercê da resistência da opinião pública, da sociedade organizada, 

por vezes em pequenos grupos de cidadãos que reverberam suas causas através 

de meios de comunicação cada vez mais velozes e globais. 

1.2. Proposição 

Há uma nova força de “baixo para cima”, ou seja, da sociedade civil 

organizada sobre as empresas e entidades reguladoras, que muda a forma como 

as inovações (tecnologias, produtos) devem ser introduzidas no mercado. Isto 

traz para as empresas o desafio de reconhecer e aprender a lidar com essa nova 

dinâmica, de forma a atingir os seus objetivos comerciais e estratégicos. 

1.3. Objetivo do trabalho 

Este estudo pretende questionar o modelo de Difusão de Inovações 

atualmente utilizado pelas empresas e organismos reguladores. O caso da 

introdução dos alimentos transgênicos no Brasil foi escolhido para esta pesquisa 

por se tratar de uma das questões mais polêmicas que o país e o mundo como 

um todo já assistiu na década passada e pela nossa importância estratégica 

como último grande produtor agrícola livre de transgênicos, país detentor da 
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maior biodiversidade do planeta, às portas do que já se convencionou chamar de 

“Século da Biotecnologia”. 

A pesquisa busca verificar: 

• As empresas de Ciências da Vida estão tendo sucesso na difusão dos 

alimentos transgênicos no mercado? Apesar da polêmica instalada podemos 

dizer que terão êxito na adoção dessa inovação? 

• Caso não estejam tendo sucesso, o que falhou no processo de difusão 

utilizado? 

Ao criticar o modelo, pretende-se preparar terreno para futuras pesquisas 

que possam contribuir para a geração de um modelo mais eficiente, aplicável 

pelas empresas e agentes governamentais. Conseqüentemente, levar as 

empresas a questionarem seus atuais processos de concepção e lançamento de 

produtos, especialmente quando se estiver falando de inovações tecnológicas. 

1.4. Delimitação do estudo 

Este estudo não tem como objetivo propor um novo modelo de Difusão de 

Inovações, dada a complexidade das variáveis envolvidas. Ele pretende apenas 

questionar o modelo atualmente utilizado, a partir da observação e revelação de 

novas dinâmicas sociais. 

A pesquisa se concentrou apenas em organizações instaladas no Brasil 

(embora muitas delas sejam multinacionais) e nas entidades reguladoras que 

afetam a legislação do país no âmbito do agro-negócio, da biotecnologia e dos 

direitos do consumidor. 

O período abordado será limitado à década de 90 e início do século XXI, 

desde quando os alimentos transgênicos chegaram ao Brasil sob a forma de 

pedidos de autorização para plantios experimentais, embora se apresente uma 

perspectiva histórica ao longo do trabalho, para melhor entendimento do 

assunto. 
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1.5. Metodologia 

Este estudo irá analisar o caso da introdução dos alimentos transgênicos 

no Brasil usando a abordagem de Difusão de Inovações de Rogers - já testada e 

aprovada ao longo de mais de 50 anos nas mais diversas realidades culturais e 

econômicas.  

Apesar de ser possível encontrar extensa literatura sobre os assuntos que 

embasam o problema estudado neste trabalho, esta pesquisa pode ser 

classificada como Exploratória, já que o modelo de Difusão de Inovações 

atualmente utilizado e a prática empresarial parecem falhar em conseguir 

compreender e correlacionar todas as variáveis em jogo nos processos de 

introdução de novas tecnologias, acompanhar e adaptar-se às exigências cada 

vez maiores e transformações cada vez mais velozes do mercado e da sociedade. 

Foram utilizados vários meios de investigação para a coleta de dados: 

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: além da literatura que serve como referencial 

teórico, é preciso especialmente acompanhar notícias veiculadas na mídia, por 

se tratar de um assunto polêmico e atual, sem perspectiva de solução no 

curto prazo. Foram feitos clippings de notícias no período de novembro/1999 

a março/2002. 

- PESQUISA DOCUMENTAL: documentos e pesquisas gerados pelas próprias 

empresas de biotecnologia, ONGs e órgãos governamentais, revelando suas 

visões, promessas e ações, além de pesquisas efetuadas em instituições de 

ensino superior.  

- PESQUISA DE CAMPO e PARTICIPANTE: entrevistas e discussões com os 

vários tipos de atores envolvidos (ver Fig. 1). 

- ESTUDOS DE CASO: levantamento de três exemplos reais no campo do agro-

negócio (Milho Híbrido, Colheitadeira de Tomates e Sementes Transgênicas) 

que ilustram os problemas objeto desta pesquisa. 

- TELEMATIZADA: consulta a sites de empresas e ONGs, boletins eletrônicos e 

participação em grupos de discussão (conferências virtuais) sobre os assuntos 
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relacionados ao estudo em questão, realizados pela FAO e por ONGs1 desde o 

2o semestre do ano 2000. 

O UNIVERSO da pesquisa de campo foi de organizações com atuação no 

Brasil, que representam os diversos públicos envolvidos na problemática deste 

trabalho, dentro da delimitação estabelecida, ou seja, que estão de algum modo 

ligadas ao setor biotecnológico. Os sujeitos de pesquisa foram escolhidos pelo 

critério de acessibilidade, ao longo do período de captação de parceiros, 

formatação e reuniões de comitê científico do I Fórum Nacional de Biotecnologia 

Vegetal proposto pela FGV-IBRE a partir de agosto de 2000, projeto criado pela 

autora desta dissertação2. 

Nas organizações (empresas, entidades setoriais e ONGs), foram 

abordados sujeitos em cargos de presidência, alta diretoria ou alta gerência das 

áreas de assuntos públicos, comunicação corporativa, relações institucionais (e 

nomenclaturas correlatas) e Divisões Agrícolas, que tinham acesso a documentos 

relevantes e a informações estratégicas da organização, além de alguma 

experiência no enfrentamento de questões de cidadania e opinião pública. As 

entrevistas revelaram as estratégias de difusão adotadas, as frustrações e seus 

diagnósticos sobre as causas do impasse. 

Os cientistas foram abordados no âmbito da Academia Brasileira de 

Ciências e Departamentos de Pesquisa & Desenvolvimento das grandes 

corporações que pertencem à amostra desta dissertação. 

Os executivos e empresários ligados ao agro-negócio foram 

selecionados entre os ex-alunos da pesquisadora, nos MBAs em Marketing e 

Gestão Empresarial de cidades com alguma tradição agrícola, aos quais foi 

aplicado um questionário com perguntas abertas via e-mail (ver Anexo A). 

 

                                                   
1 Boletins do WWI-UMA (World Watch International em parceria com a Universidade de Mata Atlântica), Rede Internacional CTA-JMA 

(Consultant, Trader and Advisor – Projeto CTA do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Jornal do Meio Ambiente 

e o Florida Center for Environmental Studies), e Campanha “Por um Brasil livre de Transgênicos”, gerada pela AS-PTA (Assessoria e 

Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa) e coordenada pelas ONGs AS-PTA, ACTIONAID BRASIL, ESPLAR, IDEC, INESC, 

GREENPEACE , CECIP, CE-IPÊ, e FASE. 

2 Este evento, que pretendia ser um espaço neutro de diálogo e conciliação entre as várias organizações envolvidas na polêmica dos 

transgênicos, acabou não se realizando devido ao temor das empresas em se expor e a opção por adotar outras formas de difusão e 

gerenciamento do problema. 
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As informações obtidas com essas entrevistas (respostas abertas) foram 

agrupadas e incorporadas ao diagnóstico (onde as contribuições dos sujeitos 

estão referenciadas), confirmando dados já obtidos pela autora através da 

pesquisa documental e/ou jornalística ou acrescentando informações de 

vivências pessoais dentro do problema abordado (a introdução dos transgênicos 

no campo).   

 

SETOR DE ATIVIDADE QUANTIDADE DE SUJEITOS 
3O Setor 3 12 

Imprensa especializada 02 
Cientistas 4  03 

Executivos de empresas de biotecnologia 13 
Executivos de varejo 02 

Empresários e executivos do setor de agro-negócio 10 

Figura 1 - Distribuição dos sujeitos de pesquisa 
(para maior detalhamento, ver Anexo B) 

 

Finalmente, confrontou-se a abordagem Difusão de Inovações de Rogers 

com os fatos obtidos nos estudos de caso, nas entrevistas, nos questionários e 

nas pesquisas de terceiros, chegando a um diagnóstico das limitações e 

necessidades do modelo. 

                                                   
3 Incluindo os membros da Campanha “Por um Brasil livre de Transgênicos”. 

4 Complementado pelas informações da Redbio 2000, congresso que reuniu 400 cientistas em biotecnologia em Goiânia/MS. 
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2. O MODELO DE DIFUSÃO DE INOVAÇÕES DE ROGERS 

2.1. Justificativa do modelo 

O modelo escolhido para este trabalho é baseado nas “Generalizações” 

(como chama o autor) resultantes da meta-pesquisa do cientista social Everett 

Rogers, publicada e sucessivamente revisada em quatro livros – “Diffusion of 

Innovations” (1962, 1983 e 1995) e “Communication of Innovations: A Cross-

Cultural Approach” (Rogers e Shoemaker, 1971). Rogers é uma das maiores 

autoridades do mundo nesse tema, dado o seu extensivo trabalho de pesquisa, 

sendo seu nome virtualmente sinônimo de difusão de inovações no meio 

acadêmico. 

A opção por esse modelo deve-se primeiramente à sua robustez: as 

Generalizações resultam da aplicação de uma tipologia proposta pelo autor (que 

será explicada mais adiante no item 2.4) utilizando 3.085 publicações e 2.297 

relatórios de pesquisas empíricas sobre a Difusão de Inovações, abrangendo 50 

anos de estudos voltados para esse tema, efetuados pelas mais diversas 

tradições científicas nos campos da sociologia, psicologia, antropologia, 

marketing, agricultura, informática, medicina, geografia e educação. Note-se, 

ainda, que um dos campos onde o modelo clássico de Difusão de Inovações foi 

mais largamente utilizado é justamente o das inovações agrícolas, o que o torna 

bastante seguro para o tema desta pesquisa. 

Além da robustez quantitativa do modelo, pelo grande número e variedade 

de trabalhos que o fundamentaram, também pareceu interessante a metodologia 

utilizada pelo pesquisador: o que chama de “inventário propositivo”, em que 

busca sintetizar em proposições (ou hipóteses) os resultados empíricos dos 

estudos de Difusão e posteriormente formular conclusões mais gerais, as 

“Generalizações”, a partir dos padrões comuns que são encontrados nesses 

estudos. 

A segunda razão para a aplicação do modelo de Rogers é sua atualização 

ao longo do tempo. A primeira meta-pesquisa em 1962 foi realizada basicamente 

em cima de pesquisas conduzidas nos Estados Unidos e Europa. A partir de 
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então, o modelo de Difusão de Inovações passou a ser muito utilizado em países 

em desenvolvimento, principalmente pelas agências governamentais, em 

programas de agricultura, planejamento familiar, saúde pública e nutrição. 

Surgiram, como conseqüência, muitos estudos na América Latina. Na década de 

70, percebeu-se a necessidade de incorporar ao modelo clássico a fase que 

antecedia a difusão propriamente dita, ou seja, todas as decisões e atividades 

que aconteciam durante o processo de concepção da inovação – perceber a 

existência de uma necessidade ou problema, desenvolver uma solução possível e 

decidir lançá-la ao mercado. Era uma mudança de paradigma, onde o maior 

interesse no sucesso de um processo de difusão vinha das empresas, e não mais 

dos governos. Ocorre nesse período a proliferação dos estudos de difusão na 

área de marketing (como lançar produtos mais eficientemente). 

Mas também nessa época vários cientistas (Bornedave, 1976; Beltran, 

1976; Barghouti, 1974)5 começaram a perceber o poder da difusão de inovações 

em mudar a estrutura da sociedade e, especialmente preocupados com os países 

em desenvolvimento, questionaram a sua forma de aplicação – se as inovações 

se difundissem mais rapidamente, mas as injustiças sociais permanecessem as 

mesmas ou fossem aumentadas, seria possível dizer que houve 

desenvolvimento, progresso? Assim, o modelo passou a ter que considerar 

também a variável sócio-econômica. 

Durante os últimos 20 anos, a pesquisa na área de Difusão foi largamente 

reconhecida, aplicada e criticada (positiva e negativamente), tornando-se uma 

das áreas mais abundantes em termos de estudos. O juiz francês Gabriel Tarde é 

considerado um dos pais da pesquisa de Difusão - em 1903 publicou o livro “The 

laws of imitation” onde propôs algumas generalizações que tentavam explicar 

porque algumas inovações eram adotadas e outras fadadas ao fracasso. Nos 

anos 40 foi formulado o modelo clássico da Difusão de Inovações, sendo a área 

originalmente dominada por antropólogos, em sua maioria, europeus. Na década 

de 50, os estudos proliferaram especialmente nos Estados Unidos e por volta de 

1970 o modelo foi alvo de forte crítica social devido à sua grande utilização nas 

economias em desenvolvimento. 

                                                   
5  apud Rogers, 1983, p. 122, 124 e 125 respectivamente.   
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Apesar de ter começado com uma série de pesquisas isoladas em setores 

os mais diversos, que coincidentemente traziam resultados semelhantes, o 

paradigma de Difusão de Inovações aplicado ao longo do século XX resultou da 

convergência das várias disciplinas que o investigavam. Rogers (1983) identifica 

nove Escolas de Difusão de Inovações6, sendo a de Sociologia Rural a mais 

profícua em termos de disponibilidade de pesquisas e casos que repercutiram 

fortemente na transformação da sociedade. Iremos destacar somente aquelas 

que têm maior importância para o tema deste trabalho: Marketing, Comunicação 

e Sociologia Rural. 

2.1.1. Escola de Marketing 

É vista como uma escola manipuladora (Rogers e Leonard-Barton, 1978)7, 

uma vez que teria como objetivo convencer as pessoas a adotarem inovações 

para a vantagem comercial de empresas. A Difusão entra na área de estudo de 

Comportamento do Consumidor a partir dos anos 60 (Gatignon e Robertson, 

1985). Com a evolução do Marketing Societário (Kotler e Zaltman, 1971)8, 

realizado para empresas sem fins lucrativos, entrou também num campo voltado 

à difusão de inovações que atendem aos interesses sociais e comunitários.  

2.1.2. Escola de Comunicação 

Esta é a segunda maior escola em termos de produção de pesquisas, 

apesar da área de Difusão já existir antes do surgimento da Comunicação Social. 

Ela estuda a Difusão de Inovações pela ótica da comunicação 

humana/interpessoal e através da comunicação de massa. 

O interesse na comunicação humana enquanto campo de estudo teve seu 

“pontapé inicial” a partir da publicação do livro “The Mathematical Theory of 

                                                   
6 São elas: Antropologia, Comunicação, Educação, Geografia, Marketing, Saúde Pública e Sociologia Médica, Sociologia Inicial, Sociologia 

Geral e Sociologia Rural. 

7. Esta visão é bastante discutível, pois empresas e consumidores têm noções imperfeitas de suas capacidades e preferências, tentando 

eternamente conciliá-las (Rosa et al, 2000) e o sistema agregado de marketing traz diversas contribuições para a sociedade e a 

economia, sob a forma de empregos, impostos, produtos que atendem necessidades, empuxo constante rumo à eficiência, melhoria e 

inovação, diminuição de custos, satisfação etc (Wilkie e Moore, 2000). 

8  apud Rogers, 1983. 



 

 

19

Communication” (Shannon e Weaver, 1949)9, que naquela altura propunha um 

modelo bastante simplificado de fluxo de informação. A área de Comunicação 

Social ganhou grande força ao dedicar-se ao fenômeno da mídia de massa e às 

redes de comunicação interpessoal (como o impacto dos formadores de opinião 

nos grupos sociais), que trouxeram consigo uma fundamentação teórica 

importante para o já então existente campo da comunicação aplicada 

(jornalismo, cinema, oratória e propaganda). 

Seu foco inicial era a maneira como as notícias se difundiam através da 

mídia de massa, situação muito semelhante à difusão de inovações tecnológicas 

tangíveis, porém com uma grande vantagem – a grande velocidade (Greenberg, 

1964; Deutchmann; Danielson, 1960)10. Assim, por volta de 1960 os 

pesquisadores debruçaram-se principalmente sobre o poder da mídia na 

transmissão de informações a respeito de inovações e sua capacidade de 

persuasão com vistas à adoção dessas inovações (Deutschmann e Fals Borda, 

1962 a,b)11. 

2.1.3. Escola de Sociologia Rural 

Pode-se atribuir a esta escola a formação do paradigma intelectual da 

Difusão de Inovações e o maior volume de estudos ao longo do maior período de 

tempo. É um campo da sociologia que se dedicou aos problemas sociais rurais, 

especialmente ligados à introdução de inovações agrícolas. 

Dada a grande importância da agricultura nas economias nacionais, a 

busca por maior eficiência, maior produtividade, e menor custo, proporcionou um 

campo fértil para as inovações tecnológicas e conseqüentemente para a pesquisa 

de Difusão nesse setor, com grande apoio de instituições acadêmicas e de 

entidades governamentais. 

A pesquisa de Ryan e Gross (1943)12 sobre a introdução do milho híbrido 

nas fazendas do estado de Iowa, nos Estados Unidos em 1928 tornou-se o caso 

                                                   
9 apud Rogers, 1983, p. 72. 

10  apud Rogers, 1983, p. 73. 

11 ibid 

12  apud Rogers, 1983, p. 54-56. 



 

 

20

mais emblemático da tradição da Sociologia Rural, pois estabeleceu a 

metodologia e a moldura teórica usada por essa escola e por várias outras, 

contribuindo enormemente para a formação do paradigma clássico e a 

compreensão dos processos de Difusão. 

O estudo sobre a adoção do milho híbrido será explicado mais adiante, 

assim como o da introdução das máquinas automáticas de colheita de tomates 

na Califórnia em 1962 (ambas fizeram parte da “Revolução Verde” norte-

americana), pois compartilham muitas características comuns com as sementes 

transgênicas: a vantagem econômica relativa da nova tecnologia, os impactos 

sociais não percebidos à primeira vista e a lenta taxa de adoção pelo mercado. 

Na década de 60 várias universidades norte-americanas estabeleceram 

convênios e departamentos de sociologia rural na América Latina, Ásia e África e 

com isso pesquisaram a difusão de inovações em nutrição, planejamento familiar 

e saúde, além de tecnologias agrícolas. As comunidades estudadas não eram tão 

atingidas pela mídia de massa e possuíam culturas bem diferentes entre si e dos 

Estados Unidos, o que pôs à prova o modelo de Difusão usado até então. E foi aí 

que as críticas sociais começaram a aparecer. Evolução tecnológica é sinal de 

desenvolvimento, ou desenvolvimento seria algo bem mais complexo e 

abrangente? 

2.1.4. A tipologia utilizada 

Rogers (1983) fez sua meta-pesquisa dos estudos de Difusão e 

estabeleceu suas “Generalizações” usando oito tipos de enfoque: 

• A rapidez com que as inovações se tornaram conhecidas 

• A rapidez na taxa de adoção das mesmas num sistema social 

• A rapidez na taxa de adoção em diferentes sistemas sociais 

• O grau de inovação representado por elas 

• A participação de Formadores de Opinião no processo 

• Quem interage com quem nas redes de difusão 
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• O uso de canais de comunicação 

• As conseqüências das inovações 

Estes enfoques, apesar de abrangentes e adequados para a realidade da 

época em que a meta-pesquisa foi feita, pecam por algumas limitações e 

tendências que serão discutidas no item 2.5.1., algumas delas apontadas pelo 

próprio autor e que foram revisitadas na reedição de 1995. 

2.2. Teoria da comunicação 

A palavra “comunicação” vem do latim “communicare”, que significa tornar 

comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões. Comunicar inclui todas as 

formas de criação e compartilhamento de idéias, informações e valores entre os 

indivíduos e dentro da teia da sociedade, visando um entendimento entre os 

envolvidos. 

A característica básica da comunicação é ser uma via de duas mãos. É 

uma troca, senão torna-se apenas uma emissão de informação. Da possibilidade 

de feedback (retorno, resposta) resulta o seu maior grau de credibilidade, pois o 

receptor da mensagem pode colocar suas dúvidas, discordâncias, concordâncias 

e assim se chega ao entendimento necessário e se minimiza a incerteza. 

Compreender isto é enxergar o poder transformador da comunicação versus as 

limitações da mera disseminação de informações, que fará toda a diferença 

quando estivermos falando da eficiência de um processo de Difusão de 

Inovações. A informação é matéria-prima da comunicação, não um fim em si 

mesma, e representa um dos principais meios de diminuir a incerteza. 

2.2.1. Canais de comunicação 

Existem dois tipos de canais, do ponto de vista da forma de penetração no 

grupo social: 

• Mídia de massa – os meios de comunicação clássicos (cartas, cartazes, 

panfletos) tornaram-se insuficientes à medida que os grupos sociais 

aumentavam de tamanho e de distribuição geográfica e as necessidades de 
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intercâmbio de informações se ampliavam dentro do grupo e entre os 

diversos grupos. Assim, avanços tecnológicos como a descoberta da linotipia 

por Gutemberg e posteriormente o desenvolvimento das telecomunicações 

permitiram que alguns indivíduos atingissem grandes massas de pessoas, de 

forma cada vez mais veloz e diversificada e surgiu o conceito de “mídia de 

massa”. Através dela, a comunicação se dissemina com maior abrangência e 

questiona modos de pensar, viver, a cultura e as tradições, forjando a 

“cultura de massa” (De Masi, 1999). 

Apesar de ser considerada nos anos 40 e 50 como toda-poderosa e 

onipresente, capaz de manipular sem qualquer interferência as massas 

ignorantes e ansiosas por suas informações (o muito difundido modelo da 

“Agulha Hipodérmica” de Katz e Lazarsfeld, 1955)13, foi colocada em sua devida 

dimensão ao se perceber que, ao contrário do que se pensava, a comunicação 

interpessoal tinha uma força muito maior para influenciar opiniões e 

comportamentos (Lazarsfeld et al, 1944; Menzel e Lazarsfeld, 1963)14. A mídia 

de massa é um poderoso criador de conhecimento, enquanto as redes 

interpessoais são importantes meios de persuasão. 

• Canais Interpessoais – vão desde uma dupla de indivíduos que se 

intercomunicam até redes mais complexas de relacionamentos, que 

geralmente têm no seu centro o que se chama de “formador de opinião” ou 

“líder de opinião”. Estas redes podem se sobrepor, ou seja, um mesmo 

indivíduo pode pertencer a duas ou mais redes simultaneamente. 

“Uma rede de comunicação consiste de indivíduos interconectados que 

estão ligados por fluxos de informação padronizados” (Rogers, 1983, p. 294. 

Trad. livre). Pesquisas mostram que quanto mais aberta for a rede a interações 

externas, ou seja, quanto mais seus membros tiverem contatos com membros 

de outras redes, maior a troca de informações (Granovetter, 197315; Rogers, 

1983). O importante a respeito das redes, entretanto, é entender como a 

informação flui dentro do sistema, ou seja, quem fala com quem e porque. 

                                                   
13  apud Rogers, 1983, p. 272. 

14 apud Rogers, 1983, p. 272 e 273 respectivamente. 

15 apud Rogers, 1983, p. 297. 
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2.2.2. Conceito de Homofilia / Heterofilia 

A palavra “homofilia” vem do grego “homoios”, que significa semelhante 

ou igual, e o conceito de Homofilia / Heterofilia foi introduzido por Lazarsfeld e 

Merton em 1964, para explicar o tanto que dois indivíduos são semelhantes ou 

díspares, respectivamente, em questão de valores, educação, interesses e nível 

social. 

A comunicação ocorre mais freqüentemente entre indivíduos homófilos 

(semelhantes), devido à sua compatibilidade natural e conseqüente abertura 

para trocas de informação e mudanças de atitude e comportamento. Porém, isto 

os coloca em pé de igualdade quando se trata de disseminar inovações, e aí a 

heterofilia entra em cena, pois é necessário que haja uma desigualdade de 

conhecimento sobre a inovação entre dois indivíduos para a informação fluir 

(Rogers, 1983). 

Muitas vezes no processo de Difusão de Inovações, o emissor da 

informação é muito heterófilo em relação aos membros do grupo social com 

quem precisa interagir, havendo problemas de comunicação, dissonâncias 

cognitivas. Assim, é necessário um porta-voz mais à imagem e semelhança do 

grupo, mais homófilo. A homofilia faz com que a informação flua horizontalmente 

dentro do sistema, diminuindo a velocidade do processo de difusão, que tem que 

fluir verticalmente. Aí é que entram em cena os formadores de opinião. 

2.2.3. Formadores de opinião 

Os formadores ou líderes de opinião são aqueles membros que melhor 

expressam a estrutura de um sistema social. Eles adquirem e mantêm esta 

posição através de sua notória competência, seu alto grau de relacionamento 

dentro do grupo e conformidade com suas normas. Têm a capacidade de 

persuadir e servir de modelo para os demais membros do sistema e, por isso, 

cumprem um importante papel de inspirar mudanças de comportamento e 

atitudes. Raramente são os pioneiros na adoção de uma inovação, pois os mais 

inovadores são vistos como desviantes das normas do grupo. Formadores de 

opinião podem, por exemplo, ser totalmente contrários às inovações e 

extremamente conservadores. 
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De modo geral, os formadores de opinião são indivíduos bastante 

cosmopolitas (com alto grau de contato externo ao sistema), muito bem 

informados e possuem uma posição social mais elevada. Porém, sua 

característica mais marcante é a de estarem posicionados bem no centro das 

redes de comunicação do sistema e com isso terem grande poder de influenciar 

os seus membros (Rogers, 1983). 

2.2.4. Opinião pública 

Apesar de tradicionalmente significar o conjunto dos públicos que podem 

emitir opinião a respeito de uma empresa e suas ações, fortalecendo ou 

enfraquecendo sua imagem e auxiliando ou prejudicando seus interesses, este 

conceito será empregado neste trabalho dentro da visão mais moderna de 

stakeholders e restrito aos públicos externos da empresa. Neste sentido, acaba 

por se confundir com a sociedade civil, organizada ou individualmente 

representada pelo cidadão, e as entidades reguladoras. 

2.2.5. Stakeholders 

Numa tradução livre, seriam os públicos “infraestratégicos” de uma 

empresa, que são formadores e disseminadores de opinião a seu respeito. 

Grupos de pessoas com interesses legítimos na empresa, que dependem ou são 

afetados por suas decisões e operações e podem reclamar judicialmente pelos 

danos e prejuízos que lhes são causados. 

O conceito de stakeholders, representou uma (r)evolução na forma como 

as empresas encaravam seu negócio e surgiu na década de 70, quando a ciência 

da administração passou a olhar de forma mais ampla o ambiente em que as 

empresas estavam inseridas (a infraestrutura do seu setor), indo além da visão 

meramente mercadológica e passando a considerar como públicos estratégicos 

também os acionistas, os fornecedores, a comunidade, as entidades não-

governamentais e de classe etc. 

Ele parte do entendimento de que os negócios só prosperam com o 

suporte de uma boa infraestrutura e uma sociedade civil forte, e que a sociedade 

é formada por grupos de pessoas com interesses legítimos na empresa, que 
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dependem ou são afetados por suas decisões e operações e podem reclamar 

judicialmente pelos danos e prejuízos que lhes são causados. Além disso, 

qualquer indivíduo, independente da posição que ocupe no “mapa” de 

stakeholders, sempre acumulará o papel indissociável de cidadão. 

2.3. Descrição do modelo 

Apesar do modelo proposto por Rogers apresentar um total de 91 

Generalizações, para facilitar a sua aplicação neste trabalho elas foram 

agrupadas sempre que variáveis independentes referiam-se a uma mesma 

variável dependente, de modo a se ter uma visão de conjunto mais adequada 

quando se aborda cada questão. Assim, chegou-se a um total de 21 

Generalizações. 

Antes de mais nada é preciso compreender que a Difusão de Inovações é 

um processo. Como tal, ele ocorre ao longo do tempo, simultaneamente de 

forma individual e coletiva e tem na incerteza um de seus componentes 

essenciais. Ao longo de um processo de introdução e adoção de inovações, o 

indivíduo e o grupo buscam avaliar os benefícios, os riscos e as conseqüências 

que aquela nova tecnologia poderá lhes trazer. Há inúmeros estudos que 

confirmam a existência de etapas seqüenciais nesse processo16. 

Um processo de difusão ocorre em 5 etapas: 

1. CONHECIMENTO 

Ocorre quando o indivíduo/grupo é exposto à informação da existência da 

nova tecnologia e adquire entendimento sobre o seu funcionamento. Ele se 

coloca as perguntas “o que é isto?”, “como funciona?” e “porque funciona?”. A 

não compreensão acerca do funcionamento de uma nova tecnologia tende a 

levar à sua rejeição ou à descontinuidade do seu uso. 

Os indivíduos tendem a se expor a idéias que coincidam com seus valores 

pessoais, suas necessidades e interesses, o que se chama “exposição seletiva” 

                                                   
16 Beals e Rogers (1960), Wilkening, Copp et al (1958) em pesquisas com agricultores norte-americanos, Rahim (1961) e Singh e Pareek 

(1968) com agricultores asiáticos, Coleman (1966) na área médica, La Mar (1966) e Kohl (1966) na área de educação e Churchill e 

Peters (2000) ao abordarem o processo de decisão de compra no âmbito do marketing. 
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(Hassinger, 1959), mas as inovações tanto podem surgir a partir de 

necessidades, como a sua existência despertar necessidades nos consumidores, 

motivando sua adoção. Se não houver informação suficiente disponível, porém, 

eles não conseguirão passar para o estágio da persuasão. 

No modelo de decisão de compra utilizado em marketing, considera-se que 

esta etapa de busca de informação é sempre precedida pelo reconhecimento de 

uma necessidade pelo consumidor, dentro de uma hierarquia, tal qual proposta 

por Abraham Maslow (1954): Fisiológica (de sobrevivência - alimento, abrigo, 

sexo, água, ar), de Segurança (física e financeira), Social (relacionamento com 

os outros - amizade, associação, amor), do Ego (relacionamento consigo mesmo 

- auto-estima, status, respeito) e de Auto-Realização (relacionamento com o 

mundo - ética, conhecimento, religião). Consciente de suas necessidades, o 

indivíduo sai em busca de informações e começa a avaliar as possíveis 

alternativas para satisfazê-las (Churchill e Peter, 2000). 

2. PERSUASÃO 

É a fase em que o indivíduo/grupo desenvolve uma atitude favorável ou 

desfavorável em relação à inovação, baseado nas percepções sobre sua 

vantagem relativa,17 compatibilidade com sua realidade/necessidade, grau de 

complexidade e portanto o seu entendimento da mesma, a possibilidade de 

experimentar ou testá-la e finalmente sua observabilidade, de modo que julgue 

algo mais tangível. O indivíduo/grupo tenta nesta fase reduzir suas incertezas a 

respeito da inovação, e geralmente busca um aval social. 

Pode ocorrer o que se chama “KAP-gap” (KAP = knowledge-attitude-

practice), que equivaleria ao comportamento que popularmente definimos como 

“faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. É esperado que uma atitude 

favorável leve à adoção (e uma desfavorável à rejeição), mas isto nem sempre 

acontece, pois o indivíduo fica dividido entre os benefícios muito desejados e o 

temor de efeitos indesejados. 

 
                                                   
17 Como vantagem relativa entenda-se “a força da recompensa ou castigo resultantes da adoção de uma inovação” (Rogers, 1983, p. 

217), ou seja, baixo custo inicial, alta lucratividade e produtividade, economia de tempo e esforço, redução de desconfortos, rapidez 

do retorno. Isto explica, por exemplo, a baixa taxa de adoção de inovações preventivas, pois os resultados não podem ser observados 

física e imediatamente e os benefícios são difíceis de serem demonstrados.  
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3. DECISÃO 

É a etapa onde resolve adotar ou rejeitar a inovação, com base na 

avaliação anterior. Esta avaliação pode ser sua própria ou baseada na 

experiência de alguém de sua confiança, como um parente, um amigo, um 

vizinho ou um líder de opinião. Quando a inovação permitir, pode haver uma 

adoção parcial, um pré-teste em condições limitadas. 

4. IMPLEMENTAÇÃO 

É o uso propriamente dito, colocar a tecnologia em prática. Ocorre logo 

após a decisão, a não ser que surja algum problema de acesso ou 

disponibilidade. Pode haver também resistência por parte do grupo/organização 

como um todo, prejudicando a implementação já decidida. A experiência com a 

tecnologia também pode levar a modificações ou adoção de novas maneiras de 

utilizá-la, ou seja, a uma reinvenção da inovação (Charters e Pellegrin, 1972)18. 

5. CONFIRMAÇÃO 

Nesta etapa ocorre ou o reforço ou a reversão da decisão tomada, com 

base nas experiências e informações positivas ou negativas que o indivíduo ou 

seus pares tiveram com a inovação, o aparecimento de alternativas que pareçam 

mais interessantes ou decisões de cunho governamental (tornando obrigatório ou 

proibido o seu uso)19. Os indivíduos, porém, tendem a buscar informações que 

confirmem uma decisão já tomada, devido à “exposição seletiva” (Hassinger, 

1959) anteriormente mencionada.  

Antes de descrever o Modelo de Difusão de Inovações de Rogers, alguns 

conceitos ligados à Teoria da Comunicação precisam ser aprofundados para uma 

melhor compreensão das Generalizações propostas.  

 

                                                   
18  apud Rogers, 1983, p. 176. 

19 A propósito disto, é exemplar a mudança de atitude da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, que em 1972 proibiu o uso 

do DDT devido ao seu efeito nocivo à saúde humana e nos anos subseqüentes fez o mesmo em relação ao DES (diethyl-stibestrol, um 

suplemento alimentar para gado) e ao 2,4-D (suplemento para suínos), todos produtos largamente aceitos e utilizados pela 

comunidade rural; em 1962, quando a escritora Rachel Carson lançou seu livro “Primavera Silenciosa” denunciando os malefícios dos 

agroquímicos à saúde humana, foi taxada de louca, antiprogresso e perigosa por cientistas e agricultores. Sua obra é considerada hoje 

leitura indispensável para estudiosos da responsabilidade ambiental. 
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2.3.1. Taxa de adoção 

É a velocidade relativa com que os membros de um sistema social adotam 

uma inovação (Rogers, 1983). É geralmente medida pelo percentual de 

indivíduos que aderem a uma nova tecnologia ao longo do tempo. Esta taxa varia 

de grupo para grupo e dependendo da inovação em questão. Porém, ela sempre 

ocorre com uma distribuição em curva-S, começando devagar, depois sofrendo 

uma “arrancada” à medida que mais pessoas vão aderindo, até finalmente 

começar a cair novamente já que restam poucos indivíduos que ainda não 

adotaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) adoção cumulativa da inovação; 
(2) número de membros do sistema social que adotam a cada ano a inovação. 
Fonte: Rogers (1983, p. 243) 

Figura 2 – Distribuição das curvas de adoção (freqüência e cumulativa) 
pelos membros de um sistema social 

 

2.3.2. Sistema social e redes de comunicação 

O sistema social é um conjunto de indivíduos inter-relacionados unidos por 

objetivos comuns, que pode assumir formatos e tamanhos variados, como 

grupos informais, organizações ou comunidades. A estrutura do sistema social dá 
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a seus membros um senso de pertencimento, uma estabilidade e um padrão que 

geram mais segurança e ordenação. Porém há também uma estrutura informal 

de interação que se cria dentro do sistema, as redes de comunicação, que 

ajudam a difundir e homogeneizar os hábitos, as normas, a cultura. É nessas 

redes que vai se disseminar a informação. O sistema social terá grande influência 

sobre o processo decisório envolvendo as inovações. 

2.4. As generalizações de Rogers 

As Generalizações propostas por Rogers e agrupadas para fins mais 

didáticos neste trabalho são: 

1. O processo decisório envolvendo inovações é formado por etapas - o 

processo decisório de uma adoção seria “um período de gestação durante o qual 

uma nova idéia fermenta na mente de um indivíduo” (Rogers, 1983, p. 202. Trad. 

livre), como visto no item 2.3. 

2. A informação a respeito de uma nova tecnologia chega mais rápido para 

os indivíduos que têm maior nível educacional, status social20, exposição 

à mídia de massa e canais interpessoais de comunicação, contato com 

agentes de mudança, participação social e são mais cosmopolitas. 

3. Os inovadores têm mais tempo e nível de educação, status social alto, 

mais chances de elevação de padrão de vida, formação mais 

especializada, pertencem a organizações de maior porte e são mais 

orientados para o comércio do que os retardatários21, que geralmente 

praticam a subsistência – muitas das inovações têm um alto custo e por isso só 

quem é mais rico tem disponibilidade de capital para adotá-las e suportar 

eventuais perdas financeiras se não for bem sucedido. Este fato vai abrindo cada 

vez mais um fosso entre os mais ricos e os mais pobres, ocasionando graves 

problemas sociais. Porém, apesar da melhor situação financeira estar diretamente 

associada a um comportamento inovador, em 1967, as pesquisas do antropólogo 

Frank Cancian22 da Universidade de Irvine, Califórnia, comprovaram a existência 

                                                   
20 Rendimento financeiro, padrão de vida, patrimônio, prestígio profissional e inserção numa classe social, sempre relativizados dentro 

da realidade do próprio grupo social, e não de forma genérica. 

21 Aqueles membros do sistema que são os últimos a tomar conhecimento ou adotar uma nova tecnologia. 

22 apud Rogers, 1983, p. 256. 
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do chamado “Cancian Dip”, descobrindo-se haver um grau ainda maior de ousadia 

por parte de indivíduos de classe média-baixa, pois eles têm menos a perder. O 

que ocorre é que os recursos financeiros e sociais da classe alta lhe permitem 

adotar a nova tecnologia com mais rapidez e alcançar e superar esses indivíduos. 

4. Os inovadores têm mais empatia23, são menos dogmáticos, lidam melhor 

com abstrações e incerteza, têm mais racionalidade, são mais abertos à 

mudança, à educação e à ciência, são menos fatalistas, mais ambiciosos e 

mais orientados para o empreendedorismo que os retardatários – faz 

sentido olhar o inovador como uma pessoa de mente aberta, que está sempre 

num movimento de descoberta, busca de excelência e conquista de um melhor 

padrão de vida, que acredita poder escrever o seu próprio futuro e tem grandes 

aspirações. 

5. Os inovadores têm mais participação social24 e conexões interpessoais, 

são mais cosmopolitas, têm maior contato com agentes de mudança, com 

a mídia de massa e com canais de comunicação interpessoais, buscam 

mais ativamente informações sobre inovações e pertencem a sistemas 

sociais mais interconectados do que os retardatários, sendo formadores 

de opinião quando as normas do sistema são favoráveis a inovações – isto 

cria um paradoxo interessante, pois as pessoas mais necessitadas de usufruir os 

benefícios de uma nova tecnologia (os menos educados, os mais pobres) são 

geralmente os últimos a adotá-la o que só faz aumentar as injustiças sócio-

econômicas dentro do grupo. Os indivíduos se convencem a adotar uma nova 

tecnologia em grande medida pela experiência de seus pares, assim quanto mais 

comunicação interpessoal / participação social tiverem, mais intercâmbio existirá. 

6. A reinvenção ocorre no estágio de implementação para algumas 

inovações e alguns adotantes – é possível que o uso de uma inovação acabe 

gerando novas práticas de manuseio ou adaptações que alterem sua forma ou 

objetivo inicial. 

                                                   
23 Habilidade do indivíduo de se projetar no papel de outro, “calçando seus sapatos”, compreendendo melhor a posição do outro e 

enxergando-se nela, o que demanda capacidade de imaginação e abstração. 

24 Significa o grau de contato com os demais membros do grupo e o grau de acesso que disponibiliza para eles. Considere-se a 

participação em associações de classe, reuniões, contato com a imprensa, possuir uma ampla roda de amigos e colegas de profissão, 

dar palestras, publicar trabalhos, etc. 
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7. Retardatários são mais propensos a descontinuar o uso de inovações do 

que pioneiros – eles têm nível educacional e status sócio-econômico mais baixo, 

menos contato com os agentes de mudança, características exatamente opostas 

às dos inovadores. 

8. Inovações com uma taxa alta de adoção têm pouca descontinuidade de 

uso. 

9. Os canais de mídia de massa são relativamente mais importantes na 

etapa de Conhecimento e para os adotantes pioneiros do que os 

retardatários, enquanto canais de comunicação interpessoal e locais são 

mais importantes na etapa de Persuasão – significa que a introdução de uma 

inovação deve iniciar via canais de massa e progressivamente distribuir-se pelas 

redes interpessoais. Os retardatários geralmente já contam com grande 

quantidade de informação acumulada localmente em sua comunidade (nos canais 

interpessoais) na altura em que se decidem pela adoção da inovação, o que 

diminui a importância da mídia de massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rogers (1983, p. 202) 

Figura 3 – Percentual dos canais de comunicação interpessoal nas etapas de difusão 

 

 

CONHECIMENTO PERSUASÃO DECISÃO 
(EXPERIMENTAÇÃO) 

Retardatários 

Maioria inicial 

Maioria tardia 

Adotantes iniciais 

Inovadores 

% de 
todos os 
canais 
de 
comunic
Inter-
pessoal 



 

 

32

 

10. A taxa de Conhecimento de uma inovação é mais rápida que sua taxa de 

adoção e o processo todo é mais rápido junto aos inovadores do que aos 

retardatários – há muita variação no tempo de duração do processo decisório, 

dependendo do grau de complexidade, da possibilidade de experimentar/testar e 

a compatibilidade com experiências anteriores que a nova tecnologia possua, 

aumentando ou diminuindo a incerteza a seu respeito. Os inovadores são 

naturalmente mais abertos às novidades e menos resistentes à mudança, o que 

lhes dá mais velocidade de ação. 

11. Quanto maior a vantagem relativa de uma inovação, como percebida pelo 

sistema social, maior sua taxa de adoção – o verdadeiro critério de 

julgamento de uma inovação são as percepções do indivíduo, não os atributos 

dela per si. A confirmar esta afirmação estão os estudos de posicionamento de 

Ries e Trout (1999), quando dizem que a realidade é a percepção que se tem 

dela. Percepções errôneas ou a falta de conhecimento podem levar os 

indivíduos/grupos a comportamentos pouco racionais (embora eles creiam estar 

sendo totalmente racionais) e a decisões questionáveis – seja o “endeusamento” 

de uma inovação ou o extremo oposto, sua satanização.  

A vantagem relativa é o principal apelo das mensagens das empresas e órgãos 

governamentais quando precisam iniciar um processo de difusão. A propaganda a 

chama de “reason why” (ou “razão de”, referindo-se ao motivo que se dá a uma 

pessoa para convencê-la a consumir um produto). Em sociedades 

economicamente mais atrasadas, a maior vantagem percebida não costuma ser a 

financeira, mas a aprovação social (Fliegel et al, 1968)25. 

12. Quanto maior a compatibilidade, a possibilidade de experimentação e a 

tangibilidade de uma inovação, como percebida pelos membros de um 

sistema social, maior sua taxa de adoção – entenda-se aqui compatibilidade 

como o grau de aderência de uma inovação aos valores e necessidades de um 

indivíduo ou grupo. O processo de difusão deve ter o cuidado de identificá-los 

corretamente. Este atributo, porém, mostra-se menos importante do que a 

vantagem percebida. Quanto à experimentação e a tangibilidade, inúmeros 

estudos sobre Serviços (Berry e Parasuraman, 1992; Bebko, 2000), que primam 

pelo problema da inexistência física e têm que ser vendidos antes da fabricação, 

                                                   
25 apud Rogers, 1983, p. 218. 
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com base numa mera promessa, também confirmam a importância de fornecer 

evidências para minimizar a sensação de risco e levar o cliente à decisão de 

compra (o que seria equivalente à adoção no caso de uma inovação), pelo fato 

dele não poder manusear, cheirar, saborear ou experimentar o bem antes da 

compra. 

13. Quanto maior a complexidade de uma inovação, como percebida pelos 

membros de um sistema social, menor sua taxa de adoção – idéias simples, 

que não demandam estudo e treino, são mais facilmente adotadas. 

14. Quanto maior o grau de interconectividade de um sistema social, maior a 

taxa de adoção – a decisão pela adoção ocorre mais facilmente em pequenos 

grupos do que se há muita gente envolvida, especialmente em se tratando de 

uma tecnologia complexa. A maior taxa de adesão ocorre quando os líderes de 

opinião resolvem adotar, geralmente na altura em que cerca de 3 a 16% do grupo 

aderiu à idéia (Stone, 1952; Petrini, 1966)26. Quanto mais pessoas decidem 

(favorável ou desfavoravelmente), mais vai se criando uma pressão dentro do 

grupo sobre os demais membros, na mesma direção. Esse efeito cumulativo vai 

modificando a estrutura de comunicação interna do grupo e incorporando a 

decisão a respeito da inovação às normas e ao estilo de vida da comunidade. 

Quando atinge cerca de 20 a 30% dos membros, a taxa de adoção/rejeição 

começa a crescer com grande rapidez e se alastra como uma epidemia. 

15. A taxa de adoção de uma inovação pelos membros de um sistema social 

ao longo do tempo segue uma distribuição aproximadamente normal - em 

forma de sino (freqüência ou número de pessoas adotando a cada unidade de 

tempo) ou curva-S (base cumulativa), havendo um ponto em que a curva sofre 

uma “arrancada” à medida que a rede de comunicação interpessoal vai fazendo o 

seu papel de divulgação da inovação dentro do sistema, até se tornar difícil que 

um membro do grupo encontre algum outro que ainda não tenha conhecimento 

ou não tenha adotado a mesma. O ponto crítico do processo de difusão localiza-se 

na área em torno de 20 a 25% de taxa de adoção no sistema. 

                                                   
26  apud Rogers, 1983, pg. 234. 
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16. Os formadores de opinião estão mais expostos à mídia de massa, são 

mais cosmopolitas, têm mais contato com agentes de mudança, maior 

participação social, status social mais elevado e são mais inovadores do 

que os demais membros do grupo, desde que as normas do sistema social 

favoreçam mudanças – raramente se verá um indivíduo de classe social mais 

elevada interagir diretamente com um de classe inferior, assim como dificilmente 

se verá inovadores e retardatários em convívio (eles são heterófilos demais). As 

interações dentro do sistema tendem a ser homófilas (horizontais), já que o 

resultado é pessoalmente mais recompensador para os envolvidos. Os membros 

de um grupo buscam referência nos formadores de opinião não por causa de seu 

status social, mas pela competência técnica superior, pelo saber que julgam que 

ele possua, por funcionarem como uma porta de entrada confiável para 

informações novas no sistema. 

Se o sistema social for tradicional, seus formadores de opinião e membros 

não serão inovadores e o grupo tenderá a permanecer conservador (Herzog, 

1968)27. Sociedades mais orientadas à modernização favorecem o aparecimento 

de formadores de opinião mais inovadores, porém este é um equilíbrio delicado, 

pois se forem desviantes demais perderão sua credibilidade. É esperado deles que 

demonstrem um julgamento prudente na adoção de novidades (Rogers, 1983). 

17. Os indivíduos tendem a se ligar a outros que estejam fisicamente 

próximos e sejam relativamente homófilos em termos sociais, enquanto 

que as redes de comunicação mais eficientes são formadas por indivíduos 

mais heterófilos e abertos a interações externas com indivíduos de outras 

redes. 

18. O sucesso de um agente de mudança dependerá da adequação da 

inovação às necessidades do mercado, da sua intensidade de contato com 

o cliente, da identificação com os seus problemas (empatia) e 

aprendizagem que lhes proporcione, sua utilização dos formadores de 

opinião, sua compatibilidade com o nível educacional, sócio-econômico e 

cosmopolitano (homofilia) dos membros da comunidade e sua percepção 

de credibilidade – como geralmente é um expert no assunto que está sendo 

objeto de inovação, o agente de mudança tende a ser heterófilo em relação às 

classes sociais mais baixas, onde está justamente a maior resistência às 

                                                   
27 apud Rogers, 1983, p. 284. 
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mudanças. Além disso, freqüentemente despreza as particularidades culturais e as 

reais necessidades de uma comunidade, concentrando-se apenas no objetivo a 

cumprir para sua organização, perdendo assim em empatia e adequação. Porém, 

muitas vezes ele está efetivamente divulgando algo que vai trazer mais bem-estar 

ou riqueza para o grupo. Aqui também o equilíbrio é delicado: não pode ficar 

socialmente marginalizado nem sobrecarregar o sistema de informações que 

causem sentimento de complexidade e confusão. 

19. É geralmente difícil gerenciar os efeitos de uma inovação de forma a 

separar as conseqüências desejáveis das indesejáveis, as diretas das 

indiretas, as previsíveis das imprevisíveis, que geralmente vêm juntas e 

tendem a aumentar a defasagem sócio-econômica entre as classes alta e 

baixa, entre os inovadores e os retardatários – os efeitos de uma inovação 

ocorrem de forma sistêmica, onde a mudança em uma das partes do sistema 

tenderá a afetar as demais, já que o grupo social é uma estrutura toda 

interconectada (Linton e Kardiner, 1952; Goss, 1979)28. Quanto mais importante 

e tecnologicamente avançada, mais impactantes serão os efeitos de uma inovação 

(Rogers, 1983). É por esse motivo que desde a década de 70 a equidade social e 

econômica passou a ter um peso muito grande nos processos de Difusão em lugar 

do paradigma existente até então, voltado apenas para o desenvolvimento 

econômico expresso pelo PIB. A essa questão somou-se a da sustentabilidade 

ambiental a partir da década de 80, especialmente relevante quando se trata de 

inovações na área agrícola. A preocupação atual é com a distribuição equânime 

para os membros do sistema social não apenas da riqueza, mas das 

conseqüências da inovação (benefícios e malefícios), no presente e numa visão de 

mais longo prazo. 

20. Quando já existe uma desigualdade sócio-econômica dentro do sistema, a 

tendência é de que a introdução de uma inovação (especialmente se for 

de alto custo) aumente ainda mais essa desigualdade, mas é possível 

diminuir e evitar essa situação – isto é feito ao se empregar algumas 

estratégias, especialmente por parte dos organismos reguladores, como subsídios, 

créditos, programas de capacitação e leis restritivas a monopólios e manipulações. 

                                                   
28 apud Rogers, 1983, p. 385. 
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2.5. Limitações do modelo escolhido 

Como já foi dito, as “Generalizações” de Rogers utilizadas neste trabalho 

datam de 1983, tendo sido baseadas no levantamento de estudos desde a 

década de 50 (o primeiro livro foi publicado em 1962), atualizadas na década de 

70 (gerando o terceiro livro) e posteriormente revistas e reorganizadas em 1995. 

Quase 20 anos se passaram e o mundo mudou muito. Conceitos como 

“desenvolvimento sustentável” e “globalização” precisam ser incorporados ao 

modelo, e o impacto do progresso das telecomunicações, em especial a internet, 

não pode ser desprezado. Infelizmente, a nova edição em 1995 se restringe a 

responder a algumas questões levantadas no livro anterior, referentes ao 

desenvolvimento de metodologias para prever e aferir as conseqüências das 

inovações nos grupos sociais. Nota-se a preocupação com a influência e 

responsabilidade dos agentes de concepção e de difusão (cientistas, executivos e 

funcionários governamentais) sobre a sociedade, ignorando a óbvia inversão de 

forças, quando as redes sociais e a comunicação interpessoal foram “turbinadas” 

por uma mídia global, online e em tempo real, ganhando o poder de disseminar 

de forma rápida e ampla suas opiniões e ações, que é uma questão central para 

esta dissertação: a influência e a responsabilidade da sociedade civil organizada 

na formação de opinião com vistas à adoção/rejeição das inovações. 

2.5.1. Tendências dos modelos de pesquisa sobre Difusão de Inovações 

Os processos de difusão têm pecado por dois tipos de visão que acabam 

gerando desvios de avaliação: um é se olhar o problema pelo lado do indivíduo 

que está recebendo a inovação e atribuir a ele toda a responsabilidade pelo 

sucesso ou fracasso dos programas (isto se percebe pelas variáveis normalmente 

eleitas pelos pesquisadores, como o nível educacional, o cosmopolitismo, o 

status social, a renda, o grau de exposição à mídia etc) - 

“Os agentes de mudança sentem que os adotantes tardios não estão 
seguindo a recomendação dos experts sobre o uso de uma inovação como 
deveriam. Eles atribuem essa resposta imprópria às explanações ao fato de 
que esses indivíduos são geralmente resistentes à mudança, e/ou 
‘irracionais’.” (Rogers, 1983, p. 107. Trad. livre). 
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Outro desvio é atribuir essa “culpa” ao sistema (a intensidade de contato 

de um agente de difusão com os clientes ou o suporte financeiro e legal dos 

órgãos governamentais). Raramente se olha a situação pelo lado da 

responsabilidade do inventor das mudanças, a empresa que inventou a 

tecnologia, o órgão regulador que decidiu implementar um programa. Não 

poderia ser o fracasso devido à falha em prover comunicação adequada e 

suficiente? Será que a comunidade realmente necessita daquela inovação? Será 

que os agentes difusores dedicaram-se suficientemente à parcela menos 

esclarecida do grupo social ou pegaram a via mais fácil, de contatar apenas os 

seus semelhantes, homófilos, a casta mais elitizada do sistema? 

É por esse motivo que o modelo clássico de Difusão de Inovações acabou 

ficando anacrônico e precisou ser revisto para incorporar a fase pré-difusão. A 

esse respeito Kaplan (1964, p. 31. Trad. livre) fala da “Lei do Martelo”: “Não nos 

causa particular surpresa descobrir que um cientista formula problemas de modo 

a necessitar para sua solução apenas aquelas técnicas nas quais ele é 

especialmente habilidoso”. Mais recentemente, a socióloga Zsuzsa Hegedus 

(1985) nos propõe uma perspectiva ainda mais polêmica – a da Sociedade 

Programada (que será detalhada mais adiante nesta seção), onde postula que ao 

invés de conhecer e dominar a natureza através da tecnologia para atender às 

necessidades dos indivíduos, as empresas se engajam em criar naturezas 

inexistentes e depois “colonizar” o mercado para sentir necessidade delas. 

A metodologia moderna de Difusão de Inovações tornou-se mais holística, 

mais orientada para uma visão sistêmica, com análises sociométricas29, e não 

mais lineares e simplistas. O surgimento do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável é típico dessa nova forma de ver o mundo como uma teia 

interdependente, de relacionamentos complexos e mutuamente impactantes. 

                                                   
29 Segundo Rogers (1983, p. 34. Trad. livre), a “Sociometria é um meio de obter e analisar dados quantitativos sobre padrões de 

comunicação entre os indivíduos num sistema perguntando-se a cada respondente a quem ele está ligado”. 
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3. UM NOVO PARADIGMA 

Um modelo de Difusão de Inovações, com aplicabilidade na realidade 

atual, deve incorporar uma série de novas perspectivas: as novas correntes de 

pensamento ecológico, os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, de 

Globalização (econômica e dos meios de comunicação), de Cidadania e 

Sociedade Civil Globais, de Democracia Cosmopolita e Responsabilidade Social e 

Ambiental. Estas novas perspectivas serão exploradas a seguir, além do 

paradigma meta-teórico de Sociedade Programada. 

3.1. Teoria Gaia, ecologia profunda e ecologia social 

Antes mesmo que se começasse a falar de Desenvolvimento Sustentável, 

a preocupação com a exploração indiscriminada da natureza pelo homem (e em 

particular pelo sistema industrial) já começava a aparecer sob a forma de 

correntes filosóficas de cunho ecológico alimentadas por ativistas, escritores, 

cientistas e filósofos como Thoreau, Muir, Pinchot e Carson (cujo livro-denúncia 

“Primavera Silenciosa” é um marco na história do ambientalismo). 

Um experimento científico chamado de “Hipótese Gaia” 30 (Lovelock, 1979 

e 1988) realizado pelo químico atmosférico James Lovelock (que trabalhava para 

a NASA pesquisando atmosferas extraterrestres) com a colaboração da 

microbiologista Lynn Margulis no final dos anos 60, veio a originar a “Teoria 

Gaia”31, que considera o planeta como um organismo vivo, num dinâmico e 

incessante processo de interação – a vida teria maior influência na evolução da 

Terra do que se supunha até então, mas também serviria como um sistema de 

controle com realimentação homeostática32, levando à estabilização da 

temperatura global e da composição química do planeta. Esta visão foi polêmica 

e revolucionária para a época, contrastando com a visão mecanicista de mundo 

                                                   
30 O termo “Gaia” deriva da mitologia grega - a Deusa da Terra que livrou o mundo de Chaos - e surge em sua concepção ecológica 

atual graças ao escritor William Golding, vizinho de Lovelock em Wilshire, Inglaterra, que o sugere para batizar o projeto de pesquisa 

que este último vinha desenvolvendo. 

31 Lovelock desejava compreender os componentes atmosféricos que permitiram o surgimento da vida na Terra. Em sua pesquisa, 

observou que todos os organismos vivos não são simplesmente indivíduos, mas estão interconectados de uma forma complexa que 

depende da existência de diversidade biológica. 

32 Da Teoria de Sistemas, é o retorno ao equilíbrio dentro de um sistema. 
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que imperava, e sofreu muitas críticas de cientistas ortodoxos que 

argumentavam tratar-se o planeta não de um organismo com vontade própria e 

intenção, mas um sistema cego e inconsciente cuja matéria randomicamente 

interagia e se auto-regulava. A Teoria Gaia era especialmente perturbadora 

porque também admitia a interpretação de que, independentemente dos abusos 

cometidos pela humanidade a Terra sempre encontraria uma forma de se 

reequilibrar. Inconformado com as críticas, Lovelock desenvolveu com Andrew 

Watson, um modelo matemático chamado “Daisyworld” (em 1983), provando 

não haver qualquer componente místico ou cognitivo em sua assunção de que o 

mundo é um sistema bioquímico vivo e auto-regulador. Ainda hoje a Teoria Gaia 

suscita polêmica, tanto sob o ponto de vista científico quanto filosófico - tem sido 

testada por várias disciplinas como a Física, a Biologia, a Bioquímica, a 

Engenharia de Sistemas, a Geofísica, a Climatologia, e discutida por teólogos, 

filósofos e ambientalistas. 

“A abordagem Gaia abre novas portas para a percepção e expande nossa 
visão da interdependência de todas as coisas no mundo da natureza. Há 
uma qualidade simbólica nessa interconectividade, uma qualidade que 
comunica uma magnificência indescritível. (...) Treinados para bloquear 
nossa percepção do mundo de forma a vê-lo apenas como uma mera 
máquina, estamos perfeitamente livres para incrementar o mecanismo para 
nossos próprios fins. Estamos perfeitamente livres para construir grandes 
represas que inundam vastas áreas, perfeitamente livres para derrubar 
florestas estabelecidas, perfeitamente livres para sancionar crescimento 
econômico a qualquer preço ou alterar a combinação genética de qualquer 
organismo para nossos próprios fins.” (Harding, [ca 1980], p. 5-6, trad. 
livre)33. 

 

Em 1972 surge o termo “Ecologia Profunda”, a partir de um artigo do 

filósofo e montanhista norueguês Prof. Arne Naess, publicada com base na 

palestra que proferiu no mesmo ano durante a “Third World Future Research 

Conference”, em Bucareste. Com este artigo, ele estava plantando o germe de 

uma poderosa corrente ambientalista, que prega a necessidade de uma mudança 

cultural estrutural para resolver o problema da relação do homem com os 

recursos da natureza e o progresso tecnológico. Em 1984, durante uma 

expedição ao Vale da Morte (Califórnia), Naess elaborou juntamente com George 

                                                   
33 "From Gaia Theory to Deep Ecology”, disponível em www.gn.apc.org/shumachercollege/msc . 
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Sessions a “Plataforma de Princípios” 34 da Ecologia Profunda (Devall e Sessions, 

1985, p. 70)35: 

• O bem-estar e o florescimento da vida humana e não-humana na Terra 

têm valor intrínseco. Esses valores são independentes da utilidade do 

mundo não-humano para propósitos humanos. 

• A riqueza e a diversidade das formas vivas contribuem para as realizações 

desses valores e também são valores em si mesmas. 

• Os seres humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza e diversidade, 

exceto para satisfazer necessidades humanas vitais. 

• O florescimento da vida humana e da cultura é compatível com uma 

diminuição substancial da população humana. O florescimento da vida 

não-humana requer essa redução. 

• A presente interferência humana no mundo não-humano é excessiva, e a 

situação está piorando rapidamente. 

• As políticas, portanto, devem ser mudadas. Essas políticas afetam 

estruturas econômicas, tecnológicas e ideológicas básicas. O estado de 

coisas resultante será profundamente diferente do atual. 

• A mudança ideológica é principalmente apreciar a qualidade da vida 

(lidando com situações de valor intrínseco) ao invés de aderir a um padrão 

de vida cada vez mais elevado. Haverá uma profunda consciência sobre a 

diferença entre grande e ótimo36. 

• Aqueles que se subscreverem a estes pontos têm a obrigação de direta ou 

indiretamente tentar implementar as mudanças necessárias. 

                                                   
34 Trad. livre. Esta plataforma é discutida numa troca de correspondência entre Stan Rowe e Arne Naess, publicada originalmente no 

jornal “The Trumpeter” (1996). Disponível em: http://www.ecospherics.net. 

35 apud Drengson, 1999, disponível em www.ecospherics.net/pages/aboutauthors/html#drengson. 

36 O autor utiliza as palavras “big” e “great”, aqui traduzidas respectivamente como “grande” e “ótima”. 
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Naess (1974) declara ter se inspirado nas propostas de paz, não-violência 

e justiça social de Ghandi, no budismo Mahayana e no panteísmo de Spinoza 

para fundamentar sua “ecosofia”. Nos fundamentos da Ecologia Profunda estão a 

diversidade de credos (religiosos e ideológicos) e de culturas, e a noção de que 

soluções de curto prazo são “rasas”, em contraponto às soluções de base ética, 

filosófica e espiritual (questionando valores e comportamentos pessoais), mais 

“profundas”. Como o movimento se origina no indivíduo (no “eu”), na base do 

grupo social, ele tem efetivamente poder revolucionário. É de baixo para cima, e 

não imposto por governos ou instituições. 

A Ecologia Profunda sofreu, e ainda sofre, pesadas críticas. Ela é 

considerada uma forma de ambientalismo radical, que acreditaria numa vida 

romântica junto à natureza, (desprezando os benefícios proporcionados pela 

tecnologia), excessivamente metafísica e, por isso, niilista quando se trata de 

providências concretas. Foi considerada anti-humana, pois seu princípio de 

redução populacional acabou sendo deturpado por ativistas que chegavam ao 

cúmulo de considerar a AIDS um mecanismo de controle demográfico natural e, 

portanto, não só aceitável como benéfico para a humanidade. E também por 

colocar em pé de igualdade humanos e não-humanos. 

“O que é inconsistente é recusar a reconhecer o valor intrínseco de outros 
seres a ponto de se permitir a exploração e a destruição sem piedade de 
formas de vida puramente para a conveniência humana e lucro. O 
Antropocentrismo como fundamento contra outras formas de vida falha em 
reconhecer que somos parte dessas vidas e que elas são parte de nós.  
Nosso eu humano no sentido mais profundo não pode ser separado da terra 
de onde crescemos. O Antropocentrismo é questionável quando enfatiza 
‘primeiro os humanos!’ independentemente das conseqüências para os 
outros seres.” (Drengson, 1999, p. 9. Trad. livre) 

 

Outra corrente “ecofilosófica” é a Ecologia Social. Quando se observa a 

natureza, percebe-se a diversidade convivendo em simbiose, onde os rejeitos de 

uma espécie beneficiam a outra e não há desperdício de recursos. Da mesma 

forma, a Ecologia Social acredita na diversidade dentro do grupo social e a 

convivência em simbiose dos indivíduos dentro da sociedade e entre os vários 

grupos sociais. Suas preocupações referem-se ao uso da tecnologia para trazer 

bem-estar às pessoas, à revisão do sistema de trabalho, de modo que um 

indivíduo possa contribuir com seu talento real ao invés de desperdiçar tempo 
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em conflitos improdutivos só porque precisa sobreviver (desde que sua liberdade 

de fazer o que quer não prejudique outras pessoas) e um sistema educacional 

mais voltado a propagar a tolerância e a cooperação. Esta visão é considerada 

utópica por muitos cientistas sociais. 

“A realidade de ser uma criatura de qualquer espécie é ter desejos 
concorrentes que podem não ser mutuamente compatíveis. A fome do leão 
não é compatível com o desejo da gazela de pastar pacificamente. Vinhas 
em crescimento não têm qualquer preocupação com o hospedeiro que 
privam da luz. A aranha não verte lágrimas pela mosca presa em sua teia. O 
desejo e a aversão humanos não dão qualquer sinal de serem domados tão 
cedo, especialmente aqui neste país onde estimular desejos foi elevado ao 
status de ícone cultural pelos publicitários”. (Trumbore, 1996, p. 3. Trad. 
livre) 

 

De fato, as novas correntes ecológicas (em oposição ao Darwinismo, ao 

Antropocentrismo e ao Positivismo)37 partem do princípio de que o sistema 

econômico e social existente no mundo atual é o grande responsável pelos 

problemas que enfrentamos, o que só será possível resolver com uma 

reestruturação da sociedade. 

"Muitos dos princípios físicos usados para construir essas instalações 
flagrantemente danosas como usinas convencionais, veículos que consomem 
energia, equipamentos de mineração de superfície e assemelhados poderiam 
ter sido dirigidas à construção de dispositivos de energia solar e eólica de 
pequeno porte, meios de transporte eficientes e abrigos que economizassem 
energia. (...) Entrelaçada com a crise social está uma crise que emergiu 
diretamente da exploração do planeta pelo homem. A sociedade 
estabelecida está de frente com uma quebra não apenas de seus valores e 
instituições, mas também de seu meio-ambiente”. (Cahn, 1996, p. 185-192. 
Trad. livre) 

 

3.2. Desenvolvimento sustentável 

Como resultado de uma resolução da 38a. Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Bruntland, então Presidente do 

Partido dos Trabalhadores da Noruega. Esta comissão tinha total independência e 

                                                   
37 O Darwinismo prega a sobrevivência das espécies “superiores” ou biologicamente mais capazes na história da evolução do planeta, 

sendo o desaparecimento das espécies “inferiores” uma regulação da própria natureza; o Antropocentrismo coloca o homem acima 

de todas as outras criaturas, por ser dotado de inteligência, o que lhe conferiria “direitos especiais” na Terra; o Positivismo prega o 

domínio da natureza pela ciência, a serviço do homem, sendo esta a verdadeira forma de compreendê-la. 
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o objetivo de gerar um documento que servisse da base para a “Cúpula da 

Terra”. Conhecido como “Relatório Brundtland”, este documento consagrou o 

termo "Desenvolvimento Sustentável". 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável desde então contou com 

várias interpretações. Foi inicialmente descrito de modo mais simplista como a 

forma pela qual a humanidade deveria satisfazer suas necessidades presentes 

através de um desenvolvimento que não comprometesse a capacidade das 

futuras gerações satisfazerem as suas. Partia da idéia de que o mundo pode 

continuar sem a presença do homem, mas o homem não conseguiria existir sem 

o mundo. 

Hoje adquiriu um caráter mais amplo e profundo, sendo o princípio de que 

sem saúde e prosperidade no conjunto da sociedade são inviáveis a lucratividade 

e a perenidade das empresas (Lye e Elkington, 2000). É a consciência de se 

atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

atendimento às necessidades das futuras gerações. 

O Desenvolvimento Sustentável só ocorre como resultado de um trinômio 

indissociável: respeito ao meio-ambiente, viabilidade econômica e bem-estar 

social. As três dimensões – impactos ambiental, econômico e social –, não 

podem mais ser separadas (McIntosh et al, 1998). 

Depois da primeira “Cúpula da Terra” organizada pela ONU em 1992 no 

Rio de Janeiro (conhecida no Brasil como “Rio 92”), os 170 países participantes 

se comprometeram a seguir e implementar uma série de princípios e ações 

estabelecidos em cinco documentos: a Carta da Terra, a Agenda 21, as duas 

convenções assinadas naquela ocasião - a Convenção sobre Mudança do Clima (o 

atual “Protocolo de Kyoto”) e a de Diversidade Biológica e a Declaração de 

Princípios sobre Manejo das Florestas (desertificação). 

Na última década, o tema do Desenvolvimento Sustentável foi 

amplamente discutido em vários foros internacionais das Nações Unidas, e em 

2002 será realizada a “Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável” (na 

África do Sul, que já está sendo chamada de “Cúpula do Milênio”). 

Vale ressaltar que este trabalho não pretende comprovar a necessidade 

das empresas tornarem-se socialmente responsáveis ou éticas – ou seja, que 
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incorporem a noção de desenvolvimento sustentável em seus negócios. Ele tem 

como pressuposto de que o meio empresarial em geral já sabe dessa 

necessidade – ainda que não a pratique em muitos casos – especialmente as 

grandes empresas que atuam num mercado globalizado e que portanto, se 

relacionam com uma diversidade de culturas maior, sistemas de governo, níveis 

de consciência ambiental e social e que, pelo impacto que causam sobre a vida 

dessas populações, estão sob o foco mais constante da mídia, do poder público e 

das organizações não-governamentais. Presume-se ainda que já estão 

conscientes, também, de que esse tipo de prática atrai benefícios financeiros 

concretos, como investimentos, redução de custos, maior receita anual e 

tratamento preferencial em processos administrativos governamentais (“fast-

tracks”)38. 

3.3. Responsabilidade social (e ambiental) 

Também chamada de “Cidadania Corporativa”, é o conceito pelo qual a 

empresa tem que agregar valor para todos os seus stakeholders, ou seja, sua 

atuação precisa estar comprometida com o bem-estar da sociedade em geral, os 

interesses dos acionistas (maximizar lucro) devem dividir espaço com as 

demandas dos funcionários, da comunidade, dos fornecedores, do governo e dos 

clientes/consumidores. Este termo será utilizado neste trabalho sempre 

englobando a responsabilidade ambiental. 

O conceito de Responsabilidade Social ampliou a noção de ação social, que 

no início era apenas o cumprimento da lei (a “Cidadania Minimalista”, onde a 

organização se preocupava essencialmente em ser ética e prover benefícios 

trabalhistas) e depois a filantropia (a “Cidadania Voluntária” com ações 

comunitárias e doações visando reduções tributárias ou ganhos de imagem junto 

à opinião pública) (McIntosh et al, 1998). Estas posturas tornaram-se 

insuficientes a partir do momento em que a sociedade incorporou uma visão 

mais abrangente da interdependência do mundo e começou a cobrar das 

empresas uma atuação responsável em toda a sua teia de relacionamentos. 

                                                   
38 Pesquisa “Introduction to Corporate Social Responsibility” da rede BSR – Business for Social Responsibility, citado no Documento do 

Núcleo de Ação Social da Fiesp. 
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A consciência ecológica vem sendo cada vez mais incorporada pelos 

consumidores, preocupados com a qualidade de vida. Ela já extrapolou o rol de 

atuação dos grupos ambientalistas e hoje agressões ambientais chocam a 

opinião pública, abalando seriamente a imagem da empresa e gerando custos de 

reparação altíssimos, pois também os governos sentem-se cada vez mais na 

obrigação de aplicar multas exemplares e controles rigorosos. Em 1998 entrou 

em vigor no Brasil a Lei de Crimes Ambientais, considerada uma das legislações 

mais rigorosas do mundo. 

3.4. Sociedade civil global, democracia cosmopolita e terceiro setor 

O termo “cidadania” não será usado neste trabalho apenas no seu conceito 

dual mais tradicional de exercício dos direitos e deveres do indivíduo frente à 

coletividade, o amálgama que dá a identidade de uma nacionalidade; será usado 

como sinônimo de “cidadania global”, ou seja, a ampliação dos direitos civis, 

políticos e sociais e suas respectivas garantias institucionais para o âmbito das 

relações internacionais, dentro de uma perspectiva de que hoje efetivamente 

podemos considerar a existência de uma economia e de uma sociedade civil em 

âmbito global. 

Segundo Falk (1995a), a sociedade civil global é o conjunto de forças 

sociais transnacionais que forjam um “direito da humanidade” além do direito 

internacional, levando em conta um desenvolvimento sustentável para todos os 

povos, garantido por uma “geogovernança humana” de proteção ao meio-

ambiente e às populações, constituída de forma democrática e socialmente 

responsável. Ela se organiza e ganha forma através de entidades de 

representação civil e grupos de interesse - como as ONGs (organizações não-

governamentais – entidades filantrópicas, instituições culturais, sociais, 

ambientais, sem fins lucrativos etc) e associações de classe, que são 

denominadas de Terceiro Setor39. 

                                                   
39 Numa alusão aos dois setores econômicos tradicionais (Indústria e Serviços), o Terceiro Setor é aquele sem fins lucrativos, de 

empresas não-comerciais, onde as receitas não revertem para aferir lucro aos investidores e membros da organização, mas para 

custear sua operação na defesa das causas que abraça. 
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O Terceiro Setor é o grande agente da Democracia Cosmopolita, “um 

modelo de organização política no qual os cidadãos, qualquer que seja sua 

localização no mundo, têm voz, entrada e representação política nos assuntos 

internacionais, paralela e independentemente de seus respectivos governos” 

(Archibugi; Held, 1995, p. 13. Trad. livre), uma “democracia através de nações, 

regiões e redes globais” (Gómez, 2000, p. 81-82). 

3.5. O movimento ambientalista 

Dentre todos os movimentos sociais, pode-se considerar o movimento 

ambientalista como aquele que mais trouxe impactos nos valores culturais e nas 

instituições ao longo da história. É interessante notar que, apesar dele ser 

formado por diferentes correntes – ou submovimentos (fig. 4) – emerge como 

algo coeso e desejado. Talvez seja justamente essa diversidade de propostas, 

ações e discursos, a origem de sua força: é absolutamente contemporâneo por 

ser descentralizado, multiforme, orientado à formação de redes e com grande 

poder de penetração. “Há uma certa osmose nas relações entre os 

conservacionistas e os ecologistas radicais, pois as diferenças ideológicas tendem 

a ser relevadas em função dos interesses comuns contra a incessante destruição 

do planeta.” (Castells, 1999, p. 146) 

 

Tipo Exemplo Identidade Adversário Objetivo 

Preservação 
da natureza 

Grupo dos 
Dez (EUA) 
Sierra Club 

Amantes da 
natureza 

Desenvolvimento 
não controlado 

Vida selvagem 

Defesa do 
próprio espaço 

Associações 
de moradores 

Comunidade local 
Agentes 
poluidores 

Qualidade de 
vida / saúde 

Contracultura, 
Ecologia 
Profunda 

Earth First! 
Ecofeminismo O ser “verde” 

Industrialismo, 
tecnocracia, 
patriarcalismo 

“ecotopia” 

Salve o 
Planeta Greenpeace 

Internacionalistas 
na luta pela 

causa ecológica 

Desenvolvimento 
global 
desenfreado 

Sustentabilidade 

Política Verde Partido Verde 
Cidadãos 

preocupados com 
o meio ambiente 

Estabelecimento 
político 

Oposição ao 
Poder 

Fonte: baseado em quadro de Castells (1999, p. 143) 

Figura 4 – Tipologia dos movimentos ambientalistas 
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Apesar disso, os problemas ambientais ainda são imensos. “O principal 

objetivo da política verde é uma revolução interior, o ‘verdejar do ser’.” (Kelly, 

1994, p. 40)40. Resolver o problema depende, portanto, de revolucionar os meios 

de produção e de consumo, a organização social e nossas vidas pessoais. Uma 

nova postura perante o mundo. 

O ambientalismo existia já no século XIX, mas era então restrito às elites 

dos países dominantes, conservacionistas que auxiliavam na formação de 

políticas públicas ou doavam suas fortunas para causas ecológicas. Somente no 

final dos anos 60 surgem os movimentos de massa, que envolvem a opinião 

pública. Segundo Bramwell (1994, p. viii)41, “o desenvolvimento de idéias 

‘verdes’ nasceu da revolta da ciência contra a própria ciência”. De fato, a ciência 

e a tecnologia têm um papel contraditório dentro do movimento ambientalista – 

por um lado são consideradas causadoras de desequilíbrios ecológicos e sociais; 

por outro, as ONGs mais bem sucedidas têm vínculos muito fortes com cientistas 

para auxiliar em suas causas. 

Para os ambientalistas, o maior inimigo é o Estado-Nação, pois ele, por 

definição, tende a exercer poder sobre um território determinado e assim rompe 

a unidade da espécie humana e prejudica o relacionamento entre os diversos 

territórios, comprometendo a noção de um ecossistema global compartilhado 

(Castells, 1999, v. 2). 

3.6. Globalização da economia 

É a transformação ocorrida na economia mundial a partir da década de 80, 

em que as nações e corporações tornaram-se interdependentes, comercial, 

cultural e politicamente, característica da passagem da era industrial para a pós-

industrial. A velocidade e alcance das mudanças no mercado e na sociedade vêm 

ocorrendo com cada vez mais intensidade e forçam as empresas a terem uma 

capacidade de readaptação e reinvenção permanentes. 

                                                   
40 apud Castells, 2000, v.2,  p. 141 . 

41 apud Castells, 2000, v.2, p. 155. 
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Vai se formando um “espaço de fluxos”, onde as redes financeiras globais 

são o centro nervoso do capitalismo na era da informação. Mas elas não seguem 

a lógica do mercado – esses fluxos de capital manipulam e manobram o 

mercado, com o poder da informática e da comunicação, determinando o valor 

das ações, dos títulos e das moedas, trazendo a ruína ou a prosperidade dos 

investidores, poupadores, países e empresas (Castells, 2000, v. 3). 

As instituições políticas são destituídas de poder, embora mantenham sua 

influência e se tornem espaços de negociação. Os cidadãos passam a usar o voto 

não mais para serem representados por elas, mas para defenderem-se de 

possíveis medidas indesejadas, forçadas pelo “espaço de fluxos” (Castells, 2000, 

v. 3). 

3.7. Sociedade industrial X Sociedade pós-industrial 

O início da Sociedade Industrial caracterizou-se pela existência de poucas 

empresas, que ofereciam um portfolio de produtos com pouca variedade de 

modelos e com ciclos de vida longos, fabricados em grande escala, onde a 

principal competência no trato com o público externo era a venda. A frase de 

1882 do famoso industrial William Henry Vanderbilt ilustra bem a mentalidade da 

época: “O público que se dane” (Wey, 1983, p. 29-30). 

Após a Guerra da Secessão, os Estados Unidos viveram 25 anos de grande 

e rápida prosperidade, surgiram os “robber barons” (“barões ladrões” como eram 

chamados os grandes industriais) e o jornalismo de denúncia (“Realismo”), 

obrigando as empresas a se reorganizarem para fazer face à opinião pública 

(Wey, 1983). 

À medida que a mídia (e a imprensa) se expandiu e a concorrência 

aumentou, o ciclo de vida dos produtos diminuiu e o mercado passou a exigir um 

portfolio bastante diversificado de produtos, que tinham de atender às 

expectativas do consumidor e sobressair-se no meio de uma enorme quantidade 

de marcas ofertadas. O marketing (propaganda, promoções, marketing direto), 

as relações públicas (assessoria de imprensa, lobby, ações comunitárias) e as 

pesquisas de mercado passaram a ser ferramentas essenciais para a empresa se 

relacionar com o ambiente externo. 
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As empresas tomaram o lugar do mercado e do Estado como controladoras 

da economia e passaram a manejar o mercado, o Estado e a sociedade de forma 

a atingir todos os seus objetivos: lucro, perenidade, imagem, crescimento etc. O 

capitalista cedeu lugar ao burocrata industrial no poder decisório da Sociedade 

Industrial e o cidadão/consumidor passou a ser dirigido por quem devia servi-lo 

(Galbraith, 1967). 

A migração para a era Pós-Industrial trouxe novas exigências para este 

relacionamento, como as relações de mercado, o marketing de relacionamento, o 

marketing de permissão42 e a cidadania corporativa. Numa economia globalizada, 

em constante transformação, com alta velocidade de mudança, tornou-se 

essencial formar alianças estratégicas com fornecedores e até com os 

concorrentes (no momento de se lutar por causas comuns ou dominar um setor), 

conquistar a lealdade dos consumidores e criar uma percepção de valor para o 

fabricante (não mais apenas “marquetear” o produto), construir relacionamentos 

mais duráveis, enfim, estabelecer-se mais solidamente junto aos vários públicos 

que formam a infraestrutura do setor da empresa, dos quais depende a 

viabilidade e a perenidade do próprio negócio - os stakeholders (Aacker, 1998; 

McKenna, 1991; Churchill Jr. e Peter, 2000). 

3.8. Sociedade programada 

Segundo a socióloga húngara Zsuzsa Hegedus (1985)43, ao invés de 

migrarmos de uma Sociedade Industrial para uma Sociedade Pós-Industrial como 

defendem vários teóricos, o que efetivamente aconteceu foi uma quebra de 

paradigma, uma forma totalmente nova de ação (uma nova metodologia 

científica e relação com a natureza e o ambiente), onde se projetam modelos 

inexistentes na natureza e depois se busca construí-los, torná-los realidade. 

Para Hegedus, passamos, portanto, de uma era industrial onde se 

procurou dominar a natureza em proveito do homem, de descobertas e busca de 

soluções técnicas, onde as necessidades humanas criavam os bens, para uma 
                                                   
42 Termo cunhado por Seth Godin (2000) para referir-se a um marketing que não é feito através da interrupção do indivíduo (como os 

intervalos comerciais na TV, os anúncios nas revistas, os outdoors na rua), que não “pedem permissão” para se apresentarem diante 

dos sentidos. 

43 apud De Masi, 1999. 
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nova era onde os bens criam as necessidades, de reinvenção permanente, 

com maior interferência nos limites da natureza. Segundo Hegedus, 

“pela primeira vez na história da humanidade o futuro é um problema social, 
não um problema natural: para saber se haverá alimentos suficientes não 
será preciso ir ver o que acontece nas florestas da África, mas o que está 
sendo preparado nos laboratórios de Stanford ou do MIT”. (De Masi, 1999, 
p. 68) 

 

A esse respeito chegou a cunhar o termo “yestertomorrow”, onde primeiro 

se define a solução/resposta que se deseja obter para depois simular ou formular 

as questões: ou seja, o amanhã se transforma no ontem. 

Como exemplos, cita a estratégia dos Aliados na Normandia durante a 2ª 

Guerra Mundial (Dia D), que ao invés de partirem da análise das condições 

(geográficas, das tropas alemãs, dos recursos disponíveis etc.) para depois 

projetarem o desembarque, primeiro definiram como seria o desembarque e a 

partir disso simularam as várias modalidades possíveis; ou a descoberta da 

estrutura em dupla hélice do DNA, por James Watson e Francis Crick, premiados 

com o Nobel de Medicina, relatada na revista Nature (apud De Masi, 1999, p. 

68)44: 

“Como faltavam os dados precisos da análise radiológica, não podíamos ter 
a certeza de que a configuração por nós escolhida fosse totalmente exata 
(...) Fomos almoçar repetindo um para o outro que uma estrutura tão bela e 
genial não poderia não existir”. (De Masi, 1999, p. 64) 

 

Na Sociedade Programada, tudo é programado de antemão. Hoje não 

sabemos o que está sendo programado para nosso futuro, nem por quem ou 

onde. O saber e a pesquisa científica tornaram-se transnacionais, com a 

cooperação de cientistas dos mais diversos pontos do planeta (por exemplo, o 

Projeto Genoma Humano). 

Da Sociedade Industrial onde se enfrentavam de um lado os donos dos 

bens de produção e do outro os operários, organizados em partidos e sindicatos, 

tendo a fábrica como arena desse conflito, passamos para um mundo 

completamente fragmentado, com intensa mutação de papéis e arenas, grupos 

de interesse efêmeros (indivíduos se agregam e desagregam conforme 

                                                   
44 Ed. 25 abr. 1953, p. 173. 
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interesses momentâneos por “causas”). Neste novo mundo, o “inimigo” a ser 

combatido nem sempre está claro ou é facilmente localizável e não basta apenas 

denunciar ou reclamar, mas torna-se essencial propor alternativas e soluções 

para o que está sendo contestado. 

Além disso, o poder de decisão teria passado dos donos dos bens de 

produção para os donos dos bens de concepção (laboratórios, agências de 

pesquisa e desenvolvimento), que tendo feito grandes investimentos de dinheiro 

e tempo na legítima expectativa de um retorno comercial, necessitam “colonizar” 

o mercado, preparando o consumidor/usuário para aceitar aquele novo conceito 

de produto/nova tecnologia, aquele bem que ele nem sabia que precisava. 

Acaba havendo, então, um “hiato de tempo”: quando o consumidor é 

“colonizado” com os novos produtos, já é impossível para ele evitar esse novo 

domínio decidido muito antes por alguém em algum outro lugar do mundo, nem 

sabe onde exatamente. Isso acarreta a necessidade do consumidor/cidadão ter 

seus próprios meios de concepção para oferecer propostas alternativas ao que 

lhe está sendo imposto. 

 
Figura 5 – Modelo do hiato de tempo de Zsuzsa Hegedus 
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Baseando-se nessa teoria, algumas questões importantes se colocam para 

futura pesquisa: 

- Como o cidadão, ainda que organizado e representado por alguma entidade 

civil, poderá se contrapor a esses produtos se ele não sabe ao certo quem são 

e onde estão os decisores? 

- Ele teria que agir/interferir numa fase ainda bastante embrionária da 

concepção para poder evitar ser mais tarde confrontado com um fato 

consumado, pressionado por interesses comerciais pesados? 

- Assim sendo, como as empresas garantiriam a confidencialidade científica e 

suas patentes? 

- De que adianta uma empresa salvaguardar sua patente se mais tarde não for 

bem sucedida em “colonizar” o consumidor e se colocar no mercado? 

3.9. Novo paradigma da comunicação 

Como resultado do desenvolvimento das tecnologias de comunicação 

individual e de massa, os indivíduos passaram a ter um grande acesso à 

informação e possibilidade de troca de opiniões, ultrapassando barreiras de 

tempo e lugar. É tecnicamente a concretização do que Marshall McLuhan (1972) 

chamou de “Aldeia Global” 45, acreditando numa progressiva padronização dos 

comportamentos e culturas, apesar de mais tarde outros teóricos como Edgar 

Morin (Vieira, 1981) terem se contraposto a McLuhan, defendendo que haveria, 

como efetivamente houve, uma unificação planetária de estilos de vida, porém 

um acirramento dos nacionalismos, devido às desigualdades sociais e 

econômicas existentes entre os países, conflito dialético acentuado pela própria 

divulgação que a comunicação de massa proporcionou. 

Caracterizados pelo “tempo real” (imediatismo), os meios de comunicação 

modernos criaram um ambiente de transparência ao eliminar o tempo diferido 

                                                   
45 Termo forjado por Marshal McLuhan (1972) para descrever o efeito da comunicação de massa sobre o mundo, transformando-o numa 

espécie de “aldeia”, com intenso intercâmbio de informações, surgimento de tendências comportamentais de âmbito global e 

homogeneização cultural progressiva. 
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entre o fato e a divulgação do fato, deixando empresas e governos expostos ao 

escrutínio público. Ampliaram a capacidade de indivíduos e organizações obterem 

e disseminarem conhecimento e informação, dando-lhes mais instrumentos para 

evoluir, adquirir novas competências e consciência crítica a respeito do mundo e 

dos fatos, exercerem interferência sobre a sociedade e o país – influenciando 

economias, pessoas e governos. 

3.10. Pelo bem da sociedade? 

Dois casos de introdução de inovações na agricultura ilustram bem a 

preocupação dos cientistas sociais em relação à difusão de novas tecnologias 

sem cálculo das conseqüências: a introdução da máquina colheitadeira de 

tomates na Califórnia e a introdução das sementes de milho híbrido em Iowa, 

ambas consideradas essenciais na chamada “Revolução Verde” da agricultura 

norte-americana ocorrida entre 1930 e 1950. 

3.10.1. Tomates duros, vida dura 

Em 1972 o escritor James Hightower lançou um livro-denúncia chamado 

“Hard Tomatoes, Hard Times: the failure of América’s land-grant college 

complex”46, que pela primeira vez colocou os estudiosos de difusão à frente de 

um questionamento social. 

Quando o programa bracero acabou nos Estados Unidos em 1964 (era o 

fim da mão-de-obra barata trazida do México para a agricultura californiana), as 

instituições de pesquisa agrícola estavam em pleno desenvolvimento da máquina 

de colheita automatizada. Ela trazia a vantagem de produzir tomates a um custo 

muito menor, mas para o seu perfeito funcionamento necessitava de uma 

variedade de tomate mais duro, que resistisse à colheita mecanizada. Os 

cientistas também desenvolveram esse novo tipo de tomate, que possuía menos 

vitaminas do que o tomate tradicional, e o mercado não teve alternativa a não 

ser aceitar o novo produto, apesar dos consumidores preferirem tomates mais 

macios e maduros. A introdução das colheitadeiras automáticas também causou 

                                                   
46 apud Rogers, 1983, p. 151. 
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forte desemprego na região: a Califórnia era o mais importante estado agrícola 

dos Estados Unidos, e a maior produtora de tomates do país. Até 1962 havia 

4.000 fazendeiros em atividade; depois da nova tecnologia, este número caiu 

para 600, pois os pequenos produtores não tinham capital suficiente para investir 

nos equipamentos. O perfil dos trabalhadores mudou radicalmente devido às 

novas demandas do serviço: saem os latino-americanos (mexicanos) e entram as 

mulheres. E a produção aos poucos migrou para regiões com solo mais propício 

ao aproveitamento das máquinas, como os condados de Fresno e Yolo, 

esvaziando a região tradicional de San Joaquín. 

A responsabilidade da etapa de pré-difusão neste caso fica evidente, ou 

seja, dos detentores dos meios de concepção de uma nova tecnologia. Com um 

investimento de US$ 1 milhão de dinheiro público, o cientista G. C. “Jack” Hanna 

da Universidade da Califórnia em Davis (Schmitz e Seckler, 1970)47 liderou o 

projeto de desenvolvimento da colheitadeira automática, já antevendo as 

restrições do governo americano ao trabalho bracero, sendo considerado pelos 

produtores como “o homem que salvou a indústria de tomates da Califórnia”. Em 

1947 Hanna começou a adaptar a variedade “Red Top” (trazida de Nova York) 

para as condições climáticas da Califórnia, criando em 1971 o tomate VF-145, 

ideal para a colheita automática. Em conjunto com o engenheiro agrônomo Coby 

Lorenzen e o produtor de equipamentos agrícolas Ernest Blackwelder, projetou e 

fabricou a colheitadeira de tomates, no início ainda cheia de falhas e problemas 

técnicos, mas que de saída já reduziu a necessidade de mão-de-obra pela 

metade. Em 1962 as 25 máquinas colhiam 1% da produção na Califórnia; em 

1963 havia 66 máquinas colhendo o equivalente a 3% da produção; em 1964 a 

inovação ultrapassa o ponto crítico de adoção, com 224 máquinas colhendo 25% 

dos tomates do estado, coincidindo com a extinção do programa bracero pelo 

governo. Apenas seis anos depois, 1.521 máquinas extraíam 99,9% da produção 

local e 32.000 trabalhadores rurais estavam desempregados. 

A questão colocada por Hightower em seu livro é: como os cientistas rurais 

puderam, às expensas de dinheiro público, preocupar-se mais com acelerar a 

taxa de adoção da inovação do que com as conseqüências sociais que ela traria? 

                                                   
47 apud Rogers, 1983, p. 152. 
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Uma postura mais responsável talvez conduzisse o projeto na direção de 

desenhar máquinas de menor porte, de custo mais acessível para os pequenos 

produtores; considerar as mudanças e prejuízos à força de trabalho rural e com 

isso adotar estratégias de introdução mais bem planejadas, e não forçadas por 

uma situação-limite de iminente escassez de mão-de-obra. 

3.10.2. O milho híbrido 

Em 1928, após 20 anos de pesquisas genéticas, a Universidade do Estado 

de Iowa, em Ames, concluiu o desenvolvimento da semente de milho híbrido, um 

caso de grande sucesso na história da adoção de inovações. O milho híbrido 

chegou ao mercado inicialmente por meio do trabalho do Serviço de Extensão 

Rural do Estado de Iowa e das equipes de vendas das indústrias de sementes. 

Ele tinha uma grande vantagem relativa: aumentava a produtividade por hectare 

em 20%, era mais resistente à estiagem e mais adequado à colheita automática 

(Ryan e Gross, 1943)48. Nos anos 30, o milho era o principal produto agrícola do 

estado de Iowa e em apenas 13 anos (1928-1941) praticamente 100% dos 

fazendeiros já havia adotado as sementes híbridas. A taxa de adoção seguiu a 

distribuição em formato “S”: nos cinco primeiros anos (até 1933), só 10% dos 

fazendeiros havia adotado a inovação; nos três anos seguintes (até 1936) houve 

uma arrancada para 40% e a taxa começou a declinar à medida que restavam 

poucos produtores resistentes à idéia. Ainda assim, Ryan e Gross (1943)49 

descobriram em sua pesquisa que em média os agricultores levaram nove anos 

entre a tomada de conhecimento a respeito da inovação e sua adoção, e em 

média três a quatro anos para adotá-la em 100% de sua propriedade, preferindo 

iniciar com mais cautela em pequena escala. 

Apesar da evidente vantagem relativa do milho híbrido (produtividade, 

resistência), ele demandou uma mudança cultural profunda no meio rural do 

estado: a semente híbrida perdia o seu vigor após a primeira geração e obrigava 

o fazendeiro a comprar novas sementes; ele não podia mais preparar mudas 

aproveitando suas melhores plantas, e ficava estruturalmente preso às indústrias 

                                                   
48 apud Rogers, 1983, p. 54-56. 

49 ibid 
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produtoras de sementes. A adoção do milho híbrido, portanto, é uma mostra 

clara de pressão do grupo social sobre os indivíduos, da influência da experiência 

bem sucedida dos vizinhos na redução da incerteza e novamente da introdução 

de uma tecnologia que criou desequilíbrios sociais embora favorecesse as 

indústrias e o mercado consumidor. 
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4. OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

4.1. Introdução 

Praticamente todos os dias algum veículo da mídia no Brasil fala sobre os 

alimentos “Transgênicos” 50, ainda que de forma superficial. As pessoas lêem as 

últimas notícias, que, dependendo da fonte da informação, tendem a apoiar ou 

contestar com ferocidade esse novo tipo de organismo, parte de uma revolução 

gigantesca que já está acontecendo no planeta: a da Biotecnologia. 

Mas o quanto, afinal, os leigos realmente sabem sobre os Transgênicos? 

Nos círculos científicos e governamentais o tema vem sendo amplamente 

discutido e posições foram tomadas, ainda que antagônicas em muitos casos, e 

bastante cautelosas perante a opinião pública, cada qual com sua própria 

coerência e servindo a interesses absolutamente legítimos, o que torna a questão 

ainda mais complexa e um grande desafio de comunicação a ser enfrentado por 

empresas e governos. 

O mundo saiu da Sociedade Industrial para a Era da Informação (ou 

Sociedade Pós-Industrial)51, que de modo muito veloz se enraizou ao cotidiano 

humano sob a forma de telecomunicações fantásticas, computadores acessíveis 

ao consumidor médio ou ultra-sofisticados, como equipamentos de Inteligência 

Artificial para uso médico, industrial e os supercomputadores com processadores 

paralelos usados para sequenciar as substâncias que compõem o genoma 

humano (a chamada bioinformática), considerados os mais potentes 

equipamentos de uso civil do mundo. 

Sem que ainda se tivesse conseguido compreender totalmente o alcance 

das mudanças que toda essa tecnologia vai trazer para a sociedade 

(especialmente a internet), iniciou-se o que já é considerado o “Século da 

Biotecnologia”, com grandes conglomerados químico-farmacêuticos 

transformando-se em empresas de “Ciências da Vida”. Como diz Craig Venter, 
                                                   
50

 
A palavra TRANSGÊNICO vem de “transferência de genes”. 

51 Segundo Domenico De Masi (1999, p. 31), há mais de 300 “rótulos” para esse novo estado de coisas ainda não totalmente conhecido, 

como por exemplo: “Terceira Onda” (Toffler), “Era da Descontinuidade” (Drucker), “Sociedade pós-moderna” (Lyotard) ou “pós-

capitalista” (Dahrendorf). 
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Presidente da Celera Genomics, empresa mais avançada na corrida da biologia 

molecular: “É o negócio da vida, da informação sobre como funcionamos” 52. Ou 

como declara o diretor da consultoria americana Ernst & Young, Scott Morrison, 

“as informações genéticas serão a base de novas indústrias e novos negócios que 

mal podem ser vislumbrados” 53. 

O debate sobre a Biotecnologia envolve ética, política, comércio 

internacional, meio-ambiente, alimentação, nutrição, direitos do consumidor, 

medicina e questões sociais. Um verdadeiro emaranhado de opiniões, decisões e 

fatos, à espera de um norte, envolvendo a opinião pública, os governos e as 

empresas de biotecnologia. 

4.2. Segurança alimentar 

Na primeira metade da década de 70, a corrente de pensamento 

Malthusiana54 levava os teóricos a acreditarem que os problemas da fome e da 

desnutrição em todo o mundo eram o resultado da produção insuficiente de 

alimentos. Os baixos estoques de alimentos da época, em grande parte devido à 

crise de capacidade produtiva da URSS, davam força a essa idéia. 

Malthus (1989) acreditava que a população estaria perpetuamente 

pressionando pela sua subsistência, já que a tendência de todo animal é crescer 

além da alimentação fornecida a ele pelo planeta. A natureza imporia limites 

inescapáveis à expansão desenfreada dos seres vivos através da escassez de 

alimento, num permanente processo de reequilíbrio. 

A miséria e a violência que atingem o ser humano viriam do crescimento 

populacional além dos meios de subsistência oferecidos pela Terra. A população, 

quando não controlada, dobraria a cada 25 anos (crescendo em razão 

geométrica), enquanto os alimentos em razão aritmética.55 O que claramente 

significava que iria faltar alimento para a humanidade se ela continuasse a se 

                                                   
52 EXAME, 2000, p. 54. 

53 EXAME, 2000, p. 55. 

54 Thomas R. Malthus, teórico inglês nascido em 1766, em pleno florescer da Rev. Industrial, tornou-se célebre pelos seus estudos sobre 

população, que mais tarde vieram a embasar conceitos como o controle da natalidade e a segurança alimentar. 

55 Haveria a seguinte correlação considerando-se um período de dois séculos: População  =  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; Alimento  

=  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . 
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reproduzir daquela maneira. Quando toda a terra fértil tivesse sido ocupada, o 

aumento anual de alimentos dependeria do melhoramento dessa mesma terra. 

As projeções otimistas acenavam para um futuro não muito distante onde 

haveria um grande aumento da produção e da produtividade agrícola, graças à 

“Revolução Verde”, caracterizada pela utilização das chamadas ‘sementes de alta 

produtividade’ e pela intensa aplicação de máquinas e insumos químicos (como o 

milho híbrido e a colheitadeira automática de tomates, já citadas no capítulo 

anterior). 

A se manter a tendência atual, em 30/40 anos a população mundial vai 

dobrar de tamanho e chegará a 13 bilhões de pessoas. A garantia de que haverá 

alimento para todos, ou “Segurança Alimentar”, se torna ainda mais 

preocupante: hoje, quase 850 milhões de pessoas, cerca de 15% dos habitantes 

do planeta, passam fome56. 

No início dos anos 80 começava a ficar mais claro que a insuficiência de 

produção não era o problema principal. Era a desigualdade de distribuição da 

renda e da riqueza que condenava uma grande parte da humanidade à fome: 

para muitos falta poder aquisitivo para garantir a própria alimentação. A 

população norte-americana, por exemplo, sofre de obesidade e os níveis de 

desperdício em todo o mundo são enormes. Em muitos países, o governo até 

oferece incentivos para aumentar a taxa de natalidade, que vem caindo 

drasticamente. 

Atualmente se produz uma vez e meia a mais quantidade de alimentos do 

que o necessário para alimentar a população mundial57. O Dr. Amartya Sen, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1999 devido aos seus vinte anos de 

estudos sobre a pobreza e a fome, observa que esta geralmente acontece 

justamente em países onde há um excedente de comida58. 

A se perpetuar esse tipo de situação, é preciso que a nova revolução 

tecnológica propicie alimentos de boa qualidade, nutricionalmente mais 

                                                   
56 Segundo o Communications Center Program da John Hopkins University, atualmente, apesar de haver comida suficiente para 

alimentar aproximadamente 6 bilhões de pessoas na Terra, uma em cada três pessoas está desnutrida. A cada ano, cerca de 18 

milhões de pessoas, em sua maioria crianças, morrem de fome, desnutrição e causas correlatas. 

57 Ibid. 

58 Sen, 1984.  
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adequados e de preço acessível, dentro de um sistema alimentar sustentável. 

Porém, é preciso também olhar e resolver as desigualdades e injustiças sociais 

geradas e agravadas pela economia globalizada. 

4.3. Razão e emoção: a bioética 

O tema dos transgênicos faz parte inquestionável do contexto dos direitos 

humanos, da ética e da religião. Descobrir que os seres da natureza podem 

trocar genes significa, em última instância, que as espécies são todas 

aparentadas entre si. Transferir genes de uma espécie para outra, criando um 

ser vivo funcional, afrontaria a ordem natural das coisas tal como teria sido 

estabelecido por Deus. 

Esta é a primeira grande objeção aos organismos geneticamente 

modificados. Os transgênicos seriam antinaturais e portanto obrigatoriamente 

detestáveis.  

Certamente, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas leigas, 

quando pensam nos transgênicos, é a de Frankenstein, o monstro da ficção 

científica. Seres mutantes, perigosos, que dominarão o mundo e submeterão o 

homem: este é o estereótipo terrível que o paradigma religioso desenha para os 

OGMs (Organismos geneticamente modificados). O medo do desconhecido 

mistura-se com o temor da manipulação do mundo, a ciência sem limites. Não é 

por acaso que já se cunham, em meio aos críticos dos OGMs, termos como 

“Frankenfood” e “Enigma de Andrômeda”. 

A polêmica que mobiliza a sociedade precisa ser melhor focada. 

Questionável não é a ciência, mas sim seus produtos tecnológicos e 

principalmente o uso que se faz deles. A energia nuclear, o raio laser e o raio-X 

são exemplos. Todas as tecnologias podem ser desvirtuadas e resultar em 

desastres para o homem. Questionáveis podem ser os produtos geneticamente 

modificados e as tecnologias colocadas em uso nos processos produtivos. Aqui 

sim, cabe discussão. Não sobre a ciência, mas sobre seus eventos. 

Os alimentos transgênicos contam com dois apoios de peso: o cientista 

James Watson, agraciado em 1962 com o Prêmio Nobel de Medicina por 



 

 

61

desvendar a estrutura química do DNA, e o Prêmio Nobel da Paz em 1970, o 

agrônomo Norman Borlaug, pelos melhoramentos genéticos agrícolas que 

iniciaram a “Revolução Verde” nos anos 60. 

James Watson adverte que a campanha contra os alimentos alterados 

geneticamente pode prejudicar a agricultura européia e afugentar cientistas e 

pesquisadores. Considera a reação contra os transgênicos na mídia britânica 

“total histeria”. Diz que se a Europa rejeitar a aplicação da ciência em sua 

agricultura será marginalizada59. 

Já Norman Borlaug diz: 

“Não pense nem por um minuto que nós vamos construir uma paz mundial 
permanente sobre estômagos vazios e miséria humana. Não vai acontecer. 
Quanto mais rápido nós refletirmos sobre isso melhor. (...) Podemos 
produzir os alimentos que serão necessários para os próximos 25 anos e até 
poupar ou resgatar vastas áreas de terra para reflorestamento e 
preservação de habitats naturais, mas apenas se essa nova tecnologia puder 
avançar.” 60 

4.4. Da “Revolução Verde” aos OGMs 

A humanidade inventou a agricultura há mais de 12 mil anos. Desde 

então, o processo de seleção vegetal e mais recentemente a genética clássica 

usada para o melhoramento de vegetais comestíveis geraram progressos 

notáveis, desenvolvendo produtos bem diferentes dos seus ancestrais naturais, 

em aparência, composição química e características de cultivo. 

Em meados do século XIX, o monge austríaco Gregor Mendel estabeleceu 

os princípios da hereditariedade, realizando cruzamentos controlados com 

ervilhas e criando as leis básicas da genética. Este trabalho permaneceu 

desconhecido até o início do século XX, quando vários pesquisadores retomaram 

seus estudos. E seguiram duas correntes distintas: o chamado Melhoramento 

Genético tradicional, através de cruzamentos controlados; outra, a partir da 

descoberta da estrutura do DNA por James Watson e Francis Crick em 1953, que 

permitiu decifrar a linguagem da vida. 

                                                   
59 Folha de São Paulo, 2000 (Ver na íntegra, no Anexo C). 

60 Ibid. 



 

 

62

As espécies animais e vegetais utilizadas hoje em dia são o produto de 

centenas de anos de melhoramento genético visando a seleção de tipos mais 

resistentes à doenças e com melhor qualidade e produtividade. Durante o 

governo de Napoleão, por exemplo, entre os séculos 18 e 19, a França conseguiu 

elevar em 5% o teor de açúcar na beterraba graças ao aprimoramento genético. 

Isso tudo é feito através do cruzamento e seleção, processo que pode demorar 

até uma dezena de anos. 

Com o desenvolvimento da biologia molecular no final da década de 70, 

vislumbrou-se a possibilidade de introduzir genes responsáveis por 

características agronômicas desejáveis. Tudo isso poderia ser produzido pelos 

métodos convencionais de melhoramento. A modificação genética em laboratório 

apenas acelera o processo. 

Com a Revolução Verde na década de 70, o melhoramento genético 

evoluiu muito. Apareceram variedades de hortaliças e frutas adaptadas aos 

trópicos, resistentes ao clima quente. A uva é um grande exemplo. Antes 

somente se produziam uvas nas regiões frias do país. A famosa Uva Itália vinha 

importada da Europa. Hoje, as melhores uvas consumidas no Brasil vêm do árido 

Nordeste, quando não do quente Oeste paulista. 

Pode-se dizer que a própria prática da agricultura é antinatural. Para 

cultivar, primeiro desmata-se o terreno; depois substitui-se um ecossistema 

complexo por um simplificado; a seguir usam-se fertilizantes e agrotóxicos para 

garantir a produtividade. Na verdade, é artificialmente que se garante a 

sobrevivência da raça humana, que se multiplica e se aglomera de forma 

antiecológica. 

Antes tínhamos a necessidade de ampliar a área plantada; mais tarde 

ocorreu a implementação de insumos por hectare. Hoje, graças aos recursos 

utilizados, estamos nos defrontando com o empobrecimento do solo e o 

comprometimento de sua capacidade produtiva. Paralelamente a isso, a 

demanda de alimentos continua crescendo e a produção não está 

correspondendo. 

Os transgênicos representariam, então, uma possibilidade fantástica: um 

salto de décadas no melhoramento genético. O prazo para o desenvolvimento de 
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uma nova planta encurtaria: enquanto na genética tradicional levar-se-ia mais de 

sete anos, a transgênese permite criar novos indivíduos na metade do tempo, 

com diversos benefícios agregados (ver item 2.7). 

Em diversos encontros técnico-científicos sobre o impacto de plantas 

transgênicas sobre o meio-ambiente e a saúde, fica patente a elevada demanda 

de pesquisas que tragam respostas às questões mais polêmicas. Quase dez anos 

depois ainda não existem estas respostas. 

4.5. O quão antinaturais são os transgênicos? 

Por incrível que pareça, o mecanismo da transgênese foi copiado da 

natureza. Em 1972, os cientistas descobriram que bactérias do gênero 

Agrobacterium transferiam partes do seu germoplasma para plantas hospedeiras, 

fazendo-as produzir açúcares importantes para o seu crescimento. Esse evento 

mostrava a possibilidade real da transferência de carga genética interespécies. 

Uma década depois, em Gent, na Bélgica, os cientistas conseguiram 

efetuar a transgênese com interesses agronômicos. O aprimoramento da 

tecnologia permitiu nessa mesma época que bactérias geneticamente 

modificadas fossem destinadas à produção de insulina humana, um grande 

benefício para os diabéticos. 

Os transgênicos têm essa denominação porque são adicionados em 

laboratório de um gene de espécie diferente que lhes acrescenta alguma 

característica valiosa. É a transferência para outra planta ou animal apenas 

daquela determinada e específica característica positiva desejada. Mas que 

características seriam essas? 

• Resistência a herbicidas – sementes (soja, cana, algodão, arroz) preparadas para 

suportar herbicidas pré-determinados, de baixa toxicidade e portanto menos 

agressivos ao meio-ambiente e ao manejo do agricultor, que também geram produtos 

menos nocivos à saúde do consumidor. Atualmente estima-se que o ser humano só 

colha 60% do que planta, com perdas de 13% por doenças, 14% por insetos e 13% 

por ervas daninhas. 
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• Melhor dieta para os animais - rações com mais proteína e que ajudam na 

absorção do fósforo, conseqüente menor custo para as criações e menor depósito de 

fósforo nos dejetos animais, que poluem o solo. 

• Produtos mais saudáveis e nutritivos - sementes (como a soja) com maior teor 

de óleo, mais saborosas e de digestão mais fácil. 

• Combate a insetos e microorganismos - sementes (soja, milho, batata, cana, 

cítricos) resistentes a lagartas e doenças. 

• Controle de doenças humanas - alimentos (tomate, milho, soja, banana, batata) 

com alto nível de substâncias anticancerígenas, que auxiliam na produção de 

hemoglobina ou que trazem em si vacinas (como as batatas que a Universidade de 

Cornell está desenvolvendo contra a hepatite B), que previnem doenças coronárias, 

etc, proporcionando uma dieta que evita futuros problemas de saúde. 

• Produtos prontos para industrialização - plantas que funcionam como biofábricas 

e resultam em produtos de interesse da indústria de medicamentos, de alimentos, de 

rações, têxteis etc, como algodão para produzir fibras pré-colorizadas e poliésteres 

resistentes, ou milho para obter plásticos. Veja o caso da Nexia, empresa canadense 

que introduziu um gene de aranhas em vacas e ovelhas e, do leite resultante, 

sintetiza uma fibra tão forte quanto a teia de aranha e dez vezes mais resistente que 

o aço. 

• Combate e Despoluição - produtos (a partir de tabaco e beterraba) que degradam 

explosivos como TNT e nitroglicerina, ou que removem toxinas dos arredores de 

fábricas de armamentos e lixões. 

 

4.6. Genes da discórdia 

Se por um lado os transgênicos acenam com a garantia de segurança 

alimentar para a raça humana, não se pode deixar de penetrar no lado obscuro 

desta questão. 

Os problemas previstos para a segurança alimentar com a disseminação 

de produtos transgênicos são descritos abaixo, com suas “contrapartidas” 

conforme os fatos efetivamente observados: 
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• Efeitos negativos sobre a saúde dos consumidores 

Receio de que um gene animal inserido em um vegetal comestível 

provoque a formação de alguma substância tóxica para o homem, ou de forte 

caráter alergênico ou que crie resistência ao uso de antibióticos. O mesmo pode 

ocorrer pela ingestão da molécula do herbicida pelo consumidor, caso o produtor 

não tenha os cuidados necessários durante o plantio. 

Fatos: Controle absoluto dos riscos é uma idéia utópica. Tome-se o caso 

dos antibióticos. Décadas depois de sua utilização, às vezes indiscriminada, o 

fenômeno da resistência dos organismos inferiores tornou-se um pesadelo. 

Novas gerações de antibióticos são colocadas em uso na medicina, para 

enfrentar doenças que pareciam superadas. Doenças misteriosas ceifam vidas, 

sem remédio que as cure. São as “bactérias assassinas”, crias dos próprios 

antibióticos. Ainda assim, ninguém imagina que os antibióticos devam ser 

banidos da medicina, pois suas vantagens superam os problemas que trazem. 

A partir do momento em que se pretende criar alimentos que tragam em si 

medicamentos para prevenir e controlar doenças humanas (remédios, vacinas e 

melhoramentos dietéticos), isto poderá afetar a lucratividade do setor 

farmacêutico e mudar os paradigmas da medicina alopática. Como a indústria 

farmacêutica e de Seguros de Saúde irá lidar com esta questão? Como fica a 

polêmica, então, quando a medicina aproxima-se cada vez mais da nutrição, 

através dos alimentos geneticamente modificados? Quando adquire um caráter 

mais preventivo do que profilático? 

• Perdas da biodiversidade 

O maior risco parece estar na possibilidade de mistura do pólen 

transgênico com outras variedades nativas ou convencionais, transformando-as 

em variedades transgênicas, ou seja, plantas tolerantes aos herbicidas 

existentes. Na Inglaterra, o cientista Andreas Heissenberger, da Agência Federal 

do Meio Ambiente da Áustria, encontrou pólen geneticamente modificado em mel 

produzido em locais próximos a campos experimentais de transgênicos. A 

denúncia foi feita pela organização ecológica Amigos da Terra (Friends of the 
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Earth)61. Além disso, a planta silvestre original, sendo indefesa às pragas e 

‘superpragas’, seria um alvo fácil e tenderia à extinção. 

O uso intensivo de um determinado produto químico pode acarretar a 

morte, além dos insetos considerados pragas, dos insetos benéficos, pássaros e 

eventualmente animais e romper a cadeia ecológica. Estudo divulgado na Europa 

em 1999 pela revista Nature revelou que uma semente alterada geneticamente 

do milho teria eliminado a lagarta da borboleta Monarca na Áustria. Este estudo, 

porém, foi refutado pela Universidade de Cornell como tendo sido realizado em 

condições cientificamente pouco fundamentadas. 

Outra questão importante é a que aponta o estudo da economista 

Vandana Shiva, “Biodiversidade, Padrões de Consumo e Globalização”62, 

realizado em 98, e fonte de referência internacional para o assunto de OGMs. Ela 

lembra que a biodiversidade é a base da subsistência de 2/3 das pessoas que 

vivem nas zonas rurais (sob a forma de alimentos, combustível, medicamentos, 

forragem) e portanto uma padronização das espécies seria desastrosa para essas 

comunidades. Desde o início da agricultura as espécies vêm diminuindo – eram 

80 mil e hoje dependemos de apenas oito alimentos para produzir 75% da 

comida no mundo. A padronização está simplesmente eliminando as espécies, 

segundo advertência da própria FAO 63. 

• Superpragas 

Uma espécie alterada em sua identidade essencial é muito vulnerável ao 

ataque de pragas e a matriz quando muito usada pode se enfraquecer, 

resultando em anomalias inesperadas; além disso, o uso excessivo de herbicidas 

em plantações de larga escala pode, através da seleção natural, fazer surgirem 

insetos resistentes à toxina, dando origem a superpragas. 

                                                   
61 Zero Hora, 2000. 

62 apud Novaes, 2000. 

63 ibid 
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• Monopólio sobre espécies vegetais e animais 

Comenta-se a existência de uma biotecnologia onde genes embutidos nas 

plantas (os chamados “Exterminadores”) esterilizam suas sementes, obrigando 

os produtores a obter novas matrizes da empresa vendedora. As sementes 

estéreis consolidam o poder monopólico das megacorporações; o agricultor será 

então obrigado a comprar, a cada nova safra, as sementes para o plantio, não 

tendo o recurso de reproduzi-las como foi feito até hoje, nem de armazená-las 

para a safra seguinte, pois com o passar do tempo elas perdem suas 

características. 

Fatos: Apesar do patenteamento da vida ter sido proibido em 1995 após 

uma objeção do Greenpeace, houve pelo menos 10 aprovações de patentes de 

plantas e animais desde setembro de 99. A EPO – European Patent Office – de 

Munique pela primeira vez aprovou a patente da semente com a tecnologia 

“Exterminador”, em dezembro de 99. Se empresas como a Plant Genetic 

Systems (da Hoescht/Aventis) podem continuar a levar adiante seus planos de 

patenteamento, um monopólio mundial de sementes é iminente. 

• Agravamento das condições de exclusão dos agricultores mais pobres 

Com a divisão do mercado entre os grupos citados, o que se pode esperar 

é o aumento dos custos e como resultado direto, maior pressão sobre os preços 

dos alimentos, com provável agravamento da pobreza entre os pequenos 

produtores rurais que não podem ter acesso às novas tecnologias. Os fenômenos 

da exclusão e do êxodo rural, que atingiram tão duramente esses produtores na 

época da Revolução Verde, tenderiam a se repetir. 

Fatos: A idéia mais difundida é que quanto menos desenvolvido o país e 

menores as comunidades agrícolas, mais à mercê estariam das 

megacorporações. Porém, não serão os grandes produtores agrícolas, mais 

dependentes da produtividade e da guerra pela competitividade, os mais 

afetados? 
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• Elitização do consumo saudável 

Os alimentos orgânicos, mais naturais e teoricamente melhores para a 

saúde, seriam supervalorizados, tendo preços inacessíveis aos consumidores de 

baixa renda, condenados a uma dieta essencialmente formada por OGMs. 

Fatos: Proteínas, enzimas e carboidratos utilizados na agroindústria 

poderão ser produzidos em plantas transgênicas. Medicamentos e sobretudo 

vacinas poderão ser produzidos em plantas transgênicas a custos irrisórios. 

No laboratório da Unicamp, estão sendo desenvolvidas plantas capazes de 

produzir o hormônio do crescimento humano. Esse produto custa hoje R$ 50,00 

a dose e tem que ser tomado diariamente pelos portadores de nanismo entre 

outros. A produção em plantas transgênicas pode reduzir dez vezes o custo da 

dose. 

• Ameaça à Soberania Nacional 

A produção de alimentos e outros produtos agrícolas estaria à mercê dos 

ganhos de capital de umas poucas empresas de poucos países, detentoras do 

monopólio do conhecimento e das próprias patentes dos recursos genéticos e, 

em última análise, da alimentação da população. Os países em desenvolvimento 

estariam cada vez mais dependentes dos interesses de alguns grupos 

transnacionais. 

• Alterações no solo 

Apesar da baixa toxicidade dos herbicidas usados sobre os transgênicos 

(que são facilmente degradados pelos micro-organismos do solo), existe a 

possibilidade de surgirem ervas daninhas resistentes ao herbicida, que obriguem 

o agricultor a um aumento de sua aplicação nas plantações. Com isso, o solo 

ficaria impregnado de resíduos. 

Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Wisconsin no Canadá em 

8.000 estudos de campo supervisionados pelo Dr. Charles Benbrook, cientista 

que trabalhou no Departamento de Agricultura dos EUA, mostrou que as 

plantações transgênicas utilizaram 2 a 5 vezes mais herbicidas que as lavouras 
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tradicionais. De fato, várias empresas de biotecnologia vêm tentando aumentar 

o limite permitido de resíduos de herbicidas junto às autoridades governamentais 

canadenses64. 

Fatos: Os agricultores utilizam diferentes herbicidas para diferentes 

culturas às vezes em uma única área, em uma única safra. Apesar dessa 

utilização massiva durante décadas, nas mesmas culturas que hoje são 

modificadas geneticamente, não se produziram ervas daninhas super-resistentes 

e/ou superinvasoras. 

A utilização de um único herbicida de amplo espectro, com efeitos 

residuais mínimos, possibilitaria uma agricultura menos agressiva ao meio 

ambiente e melhor conservação do solo, pois a pulverização dos campos mataria 

as ervas daninhas sem a necessidade de práticas intensivas de aragem para 

controlá-las e diminuindo o número e a quantidade de diferentes herbicidas 

utilizados. Sementes programadas para resistir a herbicidas específicos, de 

amplo espectro e menor toxicidade, eliminam a necessidade de uso intensivo de 

pesticidas na lavoura, um mercado que movimenta US$ 33 bilhões/ano no 

mundo. O abuso no uso de agroquímicos, praticado constantemente, muitas das 

vezes de modo inadequado, vem intoxicando comunidades inteiras. Alguns 

jornais chegaram a aconselhar os brasileiros a terem cautela no consumo de 

tomate, figo e agrião, produtos que acusaram contaminação, em teor elevado, 

por pesticidas65. É de conhecimento público que os solos estão cada vez mais 

empobrecidos pelo uso intensivo de agroquímicos66. 

Segundo pesquisa da Universidade do Arkansas, EUA, as variedades 

transgênicas de soja tiveram em média uma produtividade 4% inferior quando 

comparadas às variedades convencionais – sendo que a mais produtiva delas 

superou a melhor transgênica em 14%. A mesma pesquisa indicou que os níveis 

de lucro também foram, em média, inferiores (o custo das sementes é 67% mais 

alto). Por outro lado, estatísticas do Depto. Agricultura dos EUA mostraram que a 

expansão da soja-RR resultou num aumento de 72% no uso do herbicida 

                                                   
64 “Myths & Facts”. Disponível em http://www.greenpeacecanada.org. 

65 Cezimbra, 2000. 

66 ibid 
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Roundup da Monsanto, a mesma produtora dessa soja. Pode-se citar ainda o 

caso da batata transgênica New Leaf Naturemark, da Monsanto, cultivada na 

Geórgia (ex-URSS), que produziu um terço do esperado, arruinando os 

produtores. 

Se a produtividade não é tão alta e os custos podem ser superiores, como 

se explica o sucesso da adoção das plantas transgênicas, em particular nos EUA?  

A explicação pode estar na espetacular campanha de marketing das empresas de 

biotecnologia, que conseguiram vender a imagem de uma tecnologia 

revolucionária sem a qual os agricultores estariam fadados ao fracasso e a 

humanidade à fome. 

Um sintoma dos perigos está na atitude das companhias de seguros 

americanas, que se recusam a cobrir os riscos ambientais da liberação dos OGMs 

além do curto prazo, pois consideram que não existem meios de medir esses 

riscos de forma adequada ao cálculo de custo das apólices. 

Pesquisas apresentadas em um seminário no centro da Fundação 

Rockfeller na Itália, em abril deste ano, apresentaram os resultados de um 

padrão tecnológico totalmente distinto da chamada Revolução Verde, conhecido 

pelo nome de Agroecologia: aumentos de produtividade de 100 a 300% em 

várias culturas. A Agroecologia oferece produtos mais saudáveis e nutritivos, não 

contamina o meio-ambiente, preserva os recursos naturais e é claramente mais 

sustentável que os sistemas convencionais ou os transgênicos (no Brasil, a 

Embrapa e ONGs realizam pesquisas com resultados promissores, especialmente 

para a pequena agricultura familiar). 

Seria viável a aplicação na Agroecologia, uma ciência de enorme potencial, 

não agressiva ao meio-ambiente, produtiva e sustentável, das mesmas aptidões 

técnicas e recursos que foram canalizados para a tecnologia transgênica e a 

agricultura industrial nos últimos 50 anos?67 No Brasil, a Agricultura Orgânica 

ganha cada vez mais terreno, mas esbarra na incapacidade de fazer face à 

produção em larga escala. Os produtores orgânicos comemoram a possibilidade 

                                                   
67 Melchett, 1999.  
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de obterem preços premium para seus produtos, caso os transgênicos sejam 

liberados 68. 

4.7. Quem é quem na biotecnologia - um mercado oligopolizado 

Segundo a consultoria Merryl Linch, o negócio de transgênicos cresceu de 

US$ 500 milhões em 1995 a U$ 6,6 bilhões até 99 e chegará a US$ 20 bilhões 

até 2006. As estimativas econômicas do mercado mundial de sementes para o 

ano 2000 são de US$ 27 bilhões. Prevê-se que cerca de 14 bilhões (50%) serão 

de sementes transgênicas. 

Perto de 23 culturas transgênicas vêm sendo aceleradamente plantadas 

em escala comercial nos EUA, depois de exaustivos testes aprovados pela FDA 

(Food and Drug Administration), pelo Usda (United States Department of 

Agriculture) e pelo EPA (Environmental Protection Agency). No Canadá foi 

liberada a exploração comercial de 12 culturas transgênicas, enquanto o Japão 

aprovou a importação de 7 transgênicos. Já na União Européia, dividida pela 

opinião pública, o processo toma outro rumo: empacou. 

Em 1998, cerca de 28 milhões de hectares foram plantados com OGMs nos 

Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austrália, México, Espanha, França e África 

do Sul. 

A questão que se coloca é: por que um grupo seleto de megacorporações 

com negócios concentrados na área química transformou-se rapidamente em 

companhias com negócios centrados em “ciências da vida”? 

As ciências da vida ganharam uma dose de glamour para melhor atrair 

investidores e sensibilizar a opinião pública positivamente. Fora das batalhas 

judiciais que ocorrem entre as empresas de engenharia genética pelo direito de 

patente dos produtos transgênicos, a Monsanto e a Novartis reclamam cada uma 

para si a invenção do termo “ciências da vida” 69, cunhado em 1996.  

Quem é quem entre as empresas do setor: 
                                                   
68 Junqueira, 2000.  

69 Define-se “Ciências da Vida” como a inter-relação e aplicação de uma gama de disciplinas científicas e tecnológicas tendo a biologia 

como pilar e foco. As Ciências da Vida lutam por uma meta: desenvolver novos processos e produtos que incrementarão a saúde e a 

qualidade da vida ao redor do mundo. Disponível em: http://www.novartis.com.br. 
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• Aventis: fusão da Rhône-Poulenc com a Hoescht. 

• Dow AgroSciences: da Dow Química, busca o melhoramento das lavouras para 

geração de produtos com aplicação industrial. 

• Empresa La Moderna: empresa argentina, visa o melhoramento de alimentos para 

obter maior valor nutricional, ciclo de vida mais longo e melhor sabor. 

• Monsanto: considerada a mais agressiva comercialmente, focada em plantas 

resistentes a herbicidas, pragas e doenças, ou seja, trabalha nos chamados inputs. 

• Syngenta: recém-criada em 2000, unindo a Zeneca (que incorporou a Astra) e a 

Novartis (a gigante adormecida, fruto da união da Sandoz com a Ciba-Geigy), é hoje 

a maior empresa de agronegócio e terceira maior produtora de sementes do 

mundo70. 

• Du Pont: incremento do valor agregado dos produtos agrícolas (nutricional, sabor), 

ou seja, trabalha nos outputs. Realizou joint-venture com a Pioneer Hi-Bred em 97, 

comprou a Protein Technologies International do grupo Halston-Purina. 

• Cyanamid: subsidiária da American Home Production, atua nos inputs. 

A Monsanto e a Du Pont pretendem controlar o mercado de sementes, 

detendo a produção biotecnológica que vai da semente ao alimento 

industrializado. Como se pode notar, gigantescos grupos, em número muito 

reduzido, dominam a área. Formaram-se recentemente, em um processo de 

fusões. 

Esse nível de oligopolização representa por si uma ameaça à segurança 

alimentar caso venha a se generalizar a utilização de variedades transgênicas.  

Maior ainda será o risco se houver liberação da tecnologia “Terminator” 

(Exterminador) anunciada e depois abandonada pela Monsanto, que produziria 

sementes estéreis, consolidando o poder monopólico daquelas empresas. A cada 

nova safra, o agricultor estaria refém da empresa de biotecnologia para adquirir 

novas sementes. 

É possível, assim, compreender o que significa para essas empresas, cujo 

lucro resultava da venda de insumos para a agricultura – principalmente 

agrotóxicos – abandonar a etapa química e buscar agregar valor de outra forma, 

precisamente através das sementes modificadas geneticamente. 
                                                   
70 Disponível em: htp://www.syngenta.com.Br. 
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4.8. Jogo político e desinformação 

A questão dos transgênicos tem todos os ingredientes de uma grande 

polêmica: disputa entre técnicos, protecionismo comercial, interesse político, 

poder financeiro, drible do consumidor e a utopia da verdade sobre a 

biotecnologia. 

A utilização de plantas transgênicas na agricultura tem suscitado uma 

desavença monumental entre ambientalistas, indústria de biotecnologia e órgãos 

governamentais, que não conseguem se entender sobre os riscos ecológicos e 

para a saúde oferecidos por essas plantas. 

Até o momento, o desenvolvimento de processos agroindustriais 

envolvendo biotecnologia tem trazido benefícios e lucros sobretudo aos 

especuladores do mercado de capitais e aos grandes conglomerados do setor. No 

Brasil, o agricultor e o consumidor, considerados o elo final da cadeia, só têm 

acumulado incertezas. Discussões sobre decisões regulamentares que não 

garantem a segurança dos alimentos; grupos econômicos, políticos, ONGs que 

defendem seus argumentos e interesses, na maioria das vezes sem nenhum 

embasamento científico. 

Dentre tantos outros produtos, a escolha da soja pelas multinacionais é 

bem estratégica. Produto de alto valor nutritivo, substituto em potencial de 

muitos alimentos, é considerada fonte alimentar para os animais em dietas 

futuras. Estados Unidos, Argentina e Brasil são os maiores exportadores de soja. 

A escolha do produto e dos países pelas megacorporações biotecnológicas 

garante retorno rápido dos investimentos. 

O Brasil tem uma vantagem comparativa em função de sua vasta 

biodiversidade tropical e subtropical, importante banco potencial de genes. Além 

disso, o país dispõe de amplo germoplasma variedades de diversas espécies 

vegetais, criados por várias empresas públicas na área do melhoramento vegetal 

– IAC, IAPAR, IPA, Embrapa, universidades Fapesp, etc. 

Embora tenhamos leis capazes de nos proteger em relação à detenção 

desse germoplasma, ou seja, proteção de cultivares, patentes, biodiversidade e 

sementes, temos que estar capacitados a manipular esses genes através da 
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engenharia genética como forma de evitar uma possível dependência futura, 

caso sejam patenteados por outros países. 

A visão mais comum contra os transgênicos é: há uma associação 

compreensível de interesses de governos nacionais e de pouquíssimas empresas 

globais, que antes fabricavam venenos e agora passam a produzir sementes 

transgênicas resistentes aos seus próprios venenos! Essa união tem empreendido 

grande esforço para colocar tais produtos no mercado. 

Produzir a soja transgênica para exportação afetará em grande escala a 

preferência dos países importadores. A Europa veta a entrada de transgênicos 

em seu território. A opção européia pelo Brasil, grande exportador do produto, 

deve-se justamente ao não cultivo da semente modificada. Internamente, a soja 

brasileira, que satura as regiões Sul e Sudeste, avança para o Centro-Oeste e o 

Nordeste de forma impressionante. Mato Grosso é considerado o estado de 

melhores rendimentos para o país. 

O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro livre de transgênicos, 

graças ao projeto-lei apresentado na Assembléia Legislativa pelo deputado Elvino 

Bohn Gass que proíbe o cultivo comercial e a venda de produtos geneticamente 

modificados destinados à alimentação humana e de animais. Essa iniciativa foi 

acompanhada pelos deputados Carlos Minc e Gilney Viana nos Legislativos do Rio 

de Janeiro e Mato Grosso, respectivamente, com posterior adesão do estado de 

Minas Gerais. 

A procura de produtos não transgênicos tem levado a aumentar seus 

preços. O governo do Rio Grande do Sul já identificou compradores europeus 

dispostos a pagar até 50% mais que os preços da soja americana. Para o Brasil 

essa demanda inusitada poderia representar um enorme ganho em divisas e 

renda para os agricultores, pois é o único grande exportador de soja que ainda 

não aderiu aos transgênicos. Segundo Jean Marc Von der Veid (diretor da ONG 

AS-PTA, integrante da campanha “Por um Brasil livre de transgênicos”)71, a 

resistência da sociedade civil contra a introdução dos transgênicos no Brasil já 

resultou em ganhos espetaculares nas exportações de soja, milho e carnes para 

a Europa, Japão e China. 

                                                   
71 O Globo, 2002. 
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Na safra de 2001, as exportações de soja não transgênica brasileira 

elevaram-se em 13%, enquanto as exportações americanas - majoritariamente 

transgênicas - estagnaram. Nas duas últimas safras, a participação do Brasil no 

mercado mundial de soja passou de 24% para 30%, enquanto a americana 

passou de 57% para 46%. É notório que este resultado se deve à reação dos 

europeus e asiáticos a consumir produtos transgênicos ou mesmo carnes de 

animais alimentados com rações contendo OGMs. As perspectivas são de que 

estes mercados ampliarão substancialmente suas compras de produtos 

brasileiros no futuro próximo, se mantida a qualidade não-transgênica dos 

nossos produtos72. 

A estes dados somam,-se as pesquisas que apontam para custos de 

produção mais baixos da soja não-transgênica brasileira em comparação à 

transgênica americana (US$ 373,80 contra US$ 611,70 por hectare, na safra 

98/99), e com os prêmios de cerca de US$ 11 por tonelada para os nossos 

produtos, o governo brasileiro precisa ter uma posição extremamente cautelosa 

quanto à liberação destes cultivos73. 

Apesar disso, desde o início da década de 80 cerca de 626 liberações 

foram concedidas para oito produtos: soja, fumo, milho, algodão, arroz, batata, 

cana e eucalipto. “Temos cinco milhões de estabelecimentos rurais, 70 mil 

agroindústrias que empregam 30 milhões de pessoas. Nos últimos 4 anos o 

Brasil passou de oitavo para sexto exportador mundial de produtos agrícolas. 

(...)  Numa economia globalizada como a de hoje, existe uma verdadeira guerra 

pela conquista de mercados, ganha quem é mais competitivo e utiliza tecnologias 

mais avançadas para melhorar a qualidade, aumentar a produtividade e reduzir 

custos. Países que não adotarem tecnologia de ponta, como é o caso da 

engenharia genética, perderão mercado”, é a posição do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso74. 

O ano de 2001 trouxe recordes de produtividade no campo no Brasil, 

conquista de novos mercados e exportações em alta. A previsão da safra 2001-

                                                   
72 EXAME, 2000, p. 112-26. 2000, p. 41-58. 2000, p. 63-66. 2001, p. 44-55. 

73 Ibid. 

74 Em entrevista à revista Preços Agrícolas, ed. set. 1998, p. 17.  
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2002 era de atingir 100 milhões de toneladas de grãos; foram 98,2 milhões em 

2001, que resultaram num faturamento de US$ 5 bilhões apenas com a soja. Um 

superávit de US$ 18 bilhões na balança comercial agropecuária, dentro da 

previsão geral da balança de pagamento do Brasil de US$ 2 bilhões, significa que 

“a agroindústria é que segura o país” 75. Apesar dos crescentes subsídios dados 

pelo governo dos Estados Unidos aos seus sojicultores, conseguimos ser mais 

competitivos através do uso de tecnologias genéticas, de nosso clima ameno, 

que não exige gastos em climatização, e de mão-de-obra familiar e bem 

preparada. Nos EUA se produz 2.524 quilos/hectare contra 3.000 em média no 

Brasil76. 

No Brasil, o termo transgênico virou sinônimo de soja-RR (Roundup Ready, 

da Monsanto, que em junho de 1998 deu entrada junto a CTNBio em um pedido 

de liberação do cultivo comercial da soja transgênica RR, geneticamente 

preparada para receber com exclusividade o herbicida Roundup). Este, 

juntamente com a descoberta da tecnologia “Exterminador” foi o estopim para a 

resistência aos OGMs no país. 

Entretanto, é fácil perceber que a discussão sobre os transgênicos é muito 

mais complexa que a soja-RR. O debate também diz respeito a interesses 

comerciais. A União Européia quer reduzir sua dependência do mercado norte-

americano e o Brasil está bem no centro dessa disputa. Nos EUA e Canadá 

existem 30 variedades de plantas sendo cultivadas, incluindo soja, milho, 

algodão, batata, tomate, melão, mamão e canola. Na União Européia são 12 

espécies cultivadas. No Brasil, a Embrapa monitora 631 experimentos com OGM, 

a grande maioria na cultura do milho, com 588 ensaios, ocupando a soja apenas 

29 ensaios. 

Para a realidade americana – onde a exportação desses produtos agrícolas 

tem grande representatividade na economia do país e existe uma grande 

confiança da população nas agências de regulamentação e controle – os OGMs 

são compreensivelmente mais aceitos que na Europa. 

                                                   
75 EXAME, p. 46-55. 

76 Ibid. 
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Para os europeus, os produtos transgênicos não representam vantagens 

extras para o consumidor, já que a Europa importa a maioria desses produtos. 

Além disso, as instituições governamentais de muitos países têm uma reputação 

recente pouco recomendável no que diz respeito à informação correta ao 

consumidor. Como exemplos, a doença da Vaca Louca, cuja transmissibilidade 

para humanos primeiro foi negada pelas autoridades inglesas e depois omitida, 

até a comprovação em contrário e a comercialização de carne contaminada com 

bactérias patogênicas e dioxina, substância sabidamente cancerígena. Idem o 

episódio dos bancos de sangue na França, que realizaram transfusões com 

material contaminado por HIV. Os países se perguntam se os organismos 

internacionais de controle e pesquisa estão mesmo aptos a garantir a segurança 

do meio-ambiente havendo livre cultivo e trânsito dos OGMs pelo planeta. Estão 

frescos na memória o DDT, a energia nuclear, o CFC, a Talidomida, antes 

defendidos e agora sabidamente nocivos. 

4.9. “Frankenfoods”, há muito tempo na prateleira 

Nos supermercados do mundo todo, hortaliças e outros alimentos com 

componentes transgênicos já fazem parte do cotidiano das famílias. O mais 

conhecido é o tomate longa-vida Flavr-Savr da Calgene, cuja maturação é 

retardada, dando maior durabilidade ao fruto, primeiro OGM aprovado nos EUA. 

O óleo de canola é igualmente ilustrativo. A colza, como sempre foi 

conhecida, é uma planta rica em óleo mas com forte restrição ao uso humano, 

devido aos altos teores de ácidos linoléicos, tóxicos para muitas pessoas. 

Cientistas do Canadá desenvolveram durante anos, através do melhoramento 

genético, uma variedade de colza não tóxica. 

O apreciado Chester também é resultado de uma modificação genética 

obtida a partir do frango, associada a técnicas de criação em confinamento. 

Quem não se lembra da cana-caiana, cantada em prosa e verso, de sabor 

acentuadamente doce? A surpresa hoje é ver que não existe mais plantio dessa 

cana em escala comercial – apenas variedades resultantes de sucessivos 

enxertos e alterações para obtenção de plantas de melhor qualidade para a 

fabricação de álcool e açúcar. O limão Galego também foi usado como ponto de 
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partida para o limão Tahiti, de porte mais alentado e sumo abundante, que hoje 

domina os supermercados. 

Esses são apenas alguns exemplos de produtos que já são consumidos 

normalmente em nosso cotidiano. 

4.10. Direitos do consumidor 

A rastreabilidade dos transgênicos – prevista pelo Código de Defesa do 

Consumidor em fatores como rotulagem obrigatória – deve ser analisada em 

bases científicas que efetivamente respondam às questões de saúde pública, 

como potencial de toxicidade, potencial alergênico, poluição genética pela 

disseminação de genes estranhos transferidos de planta a planta, de plantas a 

microorganismos ou de plantas a animais, marcas genéticas de resistência a 

antibióticos, impacto no meio-ambiente do eventual aumento de consumo de 

herbicidas. 

O G-8, grupo formado pelas sete nações mais ricas e a Rússia, determinou 

uma investigação das implicações globais dos alimentos geneticamente 

modificados, ficando a OCDE (Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico) incumbida de apresentar os estudos na próxima 

reunião do grupo em Tóquio. O Protocolo de Biossegurança de Cartagena, revisto 

em Montreal em 2000,aprovou a rotulagem dos carregamentos de grãos devido 

ao “Princípio de Precaução” (assinado na Rio-92), ainda que sem valor restritivo, 

já que prevalecem as normas da OMC. 

4.10.1. O “SAFEST” 

Atualmente a avaliação de novos alimentos sob os aspectos nutricionais e 

toxicológicos está baseada no conceito de ‘equivalência substancial’ ou conceito 

SAFEST – Safety Assessment of Food by Equivalence and Similarity Targeting, 

como discutidos pela FAO (Organização para Agricultura e Alimentos) e pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde) em 1990; pela OCDE (Organização para 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em 1992; pela ILSI Europa 

(International Life Sciences) em 1996. 
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Esse conceito fundamenta-se na comparação entre o alimento modificado 

e o alimento convencional, segundo uma série de parâmetros estabelecidos pelas 

entidades anteriormente mencionadas. Tanto no Brasil como no exterior esses 

quesitos precisam ser respondidos e elucidados antes que o alimento ou 

ingrediente geneticamente modificado chegue ao mercado. 

No Brasil, a responsabilidade da vigilância pela Lei Nacional de 

Biossegurança cabe aos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, 

orientados por parecer técnico da CTNBio, comissão multidisciplinar ligada ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela é composta por representantes das 

sociedades civil, da comunidade científica e do governo federal, tem a 

responsabilidade de certificar (CQB – Certificado de Qualidade de Biossegurança) 

e monitorar a qualidade da infra-estrutura e capacitação técnica das instituições 

de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e ensino. É responsável, ainda, por 

analisar e emitir parecer técnico conclusivo sobre qualquer liberação de 

transgênicos no meio-ambiente, encaminhando-o aos Ministérios da Saúde, Meio 

Ambiente e da Agricultura, que detêm a decisão final sobre a liberação dos 

transgênicos, estabelecimento de leis como as de Cultivares e de Biossegurança 

e vigilância ao seu cumprimento. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão que 

estabelece as políticas a serem seguidas pelo Ministério do Meio Ambiente e está 

acima deste, devendo ser suas resoluções executadas pelo mesmo.  Compete ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) o licenciamento ambiental em âmbito local, regional ou nacional, 

através do “Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto no Meio 

Ambiente” (EIA-RIMA). A Constituição Federal Brasileira estabelece em seu 

artigo 225 que “quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio-

ambiente ou à saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, 

mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente 

estabelecidas cientificamente”. É o mesmo “Princípio da Precaução” adotado 

internacionalmente pelos países signatários do Protocolo de Biossegurança. 

No âmbito das organizações civis de defesa do consumidor, especialmente 

as que compõem o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do 
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Consumidor, há uma campanha em relação aos alimentos transgênicos para 

informar a sociedade sobre essa nova tecnologia, em especial sobre seus riscos. 

A campanha “Por Um Brasil Livre de Transgênicos” foi criada em 1999, 

desenvolvida por uma rede de nove organizações não governamentais brasileiras 

- com o apoio de outras 50. Integram a campanha o Greenpeace, o IDEC - 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a AS-PTA - Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa, a Action-Aid, a FASE e o Esplar. 

Em princípio não há objeções à aplicação da engenharia genética a 

alimentos. Defende-se porém um rigoroso controle de sua utilização, para que 

direitos básicos do cidadão sejam respeitados: o direito de comer alimentos 

seguros, de liberdade de escolha e informação e o direito ao meio ambiente 

sadio e equilibrado, hoje e no futuro, para nós e para as próximas gerações.  

4.10.2. A Rotulagem 

É preciso garantir ao consumidor que o alimento é seguro e possui 

exatamente os componentes que o rótulo descreve. Ele deve ter liberdade de 

escolha e total informação sobre o que vai consumir. É legítimo que fatores 

éticos, religiosos e culturais determinem, por exemplo, preferências por uma 

dieta vegetariana, orgânica ou isenta de proteínas de origem animal.  

A rotulagem, nesse caso, é o meio de permitir a rastreabilidade na 

investigação de qualquer evento ocorrido após a comercialização dos produtos. 

Porém, a segurança do produto liberado para consumo vem antes do que a 

rotulagem. Qualquer confusão entre segurança alimentar e rotulagem deve ser 

evitada porque rotulagem não é feita para substituir a avaliação de segurança.  

A rotulagem também tem uma operacionalização complexa, porém já é 

uma exigência dos consumidores e de algumas redes de supermercados da 

Europa. Como saber, dentre as várias matérias-primas de um produto, oriundas 

de diversos produtores diferentes, aquela exata embalagem em que houve a 

utilização de um vegetal ou semente alterado geneticamente, como separar esse 

exato vasilhame numa linha de produção industrial e apor a ele um rótulo 

individualizado? Os custos e controles seriam complicados e caríssimos. 
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Todo cidadão tem o direito à liberdade de escolha, assim, defender a 

rotulagem desde a origem parece uma providência básica. Porém, governos, 

cooperativas de produtores e brokers acenam com custos inviáveis de separação 

das sementes, indústrias e processadores com a perda de escala e a 

marginalização de produtos acabados. Por questões de marketing, redes de 

varejo e alimentação já se posicionam contra os OGMs77. As indústrias de 

alimentos vêm enfrentando a inclusão de seus produtos mais tradicionais em 

“listas negras” publicadas na mídia por ação de ONGs e boicote pelos 

consumidores, sob a alegação de conterem substâncias transgênicas e, portanto, 

substâncias tóxicas78. 

No Brasil, os Procons manifestaram apoio ao IDEC (Instituto Bras. Defesa 

do Consumidor) na instituição de um regulamento de rotulagem plena dos 

transgênicos. A Monsanto teve o lançamento de suas sementes transgênicas 

Roundup Ready sustado desde 1998 pela ação do IDEC e o Greenpeace junto ao 

Ministério Público, através de uma Ação Civil Pública, uma batalha judicial que 

chegou ao Tribunal Regional Federal e motivou a criação de uma Comissão 

Especial sobre Alimentos Geneticamente Modificados na Câmara dos Deputados, 

que ainda estava sendo travada em março/2002 sob intensa pressão de 

agricultores e manifestantes do MST, PT e ambientalistas de um lado, a bancada 

ruralista e lobistas das corporações biotecnológicas do outro. 

O segmento supermercadista está atento à questão e há empresas que se 

posicionaram proibindo a comercialização dos transgênicos, por considerar as 

pesquisas ainda não conclusivas quanto a possíveis danos à saúde do 

consumidor. O que o setor defende é que os produtos transgênicos sejam 

identificados, para que o consumidor saiba o que está comprando e o varejista 

conheça o que comercializa e que riscos isso pode trazer para a saúde de seus 

clientes finais. 

O Carrefour, por exemplo, decidiu que os alimentos comercializados com a 

marca própria da empresa devem estar livres de substâncias transgênicas em 

suas lojas do Brasil e da Europa. Além disso, está desenvolvendo parceiros-

                                                   
77 World Watch Institute, 2000, p. 3-4. 

78 Ibid. 
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produtores especiais, e já está rastreando uma série de produtos desde sua 

origem para assegurar sua sanidade e sabor tradicional, nos quais é colocado um 

selo de garantia. O que isso representa? O Carrefour serve, hoje, mais de 390 

milhões de clientes por ano na França, 160 milhões nos países da zona Américas, 

110 milhões na Europa e 70 milhões na Ásia79. 

                                                   
79 Disponível em: http://www.carrefour.com.br. 
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5. DIAGNÓSTICO À LUZ DO MODELO 

Tendo visto a sucessão de problemas que a introdução das sementes 

transgênicas enfrentou e ainda enfrenta no Brasil, como reflexo de legislações 

governamentais e pressões da opinião pública não apenas internas, mas também 

internacionais, estaremos neste capítulo procurando avaliar o caso utilizando o 

modelo de Difusão de Inovações proposto por Rogers (1983). 

Este modelo, utilizado com sucesso durante muitos anos na introdução de 

diversas inovações das mais variadas áreas, logo se apresentará insuficiente no 

caso dos transgênicos, traduzindo uma dinâmica de cima para baixo (a partir dos 

donos dos meios de concepção e produção), que parece ignorar a existência de 

outra dinâmica de baixo para cima (a partir da sociedade/opinião pública), 

surgida na esteira da formação de uma “sociedade em rede”, altamente 

interconectada e com acesso praticamente em tempo real à informação (Castells, 

2000), mais preocupada com novos aspectos ambientais e sociais antes 

considerados pouco relevantes.    

A análise começará com o mapeamento dos diversos públicos envolvidos 

na problemática, utilizando-se a perspectiva mais moderna de stakeholders, ou 

seja, todos públicos que são direta ou indiretamente afetados pela introdução 

dos alimentos transgênicos no país, conforme visto no capítulo anterior. 

Em seguida, serão evidenciados e avaliados os acontecimentos que 

marcaram cada uma das cinco etapas do processo de difusão, mencionadas no 

item 2.3, de forma a verificar até que ponto o modelo funcionou e o que ocorreu 

quando as coisas não saíram como previsto.  

5.1. Os stakeholders envolvidos 

A questão da adoção dos alimentos transgênicos no Brasil se tornou muito 

complexa porque hoje não estão só envolvidos, como estiveram na introdução de 

outras tecnologias agrícolas no passado, os donos dos meios de concepção, as 

autoridades reguladoras e o cliente final. 
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O impacto dessa tecnologia atinge uma série de outros públicos “indiretos” 

ao negócio da empresa desenvolvedora da tecnologia, que podem ter suas vidas 

e negócios seriamente afetados por ela. Assim, vejamos esses públicos: 

 

DESENVOLVEDORES E FABRICANTES 

- Empresas de biotecnologia (“Ciências da Vida”) 

- Empresas multiplicadoras de sementes 

- Organizações de Pesquisa e Controle (biologia, eng. genética, botânica, 

nutrição) como EMBRAPA, Fiocruz, ESALQ/USP, Fapesp, Inst. Adolfo Lutz. 

CLIENTES 

- Grandes Produtores Rurais 

- Pequenos produtores rurais  

- Cooperativas de Produtores 

- Empresas comerciais exportadoras 

- Serviços de Suporte ao Agribusiness 

ENTIDADES REGULADORAS 

- Órgãos Governamentais (acentuadamente os que tratam de saúde, 

agricultura e do meio ambiente) em nível municipal, estadual e federal, com 

destaque para Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio 

Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da 

Saúde, Congresso Nacional e Senado Federal. 

- CTNBio – Comissão Nacional de Biossegurança 

- CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

- IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

- OMC - Organização Mundial do Comércio 

- FAO – Organização para Alimentos e Agricultura 

- União Européia 
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- OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

- OMS – Organização Mundial de Saúde 

- Ministério Público 

- Delegacias Federais 

- CONAR – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 

CONCORRENTES 

- Indústrias Farmacêuticas 

- Indústrias Agroquímicas (fabricantes de defensivos agrícolas) 

- Produtores agrícolas orgânicos 

INTERMEDIÁRIOS AO CONSUMIDOR FINAL 

- Redes de Varejo 

- Redes de Alimentação/Fast Foods 

- Indústrias Alimentícias (humanas e animais) 

- Varejo de Comida Natural 

TERCEIRO SETOR 

- ONGs (brasileiras e internacionais) como Greenpeace, IDEC, Union of 

Concerned Scientists, Action Aid, AS-PTA, Friends of the Earth, WWI etc. 

- Entidades de Classe (ABIA, ABIFARMA, ABIOVE, ABRAS, OAB) 

- Movimentos Sociais (MST, MMTR, MPA, MAB) 

CONSUMIDOR FINAL 

- Consumidores em geral 

FORMADORES DE OPINIÃO 

- Profissionais de medicina, nutrição, agronomia, zootecnia, veterinária, 

terapeutas holísticos. 

- Cientistas vinculados ou não a empresas de biotecnologia 

- Imprensa (geral e especializada em agronegócio e biologia molecular)  
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5.2. Pré-difusão 

“O vencedor na competição internacional será aquele capaz de 
obter consentimento do público bem-informado sem atrasar seus 
planos de desenvolvimento industrial”. 

Bernhard Dixon80 

 

Vários cientistas concordam que os desenvolvedores da biotecnologia 

moderna devem manter comunicação com o público desde o começo. O apoio 

das pessoas comuns é essencial para o crescimento de uma tecnologia atraente 

e bem aceita (Gassen, 2000). O PhD em genética e Gerente de Projetos 

Especiais e Assuntos Regulatórios & Governamentais para Biotecnologia da 

Novartis Seeds, Joaquim Machado81, acredita que os modernos cientistas não 

podem mais ficar fechados em seus laboratórios desenvolvendo experimentos e 

devem tornar-se verdadeiros “diplomatas” em constante contato com o público 

externo para tornar a inovação inteligível. Segundo ele, sempre que 

confrontados com opositores nos espaços abertos pela mídia (entrevistas, mesas 

redondas), as acusações e críticas são rápidas de fazer, mas a defesa com 

argumentos científicos toma um tempo que raramente a imprensa oferece. 

Portanto, o trabalho de esclarecimento deve ser sistemático e pró-ativo por parte 

dos donos dos meios de concepção. 

Os 400 cientistas reunidos na RedBio 2000 (4º Encontro Latino-Americano 

de Biotecnologia Vegetal)82 concordam com esse posicionamento. "O 

conhecimento científico e a percepção pública não avançam com a mesma 

velocidade", disse Albert Sasson, da Unesco, durante o encontro. "Antes da 

adoção do milho híbrido (obtido por técnicas convencionais de melhoramento 

genético, pelo cruzamento de plantas com características diferentes), houve 14 

anos de discussão", afirmou (apud Gerhardt, 2001)83. Os cientistas estão 

aprendendo que o poder da sociedade civil é maior do que há algumas décadas. 

                                                   
80 Falecido colaborador da revista Nature (apud Gassen, 2000, p. 13). 

81 Informação verbal, durante reunião na Novartis em S.Paulo, 2o. semestre, 2000. 

82 Realizado em jun. 2001 em Goiânia, reunindo mais de 400 especialistas em biotecnologia da América Latina, dos EUA e da Europa. 

83 Disponível em: http://www.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u3935.shtml. 



 

 

87

Basta ver que, pelo menos na Europa, as associações de consumidores são 

organizações com alta credibilidade84. 

Para Sasson, é preciso reconhecer o direito da sociedade à informação. E 

parece estar cada vez mais claro que os que fazem ciência têm responsabilidade 

na transferência dessa informação. Para conquistar a confiança da sociedade, os 

esforços dos cientistas não estão reduzidos apenas no sentido de esclarecer a 

opinião pública. De acordo com a “Declaração de Goiânia” firmada no evento, os 

pesquisadores devem continuar seus trabalhos no desenvolvimento de cultivos 

que eliminem ou reduzam o uso de agroquímicos. Isso seria aceito pelos 

agricultores e consumidores, mas de forma transparente, uma vez que as 

pessoas percebam a biotecnologia como algo amparado em comprovações 

científicas e saibam que há um sistema de biossegurança confiável para 

avaliação e gestão de riscos. 

A maior parte dos cientistas defendeu a liberação dos transgênicos, mas 

não por estarem ligados aos interesses das empresas de biotecnologia, e sim 

porque a venda dos OGMs permitirá que eles recebam royalties pelo registro de 

patentes. Dessa forma, terão mais verba para continuar equipando seus 

laboratórios e formar mais pesquisadores (Simões, 2002)85. Segundo a médica e 

ambientalista Eloah Margoni, 

“A ciência não é, absolutamente, neutra. Ela serve a grupos, a governos, a 
princípios e a visões de mundo. Os cientistas, sendo humanos, podem ser 
verdadeiros intelectuais, sensíveis, ou revolucionários, ou equivocados, ou 
alienados, ou ingênuos, ou tolos, ou gananciosos, ou corruptos, ou mais de 
uma coisa ao mesmo tempo. Mas a tecnologia, esta nunca é neutra. Serviu 
ao III Reich, ao comunismo, ao império romano, e serve à moderna 
sociedade de consumo, aos interesses financeiros de grandes empresas e 
corporações.” 86 

 

Efetivamente, de que adianta a uma empresa ou instituição de pesquisa 

despender anos e milhões de dólares desenvolvendo uma nova tecnologia em 

total sigilo, sem cálculo das conseqüências, protegendo suas patentes e sua 

vantagem comercial, se ao chegar ao mercado causa tanta insegurança e 

                                                   
84 Disponível em: http://www.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u3935.shtml. 

85 Disponível em: http://www.estadao.com.br. 

86 Dos transgênicos à discussão sobre a existência ou não da neutralidade da ciência.  Disponível em: http://www.cta-ujgoiás.com.br. 
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espanto que encontra resistência da opinião pública, conseqüentemente do 

mercado consumidor e muitas vezes tem que abandonar o projeto e realizar 

prejuízo? 

Quando questionado pelo Presidente da Fundação Rockfeller, Gordon 

Conway, a respeito do desenvolvimento da tecnologia “Exterminador”, que 

tornou-se o elemento mais “incendiário” da polêmica e das resistências aos 

OGMs, o CEO da Monsanto, Bob Shapiro declarou em carta-aberta: 

“A necessidade das empresas de protegerem e obterem retorno sobre seus 
investimentos em inovações agrícolas é real. Sem esse retorno, nós não 
poderíamos continuar desenvolvendo os novos produtos que os agricultores 
nos pedem. (...) No momento, nós não estamos investindo recursos para 
desenvolver esses tipos de tecnologia, mas não estamos excluindo um 
futuro desenvolvimento para proteção de genes.” 87 

“(...) reconhecemos que a biotecnologia, como qualquer nova tecnologia, 
levanta questões que precisam ser abordadas. (...) Acreditamos ser de valor 
significativo o envolvimento do público e da comunidade de especialistas em 
um diálogo ativo sobre os assuntos relacionados à biotecnologia e o futuro 
sucesso da agricultura.” 88 

 

5.3. Conhecimento 

“Na verdade, assim é o processo inovativo: o conhecimento só se 
transforma em inovação na hora em que passa a tomar parte, 
direta ou indiretamente, de algum processo produtivo (...) por 
determinação conjunta de oferta e demanda”. 

Bonacelli e Salles-Filho89 

 

A comunidade científica e acadêmica teve conhecimento a respeito dos 

alimentos transgênicos muito antes que os produtores agrícolas, consumidores, e 

até mesmo, parte dos membros de ONGs tivessem ouvido falar no assunto. A 

pesquisa em biotecnologia tem sido caracterizada por grande intercâmbio 

internacional entre as diversas instituições públicas e privadas, a exemplo do 

Projeto Genoma. Muitas das descobertas com uso comercial mais imediato têm 

surgido dos laboratórios das grandes corporações de Ciências da Vida, que 

                                                   
87 Monsanto em Ação. House-organ, out./nov. 1999. Editorial. 

88 Disponível em: http://www.monsanto.com. Trad. livre (Ver na íntegra, no Anexo D). 

89 Bonacelli e Salles-Filho, 2000. 
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trabalham em caráter confidencial para proteger suas patentes e seus milionários 

investimentos. 

A engenharia genética despertou desde cedo preocupações relativas à 

biossegurança e a bioética, tanto dentro dos laboratórios quanto na natureza. 

Houve forte reação da comunidade científica nos EUA em 1973, que propôs ao 

governo uma moratória sobre o uso em laboratório de organismos altamente 

patogênicos ao homem, e motivou a criação pela Academia de Ciências dos 

Estados Unidos de um grupo de cientistas notáveis para analisar e assessorar o 

governo americano, que elaborou e aprovou guias de biossegurança rapidamente 

adotadas no mundo todo. 

Foi desta forma que a notícia sobre os OGMs chegou ao público em geral: 

pelas mãos das ações de marketing dessas corporações e pelas notícias na 

imprensa. No Brasil, quando as empresas começaram suas campanhas no campo 

e na mídia por volta de 1999, já havia um grande volume de informações 

acumuladas junto a algumas ONGs de atuação internacional (notadamente o 

Greenpeace) e na imprensa90, fruto da adoção e dos impactos dessa tecnologia 

nos Estados Unidos, Canadá e Europa. A maior controvérsia era a denúncia 

contra o dispositivo “Exterminador” que a Monsanto planejava utilizar em suas 

sementes Roundup Ready. Havia notícias sobre reações alérgicas em 

consumidores nos Estados Unidos, contaminação de mel por pólen transgênico 

na Inglaterra, extermínio de lagartas das borboletas Monarca na Áustria e a ruína 

de agricultores na Rússia. Mesmo com posteriores desmentidos, o impacto 

negativo na percepção das pessoas estava causado. E os alimentos transgênicos 

passaram a ser conhecidos como “Frankenfoods”. 

As empresas de biotecnologia utilizavam vários argumentos favoráveis aos 

OGMs como: 

• Resolver o problema da fome no mundo 

• Aumentar a produtividade e diminuir custos para os produtores agrícolas 

                                                   
90 “A palavra aparece mencionada pela primeira vez em 1994, quando são encontradas apenas duas matérias sobre o assunto. Desde 

então, observamos um aumento significativo ao longo dos anos, correspondendo à introdução dos organismos geneticamente 

modificados na sociedade e ao incremento da própria controvérsia: 7 matérias em 1995, 9 em 1996, 16 em 1997, 16 em 1998 e 45 

em 1999 (até o mês de maio)” (Guedes et al, 2001. p. 7). Os dados referem-se a levantamento no Jornal do Brasil. 
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• Diminuir o consumo de agroquímicos pelo consumidor 

• Criar alimentos de maior valor nutricional 

• Criar alimentos com características farmacológicas (os nutracêuticos) 

As formas como buscaram reforçar esses argumentos: 

• Acenaram com a iminente quebra na produção de alimentos em relação a 

uma população mundial crescente. 

• Apresentaram os benefícios dos OGMs para a agricultura, a saúde humana e a 

nutrição. 

• Divulgaram o parecer de especialistas de alta credibilidade (como prêmios 

Nobel). 

• Tentaram convencer as pessoas de que se tratava de uma tecnologia boa, 

segura e útil. 

• Previram que o Brasil perderia competitividade no mercado agrícola 

internacional pela não-adoção da tecnologia. 

 

Já os argumentos contra, geralmente usados pelas ONGs, foram:  

• O monopólio da alimentação pelas grandes corporações. 

• Poluição genética e extinção de espécies animais e vegetais. 

• Não aceitação desse tipo de produto pelo consumidor bem informado. 

• Perdas financeiras dos produtores transgênicos nos EUA (custos de manejo e 

quedas nas exportações). 

• Baixa credibilidade na expertise das entidades reguladoras. 

• Ameaça à soberania nacional. 

E reforçaram os argumentos contrários: 

• Disseminando o medo, fazendo “terrorismo psicológico” junto aos produtores 

(se plantarem, não vão vender), consumidores (se comerem, vão prejudicar a 

saúde e o meio ambiente para as futuras gerações), as empresas de 
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biotecnologia (se insistirem, vão perder dinheiro em Wall Street) e os 

governos (a sociedade está vigilante e organizada). 

• Colocando-se como porta-vozes das “massas populares” (pequenos 

agricultores, consumidores). 

• Acusando os cientistas e entidades reguladoras de pseudocientificidade e 

conivência com os interesses comerciais das corporações biotecnológicas. 

• Acenando com a alternativa da Agricultura Orgânica e fazendo a apologia de 

soluções mais holísticas. 

• Usando o poder de mobilização das redes do Terceiro Setor e das atuações 

com alto impacto na mídia (despejo de toneladas de milho em frente à 

residência do Primeiro-Ministro britânico, manifestações na reunião da OMC 

em Seattle, bloqueio de carregamentos de milho vindos da Argentina para a 

Perdigão, Avipal e Pena Branca). 

• Cooptando magistrados, impetrando ações civis contra o plantio e 

comercialização dos OGMs no país e a favor da rotulagem obrigatória, 

obtendo adesão do Ministério do Meio Ambiente para exigência de estudo 

prévio de impacto ambiental (EIA-RIMA) e do Ministério Público. 

 

Basicamente os grandes produtores rurais foram abordados pelas 

empresas de biotecnologia através do contato com técnicos (agrônomos) e 

cientistas de renome em eventos setoriais de agronegócio (como feiras e 

congressos) e os “Dias de Campo”, espécie de workshops que todas as 

corporações de biotecnologia e agroquímicos têm o hábito de fazer como ação 

sistemática a cada novo lançamento de produto, indo até os fazendeiros 91. Estas 

ações são suportadas por materiais promocionais (como folhetos e filmes) e 

divulgação nos jornais locais. Como resultado, os grandes produtores 

mostraram-se favoráveis à nova tecnologia, antevendo os benefícios comerciais 

prometidos por ela. 

                                                   
91 A empresa elege um produtor que seja seu parceiro comercial e, em troca de desconto na aquisição de produtos ou financiamentos, 

faz com que ele realize uma demonstração do novo produto/tecnologia em sua propriedade para fazendeiros vizinhos verem os 

resultados. Estes eventos podem ser mistos ou de uma única empresa, chegando a reunir 500 visitantes, como o tradicional “Ma 

Shou Tao” na fazenda Boa Fé, em Conquista/MG, que tem 10 anos de tradição em demonstração técnica de milho e soja. 
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Para o consumidor final, as informações chegaram pela mídia escrita, com 

anúncios e matérias jornalísticas. O teor dos anúncios era sempre de conteúdo 

institucional e pouco esclarecedor: 

• “Individualmente elas são especiais, juntas podem ser espetaculares” dizia a 

primeira campanha institucional da Monsanto (nov/dez 99), veiculada nas 

principais revistas de circulação nacional. Ela falava da riqueza que a 

diversidade cultural e da natureza somadas poderiam trazer para soluções na 

área de agricultura, medicina e nutrição, sem dar qualquer esclarecimento 

sobre a nova tecnologia. 

 

Figura 6 – Anúncio da Monsanto / Campanha 1999 

 

• “Novas idéias para a agricultura – Para a Aventis CropScience, a ciência 

sozinha não resolve problemas. Mas sim, o uso que dela se faz. Porque cada 

cultura tem sua necessidade específica, cada produtor tem suas exigências 
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locais e cada mercado é distinto do outro. Trazer novas idéias e produtos para 

aumentar a produção de alimentos, sem deixar de lado um absoluto respeito 

pela natureza e pelo ambiente sócio-econômico em que cada agricultor está 

inserido. Essa é a missão da Aventis CropScience: a mais nova e maior 

empresa de defensivos agrícolas de todo o planeta” dizia o anúncio veiculado 

em jornais pela empresa, que também era de cunho institucional. 

   

Figura 7 – Anúncio da Aventis / Campanha 1999 

 

• “População: (ilustração de um coelho) - Alimentos: (ilustração de uma 

tartaruga) - a corrida já começou” foi a segunda campanha da Monsanto, 

veiculada em 2000 já no auge das resistências que se formaram junto à 

opinião pública, apelando para a problemática da fome. 

Na contramão, eram distribuídas “cartilhas” por entidades do Terceiro 

Setor, contendo explicação detalhada sobre o que eram os OGMs, seus riscos e 

garantias, que diziam: 
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• “Por um Brasil livre de Transgênicos – empresas multinacionais e o governo 

brasileiro querem impor produtos de risco à sociedade”, assinada por 12 

ONGs que coordenam a respectiva campanha, com ampla distribuição. 

• “Transgênicos – você vai comer na mão de alguém?” era o chamado da 

cartilha do CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, motivando em linguagem bastante 

popular e acessível os consumidores e pequenos agricultores a se 

manifestarem via e-mail junto à Presidência da República e os ministérios em 

prol de uma moratória aos transgênicos e aderirem a um abaixo-assinado no 

site da instituição. 
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Figura 8 – Cartilhas do Greenpeace e da campanha “Brasil Livre de Transgênicos” 

(capa e ilustrações internas) 

 

A abordagem institucional (mais “suave”) das empresas de biotecnologia 

junto ao consumidor, porém, não foi uma opção e sim a única forma permitida 

por lei de divulgar os OGMs via publicidade. Vigora sobre elas a mesma limitação 

das empresas de agroquímicos e medicamentos, que só podem anunciar seus 

produtos em revistas especializadas (ver o “Código de Auto-Regulamentação 
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Publicitária” no Anexo E). Isto deu às ONGs uma grande vantagem na exploração 

do assunto, pois não estão sujeitas a esta legislação e adotaram táticas de 

“guerrilha” (panfletagem, assessoria de imprensa, manifestações públicas). 

5.3.1. Agentes de difusão 

Segundo os vários entrevistados nesta pesquisa (ver Anexos A e B), há 

agentes e meios de difusão diferentes, conforme o stakeholder, a saber: 

• Grandes Produtores Agrícolas – geralmente contratam um profissional para 

adotarem as novas tecnologias. Assim, há um engenheiro agrônomo 

responsável na fazenda, que costuma ser diretamente abordado pelas 

empresas e se atualiza através de congressos, feiras, Dias de Campo e mídia 

especializada, trazendo as inovações para o negócio. 
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Figura 9 – Folders de lançamento dos produtos biotecnológicos da Monsanto para 
agricultores 

 

• Médios Produtores – são assessorados por técnicos de suas cooperativas ou 

das empresas fabricantes e distribuidoras de insumos agrícolas (os 

balconistas geralmente são engenheiros agrônomos), recebendo assistência 

técnica gratuita. Nem sempre têm acesso à mídia especializada. 

• Pequenos Agricultores – recebem assistência de técnicos de instituições 

governamentais como a Embrapa e dos distribuidores de insumos agrícolas. 

Dificilmente têm acesso às publicações especializadas. 

• ONGs – geralmente têm seus próprios pesquisadores, que participam de 

congressos e feiras setoriais, além de compartilharem do intercâmbio 

científico na área. Em alguns casos, são convidados pelas próprias empresas 

para grupos de discussão e parcerias, com vistas a uma futura redução das 

resistências. 

• Consumidor Final – é atingido pelo noticiário da imprensa, pelas ações de 

corpo-a-corpo do Terceiro Setor (contato primário ou via internet) e as 

campanhas publicitárias das empresas fabricantes.  
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• Governo – a abordagem geralmente se faz através das entidades de classe 

diretas (CIB, ABIFARMA, ABIQUIM) ou periféricas (ABIA, ABRAS) e pelo 

esforço de lobby das empresas e das ONGs junto a parlamentares e 

ministros. Sofrem pressão indireta da imprensa, que funciona como um 

espelho da opinião pública. 

• Profissionais Liberais (médicos, agrônomos, veterinários, nutricionistas) – são 

acessados desde a universidade pelas empresas fabricantes com seus 

técnicos e cientistas, que visitam as instituições para palestras, programam 

visitas a campos experimentais, distribuem material informativo, forjando as 

futuras lideranças de opinião e os multiplicadores de informação junto aos 

agricultores e usuários finais. 

5.3.2. Limitações da difusão 

A primeira empresa a lançar publicamente os OGMs no Brasil foi a 

Monsanto. Segundo fontes ligadas à empresa, sua idéia era lançar a soja RR em 

uma grande área plantada em 2001. Porém, ela acabou sendo surpreendida pela 

proibição legal resultante da ação das ONGs. Conforme o tempo passa, significa 

perder o prazo das safras e isto reduz o número de agricultores abordados, muda 

a expectativa da área plantada e os pioneiros a quem oferecer seu produto. 

Trazer sementes da Argentina implicaria em usar produtos não climatizados às 

condições brasileiras, exigindo buscar locais mais apropriados e novamente 

restringir a área plantada. Em resumo: o lançamento dependia de coincidir com 

os prazos das safras, das contingências climáticas e políticas, da viabilidade de 

tempo para multiplicar as sementes no Brasil. Não restou alternativa à Monsanto 

a não ser eleger para a introdução os seus atuais parceiros comerciais e não 

necessariamente líderes de opinião. Acabou sendo uma decisão de cunho 

técnico, e por isso mesmo insuficiente para persuadir a grande massa de 

stakeholders necessários. 

Outro problema estratégico é que, a exemplo do que fez com o glifosato 

na década de 60, a Monsanto introduziu a inovação tecnológica repassando o 

custo do tech fee (royalty) para os agricultores e só mais tarde abriu a tecnologia 

para outras empresas. Isto no longo prazo implica no aumento dos custos para o 
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agricultor (que acabará arcando com o custo de lançamento do produto) e 

diminui sensivelmente a capilaridade da penetração da tecnologia, configurando 

uma percepção de “monopólio” do fabricante. Não por acaso, a Monsanto já está 

usando empresas multiplicadoras de sementes para a soja RR. 

5.3.3. Percepções sobre os OGMs 

A CTNBio realizou, com o apoio do CNPq e da Fiocruz, uma pesquisa piloto 

sobre a percepção pública da biotecnologia no Brasil, utilizando como modelo um 

estudo realizado pela Universidade de Sheffield, que visava cruzar a condição 

socioeconômica e o grau de conhecimento sobre o assunto com a propensão a 

adotar ou rejeitar os transgênicos92. Foram entrevistados 550 indivíduos nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, por serem praças 

formadoras de opinião, que lideram as atividades culturais e científicas e a 

produção agrícola do país. O resultado veio a confirmar o que o modelo de 

Difusão de Inovações postulado por Rogers já verificou há anos: quanto mais 

instruído, maiores as chances do indivíduo já ter ouvido falar em biotecnologia 

(fig. 10). 

 

CHANCE EM 
RELAÇÃO AO 

NÍVEL 
IMEDIATAMENTE 

INFERIOR DE 
ESCOLARIDADE 

1o. grau 
completo / 2o. 

grau 
incompleto 

2o. grau 
completo / 3o 

grau 
incompleto 

3o grau 
completo 

Pós 
graduação 

Analfabeto / 
1o. grau incompleto 

2,75 vezes 
maior 

   

1o. grau completo / 
2o. grau incompleto 

 1,8 vezes 
maior 

  

2o. grau completo/ 
3o grau incompleto 

  3,6 vezes 
maior 

 

3o grau completo    2,2 vezes 
maior 

Figura 10 – Influência do grau de instrução na resposta positiva à questão “Já 
ouviu falar em Biotecnologia?” 

                                                   
92 O questionário continha perguntas sobre o poder aquisitivo, nível de escolaridade, setor de trabalho e dados familiares do 

entrevistado, além de sua percepção sobre a biotecnologia, como benefícios e riscos prováveis, relações com desenvolvimento de 

OGMs, credibilidade nos órgãos controladores e fiscalizadores e os meios de obtenção de informação sobre o assunto (ODA, 

Cadernos Adenauer, 2000, p. 58-64) 
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A renda familiar também se mostrou importante para a resposta, embora 

tenha surgido uma espécie de “Cancian dip” 93 às avessas: acima de 26 salários 

mínimos, um grande decréscimo no grau de informação sobre a nova tecnologia, 

o que é surpreendente e grave: descobrir que a elite financeira do país está 

bastante alheia à questão (fig. 10). Como a classe média representa 55% do 

poder de compra de produtos e serviços nos supermercados no Brasil94, é 

importante observar o alto percentual de conhecimento a respeito do tema que 

surge na pesquisa (fig. 11 e 12), que aponta o maior potencial para adotar ou 

rejeitar essa inovação já que são eles os maiores consumidores de produtos 

contendo OGMs (como Pet Food e diversos alimentos à base de soja ou milho, os 

mais afetados). 

 

AUMENTO EM RELAÇÃO 
AO NÍVEL 

IMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

NÍVEL 1: 1 a 6 salários 
mínimos 38%    

NÍVEL 2: Não informado  68%   
NÍVEL 3: Não informado   510%  
NÍVEL 4: 17 a 25 salários 

mínimos    70% 

NÍVEL 5: Acima de 26 
salários mínimos     

Figura 11 – Influência da renda familiar no conhecimento da biotecnologia. 

RICOS CLASSE MÉDIA EMERGENTES POBRES MISERÁVEIS 
0,6% 23% 42,3% 19,6% 14,5% 

Fontes: Quadros, IPEA; VEJA, 2002. 

Figura 12 – Distribuição dos brasileiros em cinco categorias sociais segundo renda e 
qualificação profissional 

                                                   
93 Em 1967 as pesquisas do antropólogo Frank Cancian da Universidade de Irvine, Califórnia, comprovaram a existência do chamado 

“Cancian Dip”, descobrindo-se haver um grau maior de ousadia na adoção de inovações por parte de indivíduos de classe média-

baixa, pois eles têm menos a perder (Rogers, 1983). 

94 VEJA, 2002. 
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Aproximadamente metade dos entrevistados (53%) já tinha ouvido falar 

em alimentos transgênicos e acreditava que a qualidade dos alimentos em geral 

vinha melhorando nos últimos anos (54%), porém nem todo mundo (53%) 

relaciona a possibilidade dessa melhoria advir do uso da biotecnologia. Some-se 

a isso a falta de credibilidade na atuação do governo em fiscalizar os alimentos 

(63% acham-na fraca e 29% regular, contra apenas 3% que a consideram boa). 

Numa demonstração de baixo conhecimento a respeito das implicações dos 

OGMs, 27% dos indivíduos consideram que a biotecnologia não afeta o mundo e 

36% não têm opinião sobre o assunto. 

A região de Porto Alegre é compreensivelmente aquela onde há mais 

esclarecimento a respeito do assunto e onde surgiram os primeiros movimentos 

antagônicos, por ser o estado de maior produção agrícola do país. O governo do 

Rio Grande do Sul declarou o estado como área livre de OGMs, sendo 

posteriormente imitado por outros estados brasileiros. 

Também não causa surpresa o fato de que quanto maior a escolaridade do 

consumidor, mais ele faz questão de verificar quem é o fabricante, qual o prazo 

de validade e a composição do produto no rótulo. Confrontados com a pergunta 

“Você compraria um alimento geneticamente modificado?” os indivíduos da 

classe mais alta de renda têm cinco vezes mais chances de comprar alimentos 

transgênicos que os da classe mais baixa, à exceção das classes média e 

emergente, onde a disposição é mínima. Os ricos novamente parecem estar 

alienados da questão, e os pobres permanecem na ignorância, e mais 

preocupados com um menor preço (o que é uma vantagem para a disseminação 

dos OGMs), conforme aponta a pesquisa (Oda, 2000). Todas as observações da 

pesquisa demonstram que reside na classe média e na classe emergente a maior 

resistência a ser enfrentada pelos alimentos transgênicos, pois são elas quem 

têm o maior o poder de consumo, a maior exigência pela rotulagem, a maior 

consciência sobre os riscos e benefícios envolvidos. 

Temos que levar em conta que a pesquisa foi realizada quando a CTNBio 

começava seus trabalhos e enfrentava as primeiras resistências. Hoje, a situação 

se complicou bastante, à medida que as ONGs aumentaram a freqüência e o 

alcance de sua militância, usando a internet e a imprensa, angariando novos 
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apoios como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

Movimento Nacional dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento das Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (MMTR), ONGs estrangeiras, a Delegacia Federal do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (autuando agricultores contraventores), 

artistas (como o grupo de rock Rappa), vários parlamentares e até o Ministério 

do Meio Ambiente, que vem travando um embate com os ministérios de Ciência 

& Tecnologia e Agricultura, francamente favoráveis à liberação dos OGMs no 

país. 

5.4. Persuasão 

As conclusões da pesquisa da CTNBio são complementadas por outra 

pesquisa realizada por doutorandos em Ciências da Informação da UFRJ/ECO-

IBICT/DEP95, baseada em notícias jornalísticas, a respeito do posicionamento de 

vários stakeholders quanto aos OGMs e seus respectivos argumentos contra ou a 

favor. Verificou-se que 130 posicionaram-se a favor, 128 posicionaram-se contra 

e 15 foram apenas normativos. Em relação aos temas que suscitam maior 

controvérsia sobre os transgênicos, verifica-se que: 

 

Questões legais (*) 26,68% 
Questões econômicas 22,84% 

Questões relacionadas à ciência e tecnologia 16,35% 
Saúde do ser humano (**) 8,65% 

Meio ambiente (**) 3,13% 

Figura 13 – Parlamento das Coisas / 

Argumentos contra os Transgênicos no Brasil 

 (*) indicam que, provavelmente, a ausência/insuficiência de legislação e regulamentação sobre os OGMs nos 

diversos níveis (municipal, estadual, nacional e internacional) contribui para a permanência da polêmica. Quase 

com a metade de referências dos argumentos legais (13,94%), estão aqueles relacionados à política, identificada 

como a pressão do poder nos diversos níveis. 

(**) Surpreendentemente, os argumentos referentes à saúde humana e preservação do meio ambiente suscitam os 

índices mais baixos de citação e mantêm um equilíbrio entre os atores contra (saúde, 9,57% e meio ambiente 

3,72%) e os a favor (saúde 9,09% e meio ambiente 3,41%). 

                                                   
95 Guedes et al, 2001. 
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A maioria dos argumentos, desfavoráveis aos transgênicos, veio dos 

representantes das ONGs identificados nas matérias jornalísticas. Esses 

argumentos geralmente têm uma base mais política, legal e econômica (aqui 

poderia estar incluída também a dimensão do desequilíbrio social), em contraste 

com a defesa efetuada pelos atores favoráveis, baseada em motivos econômicos 

(maior produtividade, custo menor) e argumentos científicos. 

As instituições coletivas, que representam grupos de países, como a União 

Européia ou o “Grupo de Miami” (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, 

Uruguai, Austrália, e Nova Zelândia, produtores de soja transgênica) expuseram 

argumentos mais desfavoráveis (17,60%) do que favoráveis (11,63%). Já as 

instituições classificadas como de pesquisa utilizaram mais argumentos positivos 

(14,73%) do que negativos (8,80%). É visível a tendência da comunidade 

científica de apoiar os OGMs mais do que ver neles riscos potenciais. 

No Brasil, alguns estados proibiram o cultivo de variedades transgênicas, 

formando-se uma consciência coletiva altamente refratária à entrada desses 

produtos no mercado. O mesmo não acontece com os medicamentos de origem 

transgênica, cujos produtos não são combatidos nem evitados pelos mesmos 

opositores dos transgênicos de origem agrícola (Bonacelli e Salles-Filho, 2000). 

A biotecnologia médica (também chamada “vermelha”) exige 

equipamentos de ponta, equipes altamente qualificadas e dezenas de patentes. 

Para as empresas que entram tarde nessa “corrida”, é mais fácil começar com a 

biotecnologia vegetal (“verde”), um excelente ponto de partida para ganhar 

experiência e reputação, já que não são exigidos especialistas únicos no mundo 

nem equipamentos caros. Enquanto os produtos da biotecnologia “vermelha” 

(insulina, eritropoietina) têm uma excelente reputação junto à população e são 

líderes em vendas, os produtos da biotecnologia “verde” como a soja, o milho e a 

canola transgênicos são mal recebidos pela opinião pública. (Gassen, 2000). 

Esta tendência se confirma em pesquisa realizada pela Environics 

(Canadá) em 25 países (não incluiu o Brasil), ouvindo 1.000 pessoas em cada 

um deles, visando descobrir o grau de aprovação ou rejeição pela biotecnologia 

“verde” e “vermelha”. A aprovação para o uso de OGMs em remédios e 
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tratamentos é sempre superior aos índices obtidos pelo seu uso na agricultura, 

mas no geral em ambos os casos é alta (fig. 14 e 15). 

China     79           6  

EUA     78           19   
Índia     76         13   

Canadá     75         20    
Japão     63       22    

Alemanha     54       44       
França     52       35     
Rússia     48   19      

R.Unido 36         55       
Espanha 29     47             

Fonte: Environics/Canadá, 1999. 

Figura 14 – Índice de aprovação da biotecnologia “verde” 

 

China     87           9  

EUA     86           9  

Índia     82         4   
Canadá     81         8   

Japão     80       12    

Alemanha     80         17   

França     75   11        

Rússia     70   21        

R.Unido 36   20         
Espanha 29 13                 

Fonte: Environics/Canadá, 1999. 

Figura 15 – Índice de aprovação da biotecnologia “vermelha” 

“Boa parte do que se fazia com agroquímicos é possível fazer com genética 

de plantas. A empresa que pretende continuar na área tem, portanto, que 

trabalhar com sementes” disse um diretor da Novartis Seeds do Brasil96 

justificando a estratégia das multinacionais de tornarem-se empresas de 

“ciências da vida” e a aquisição desenfreada de empresas de sementes nacionais 

                                                   
96 Revista Globo Rural, 1999 (apud Bonacelli; Salles-Filho, 2000, p. 39). 
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pela Monsanto e a Dow Chemical (via Mycogen). O mercado brasileiro de milho 

foi o mais visado nesse processo de aquisição. 

“Com essas ações, o mercado brasileiro de sementes de milho sofreu forte 
desnacionalização e concentração: se até 1997 mais de 50% das empresas 
eram nacionais (Agroceres, Unimilho, Braskalb e Dina), em 1999 somente a 
Monsanto passou para uma participação de quase 70% do mercado, seguida 
pela DuPont/Pioneer, pela Novartis e pela Dow/Mycongen/Dina.” (Bonacelli e 
Salles-Filho, 2000, p. 40). 

 

No campo da pesquisa, são raros os casos de cooperação entre empresa 

nacionais e estrangeiras, e nestes prevalece a transferência de tecnologia 

unidirecional, sem criação de capacitação tecnológica em nossas instituições. 

Muitas vezes essas cooperações são feitas em caráter informal, criando sérios 

problemas contratuais referentes à propriedade intelectual. 

Não é de se estranhar, portanto, que a opinião pública, agitada pelas 

ONGs, fique desconfiada da lisura de propósitos das empresas de biotecnologia e 

tema que a busca pela segurança alimentar venha a se tornar monopólio 

alimentar. 

Porém, a ação das ONGs vem sendo percebida pelos produtores (e 

naturalmente pelas empresas de biotecnologia) como “terrorismo psicológico”, 

no sentido de desestabilizar, desprestigiar pessoas e instituições e disseminar o 

medo. Senão vejamos pelas palavras de Peter Melchett, Diretor Executivo do 

Greenpeace, ao responder ao CEO da Monsanto, Bob Shapiro97: 

“A mensagem é clara, estejam avisados...avanços por si só, ainda que 
apresentados com um racional de desenvolvimento sustentado plausível não 
serão suficientes e não importa quão grande a empresa, se ela falhar em 
compreender os valores sociais e ambientais de cidadãos cada vez mais 
sofisticados e autoconfiantes, pagará um alto preço.” 98 

 

A Monsanto assumiu durante a Greenpeace Business Conference realizada 

em outubro de 1999 em Londres que foi a maior culpada pela controvérsia que 

se formou. Disse Bob Shapiro: 

                                                   
97 Disponível em: http://HearingRoom.com ou em http://www.monsanto.com. Trad. livre. Ver íntegra no Anexo F. 

98 Extratos da resposta de Peter Melchett, Diretor Executivo do Greenpeace, na Greenpeace Business Conference, em resposta ao 

discurso de Bob Shapiro, da Monsanto. Trad. livre. Disponível em: http://HearingRoom.com ou em http://www.monsanto.com. Ver 

íntegra no Anexo F. 
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“(...) a discussão pública sobre a biotecnologia até este ponto tem tido a 
forma e todas as características de um debate. Posições foram ferozmente 
atacadas e defendidas. Não houve sombra de possibilidade para um terreno 
comum, um interesse comum, objetivos comuns nem as mesmas 
preocupações. A Monsanto e eu, pessoalmente, temos que arcar com nossa 
parcela de responsabilidade por essa situação. (...) Tendemos a ver como 
nossa tarefa convencer as pessoas que esta é uma tecnologia boa, útil; 
convencer as pessoas, resumindo, que estamos certos e por conseqüência, 
que as pessoas com pontos de vista diferentes estão erradas – ou ao menos 
enganadas. Provavelmente irritamos e antagonizamos mais pessoas do que 
as persuadimos.” 99 

 

Esta falta de diálogo das empresas de biotecnologia com os 

consumidores/opinião pública tanto ao longo do processo de concepção da 

inovação quanto durante seu lançamento, falhou em “colonizar” o mercado 

(Hegedus, apud De Masi, 1999) de modo que este compreendesse e estivesse 

mais propenso a aceitar os alimentos transgênicos. 

Com a criação do Conselho de Informações de Biotecnologia (CIB)100 em 

outubro de 2001, as empresas de biotecnologia buscaram reverter o quadro de 

resistência que se criou aos OGMs através da disponibilização de informações. 

"Hoje, existem cerca de 130 instituições no Brasil, entre universidades, 
empresas e centros de pesquisa, que trabalham com produtos transgênicos, 
mas, mesmo assim, convivemos com falhas na disponibilidade de estudos 
sérios, as empresas às vezes relutam em atender a mídia e o resultado é 
uma série de informações distorcidas", justificou Belmiro Ribeiro Silva Neto, 
Diretor de Comunicação da Monsanto101. 

 

A idéia da CIB é divulgar informações científicas por meio de um site 

(www.cib.org.br), distribuir folhetos explicativos e produzir newsletters com 

linguagem acessível para leigos, inclusive para estudantes, mostrando as 

possibilidades que essa área de pesquisa oferece. 

                                                   
99 Disponível em: http://HearingRoom.com ou em http://www.monsanto.com. Trad. livre. Ver íntegra no Anexo F. 

100 Reúne Monsanto, DuPont, Aventis, Cargill, Basf, Dow Agrosciences, Syngenta, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

(ABIA), Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, Organização das 

Cooperativas Brasileiras e Sociedade Rural Brasileira. 

101 Estado de S.Paulo, 2001. Disponível em: http://www.wwiuma.org.br. 
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"Nosso objetivo é atingir o maior número possível de pessoas interessadas 
em biotecnologia, com uma linguagem clara e simples", declarou Ricardo 
Vellutini, Vice-Presidente de Produtos Agrícolas da DuPont. "É claro que 
vamos fazer a defesa da biotecnologia, mas nosso único critério para pôr um 
estudo no site vai ser base científica de fonte confiável", continua Vellutini. 
De acordo com ele, informação de qualidade é o único meio de reverter o 
quadro que se criou no Brasil, onde a liberação ou não da produção de 
transgênicos passou a ser uma discussão eminentemente passional." 102 

5.5. Decisão de adoção/rejeição 

“É necessário examinar se os inovadores se baseiam sobre forças 
suas próprias ou se dependem de outros, isto é, se para levar 
adiante sua obra é preciso que roguem, ou se em realidade podem 
forçar. No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam coisa 
alguma; mas quando dependem de si mesmos e podem forçar, 
então é que raras vezes perigam. Daí resulta que todos os profetas 
armados venceram e os desarmados fracassaram. Porque além dos 
fatos apontados, a natureza dos povos é vária, sendo fácil 
persuadi-los de uma coisa, mas difícil firmá-los nessa persuasão. 
Convém, assim, estar preparados para que quando não 
acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força.” 

Nicoló Maquiavel103 

É desta forma que as corporações de biotecnologia vêm tentando liberar 

os transgênicos no Brasil: pela força do argumento econômico – retornos 

financeiros para os produtores e para os seus investimentos em pesquisa, 

competitividade comercial agrícola para o país no cenário internacional, com 

forte lobby junto a parlamentares. O Congresso Nacional criou a Comissão 

Especial para Estudos dos Transgênicos em 2001, presidida pelo Deputado 

Confúcio Moura e formada por 34 deputados e 28 suplentes. Seu objetivo era 

elaborar o texto de uma lei única104. Esta comissão realizou audiências públicas 

com ONGs, agricultores, grupos de defesa do consumidor e no início de 2002 

apresentou seu Projeto-Lei, que depois de cinco tentativas frustradas por 

pressões populares (como “apitaços” no plenário e abaixo-assinados massivos 

que chegavam aos deputados e ministros), foi aprovado na Câmara dos 

Deputados em 13 de março desse ano. 

                                                   
102 Estado de S.Paulo, 2001. Disponível em: http://www.wwiuma.org.br. 

103  Maquiavel,1988, p. 35. 

104 Em setembro de 2001 havia dezoito projetos de lei e duas medidas provisórias editadas sobre o assunto, abrangendo a liberação do 

cultivo experimental de OGMs e normas de rotulagem. O Globo, 2002, p. 23. 
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Porém a campanha “Por um Brasil livre de transgênicos” não pretende dar 

trégua aos parlamentares, pois o projeto poderá sofrer emendas no Plenário da 

Câmara e voltar para a Comissão Especial para apreciação. Da Câmara, ele 

segue para o Senado onde poderá receber mais emendas e voltar para a 

Câmara. Só depois de aprovado no Senado ele segue para sanção presidencial. 

Caso venha a se tornar uma Lei, com o texto atual105, as ONGs pretendem 

questioná-lo na justiça - Ministério Público, partidos políticos com representação 

no Congresso, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito federal 

podem entrar na justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), 

uma vez que a Constituição determina que qualquer empreendimento de 

potencial degradação ambiental - como é o caso da liberação dos organismos 

transgênicos - deve ser precedido de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMA). Os parlamentares 

não podem simplesmente dispensar esta exigência. A batalha, portanto, é longa. 

Há alternativa aos OGMs? Segundo alguns cientistas, sim. A tecnologia 

necessária para expandir a agricultura nas partes mais pobres do mundo poderia 

emergir de baixo para cima. Em resumo, daqueles no campo que sabem os 

limites da terra e da cultura local, não nos laboratórios distantes com uma 

solução pasteurizada para todos106. Esse tipo de solução de base, porém, 

geralmente resulta do trabalho de pesquisadores de instituições públicas junto 

com agricultores locais, e desde a “Revolução Verde” nos anos 60 os governos do 

mundo todo têm se retraído nas verbas e ações, ficando este tipo de pesquisa – 

que exige altíssimos investimentos - cada vez mais restrita às empresas privadas 

com fins comerciais. 

                                                   
105 A oposição das ONGs deve-se ao fato de que a proposta atual visa à liberação dos transgênicos no Brasil sem as necessárias 

avaliações de riscos para a saúde humana, para o meio ambiente e sem garantir ao consumidor o direito à plena informação. 

106 Segundo o Dr. Richard Jefferson, consultor em projetos agrícolas do Banco Mundial, da FAO e da Fundação Rockfeller, na entrevista 

“Grassroots innovator” à revista The Economist, 2001 p. 33-35. 
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“Uma ciência da vida verdadeiramente holística é aquela solução que 
combina a meta fundamental de obter produtividade agrícola enquanto 
sustenta a vida em toda a sua rica diversidade atualmente existente, 
diretamente em sintonia com os valores públicos, trabalhando para tirar o 
melhor proveito dos processos naturais, produzindo alimentos da mais alta 
qualidade e oferecendo prêmios especiais aos fazendeiros – é chamada de 
Agricultura Orgânica. Ela vai de encontro com o que as pessoas entendem 
como sendo bom para elas mesmas e o meio-ambiente. O potencial ainda 
não percebido da agricultura orgânica é imenso e simplesmente necessita 
que se aplique a ela o mesmo tipo de aptidão técnica e recursos que têm 
sido canalizados para a tecnologia transgênica e a agricultura industrial nos 
últimos 50 anos”, diz Peter Melchett do Greenpeace 107. 

 

Apesar de proibidas no Rio Grande do Sul, um simples sobrevôo na região 

denuncia que hoje cerca de 60% dela já está tomada por lavouras transgênicas, 

provavelmente usando sementes contrabandeadas da vizinha Argentina (as 

plantações de soja transgênica são limpas de ervas daninhas). 

Duas pesquisas de opinião realizadas em 1999 pela Cooplantio (uma das 

maiores cooperativas de produtores agrícolas do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina) e pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) apontam uma 

abertura para os OGMs. Na primeira, quase 80% dos produtores são favoráveis à 

biotecnologia e/ou pretendem plantar ou indicar a técnica a outros produtores. 

Na segunda, 79% dos agricultores brasileiros (de 709 entrevistados em todo o 

país) são favoráveis à liberação dos OGMs. 

Por outro lado, pesquisa encomendada pelo Greenpeace ao Ibope com 

2.000 pessoas mostra que 74% dos brasileiros preferem consumir alimentos 

convencionais (sem OGMs) e 91% acreditam que os transgênicos têm que ser 

rotulados108. 

                                                   
107 Durante a Greenpeace Business Conference, Londres, out. 1999. Dsponível em: http://HearingRoom.com ou 

http://www.monsanto.com (Trad. livre). 

108 O Globo, 2002, p. 23. 
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Peter Melchett do Greenpeace ataca as empresas biotecnológicas: 

“Vocês cometeram uma série de erros e você os mencionou, mas o erro 
fundamental foi falhar em compreender a forma como os valores públicos 
estão se desenvolvendo na Europa e ao redor do resto do mundo. A vasta 
maioria das pessoas não são anti-ciência  (...). As pessoas estão cada vez 
mais conscientes e desconfiadas da combinação da grande ciência e do 
grande negócio. (...) As pessoas cada vez mais entendem como é difícil para 
os governos e órgãos reguladores protegerem o interesse público em geral 
num mundo onde cresce a desregulamentação e o livre comércio” 109 

 

Apesar dos agricultores brasileiros serem favoráveis aos OGMs, eles 

temem prejuízos com uma futura rejeição pelo consumidor. E estão propensos a 

fazer o que o mercado quiser. Na Europa, grandes redes varejistas e indústrias 

de alimentos já declararam seu compromisso de não comercializar produtos 

contendo transgênicos, o que aumenta ainda mais esse receio. Os investidores 

também reagiram duramente à rejeição crescente dos consumidores aos 

transgênicos e à conseqüente redução nas vendas de sementes geneticamente 

modificadas, e agrotóxicos complementares. Em maio de 1999, o maior banco da 

Europa, o Deutsche Bank, recomendou aos clientes liquidarem todo o seu 

investimento em empresas envolvidas com engenharia genética, declarando que 

"Os OGMs Estão Mortos" 110. O relatório do banco anteviu o desenvolvimento de 

um mercado de dois níveis, onde os não-transgênicos teriam um ágio sobre os 

transgênicos - uma perspectiva que ameaça os agricultores que cultivam 

sementes geneticamente modificadas e as empresas que as vendem. A Monsanto 

acusou o golpe no pregão de Wall Street. Em setembro de 2000, cada ação da 

empresa valia US$ 64,00. Em doze meses seu preço caiu 50%. 

Duas grandes operadoras, como Archer Daniels Midland e A. E. Staley, se 

afastaram dos transgênicos devido ao grande risco financeiro. As corretoras têm 

recomendado aos principais participantes da indústria da biotecnologia 

segregarem suas divisões agrícolas em dificuldades, de forma a conter a queda 

no preço das ações. Isto foi feito por praticamente todas as grandes: Monsanto, 

Du Pont, Novartis, Astrazeneca. Japão, Coréia do Sul, Austrália e México, os 

                                                   
109 Extratos da palestra de Peter Melchett, Diretor Executivo do Greenpeace, na Greenpeace Business Conference, Londres, out. 99, em 

resposta ao discurso de Bob Shapiro, da Monsanto (Trad. livre). Disponível em: http://HearingRoom.com ou 

http://www.monsanto.com. 

110 Halweil, 2001. Pesquisador do Worldwatch Institute. Disponível em: http://www.wwiuma.org.br. 
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países membros da União Européia e outras nações elaboraram legislação que 

obriga a rotulagem de produtos alimentícios que contenham ingredientes 

transgênicos. 

A decisão final a respeito dos transgênicos no Brasil ainda está longe de 

acontecer, pois depende do rumo que a legislação do país tomar na esfera 

federal, dos obstáculos jurídicos que o Terceiro Setor conseguir interpor no 

caminho dessa regulação e a opção que os governos estaduais fizerem para os 

seus territórios, já que têm essa autonomia na república federativa que nos 

constitui. 

5.6. Implementação 

É claro que sendo os transgênicos proibidos no Brasil (só estão liberados 

os cultivos experimentais), a etapa de implementação não tem como ser 

verificada aqui, a não ser nos focos de “desobediência civil” que se observa em 

alguns estados, onde as lavouras são, visualmente e francamente transgênicas. 

Também o consumidor foi pego de surpresa ao descobrir vários produtos na 

gôndola do supermercado contendo traços de OGMs, que foram rapidamente 

tirados de circulação por seus fabricantes após análise e denúncia do IDEC (fig. 

16 e Anexo G). Resta aos produtores brasileiros observar o que vem 

acontecendo no exterior, nos países onde a tecnologia é legal. Nesta hora as 

informações se dividem: uns alegam satisfação com a alta produtividade, outros 

com o progressivo aumento de custos de manejo, que acabam por igualar 

lavouras transgênicas com convencionais, com o problema extra de estar 

pagando royalties a uma multinacional; uns aumentaram suas exportações, 

outros enfrentaram boicotes e preços desvalorizados frente aos alimentos não 

transgênicos e orgânicos. 



 

 

112 

 

 

Fonte: Disponível emhttp://www.greenpeace.org.br. 

Figura 16 – Os alimentos “contaminados” com Ogms divulgados pelo Idec e pelo 
Greenpeace à mídia 

5.7. Confirmação 

Ainda se passarão alguns anos até que os produtores brasileiros possam 

saber se a decisão do governo em liberar ou proibir o cultivo comercial de 

transgênicos, foi acertada ou não, se a opção por OGMs ou lavouras 

convencionais trouxe, efetivamente, maior ou menor competitividade para os 

produtos no mercado (pela aceitação do consumidor, pela diminuição de custos 

de manejo); também os consumidores levarão tempo até descobrir se os 

transgênicos vieram para melhorar a nutrição das pessoas, se resolveram o 

problema da fome no mundo e não trouxeram malefícios à saúde. A sociedade 

também vai ter que conferir os custos ambientais resultantes, nas próximas 

gerações. 

Mas alguns acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos após a adoção 

generalizada dos OGMs servem como indicadores no mínimo preocupantes: em 

novembro de 1999, 30 entidades agrícolas, incluindo a National Family Farm 

Coalition e a American Corn Growers Association, alertaram os agricultores 

norte-americanos sobre o perigo de se tornarem vulneráveis à “responsabilidade 

maciça” sobre os danos causados por derivação genética - a disseminação de 

pólen geneticamente modificado - e outros efeitos ambientais. Em dezembro de 

99, um grupo de advogados de destaque entrou com uma ação coletiva contra a 
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Monsanto, em nome dos agricultores de soja americanos, reclamando que a 

empresa não havia realizado testes adequados de segurança de culturas 

transgênicas antes de liberá-las e que a empresa tentou monopolizar o setor de 

sementes dos Estados Unidos111. Some-se a isto o fato de que as exportações 

norte-americanas de soja para a União Européia despencaram de 11 milhões de 

toneladas em 1998 para 6 milhões de toneladas no ano passado, enquanto o 

milho americano embarcado para a Europa caiu de 2 milhões de toneladas em 

1998 para 137.000 toneladas em 2001: uma perda conjunta de quase um bilhão 

de dólares nas vendas dos produtos agrícolas norte-americanos112. 

Os consumidores norte-americanos também estão começando a rejeitar 

esses produtos. Vários fabricantes de produtos alimentícios, incluindo Gerber, 

Frito-Lay e os varejistas de alimentos naturais Wild Oats e Whole Foods, 

declararam que deixarão de utilizar ingredientes transgênicos em seus produtos 

vendidos nos Estados Unidos – o seu maior mercado consumidor113. 

Uma combinação de oposição popular e responsabilidade financeira acabou 

por forçar uma retração dessas tecnologias, após seus efeitos no meio-ambiente 

e na saúde humana terem se mostrado muito mais complexos, difusos e 

permanentes do que as promessas que acompanharam sua acelerada 

comercialização. 

                                                   
111 Halweil, 2001. Pesquisador do Worldwatch Institute. Disponível em: http://www.wwiuma.org.br. 

112 Ibid. 

113 Ibid. 
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6. CONCLUSÃO 

“Para evitar os efeitos maléficos da revolução biológica, 
precisamos não apenas de governos responsáveis como de uma 
sociedade instruída e responsável. O caminho a seguir dependerá 
das instituições da sociedade, dos valores das pessoas e da 
consciência e determinação dos novos atores sociais ao traçarem e 
controlarem o próprio destino.” 

Manuel Castells114 

A distância entre ciência e sociedade ao longo da história tem levado a 

resistências às novas descobertas, porque é característico do ser humano ter 

medo do novo e daquilo que não compreende. A aceitação da sociedade diante 

da introdução de uma inovação tecnológica depende de vários fatores 

intrínsecos: sociais, religiosos, culturais, educacionais, econômicos, além do seu 

entendimento quanto à real aplicabilidade dessa tecnologia em resposta às suas 

necessidades diárias. 

A dualidade entre os riscos percebidos e os riscos reais tem levado a uma 

divergência na aceitação dos transgênicos nas diferentes sociedades. Quanto 

mais clara a demonstração dos efetivos benefícios desta tecnologia para o 

indivíduo e o grupo social, menores as resistências contra ela. Para a realidade 

americana – onde a exportação desses produtos agrícolas representa forte 

componente na economia do país e existe uma grande confiança nas agências de 

regulação e controle – os produtos geneticamente modificados são mais aceitos 

do que na Europa. Já para os europeus, esses produtos não representam tanta 

vantagem para o consumidor, seja pelo aspecto nutricional ou econômico, já que 

a Europa importa a maioria deles. 

Tendo o Brasil a posição de grande exportador agrícola, a adoção da 

tecnologia representa para os produtores e o governo a perspectiva de grandes 

ganhos econômicos e o fortalecimento do país no cenário internacional. Porém os 

brasileiros não têm tanta confiança nos órgãos reguladores e já assistimos 

inúmeras vezes, na lógica perversa que nos considera “terceiro mundo” ou “país 

subdesenvolvido” (hoje rebatizados de “nação em desenvolvimento”), sermos 

                                                   
114 Castells, 1999, p. 431. 
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usados como campo experimental para o despejo de tudo aquilo que o “primeiro 

mundo” não quer em seu quintal – produtos em final de ciclo de vida que estão 

com o mercado saturado em seus países de origem, tecnologias e processos, 

social e ambientalmente, irresponsáveis (aqui muitas vezes não parece valer 

para as empresas a mesma rigidez de princípios que norteia o comportamento de 

suas matrizes, a exemplo de diversas ocorrências recentes)115. 

Lembrando o que Rogers (1983) discute sobre a aplicação do modelo de 

difusão de inovações, a preocupação atual é com a distribuição equânime para os 

membros do sistema social não apenas da riqueza, mas das conseqüências da 

inovação (benefícios e malefícios), no presente e numa visão de mais longo 

prazo. 

Assim, é mais do que razoável o descrédito e a resistência da opinião 

pública, dada a maneira como a tecnologia transgênica foi concebida, tal qual um 

software de propriedade intelectual assegurada, senão vejamos o relato do 

jornalista Michael Pollan quando recebeu uma amostra das batatas 

engenheiradas New Leaf Superior da Monsanto: 

“Abri o Guia do Produtor que estava amarrado no saco. Mais do que como 
plantar batatas, o guia me passou a sensação de como lidar com um novo 
'software' disponível. Ao ‘abrir e usar este produto’, dizia o folheto, eu 
estava agora ‘licenciado’ a cultivar essas batatas, mas somente por uma 
única geração; (...) seus genes permanecem como propriedade intelectual 
da Monsanto, protegidas por numerosas patentes norte americanas, 
incluindo as de n° 5196525, 5164316, 5322938 e 5352605. Fosse eu 
guardar apenas uma delas para plantar no próximo ano - algo que fiz 
rotineiramente com as batatas no passado - estaria infringindo a legislação 
federal.” 116 

 

A diferença é que aqui não se está falando de uma tecnologia que é usada 

para trabalho e lazer, mas de uma necessidade essencial da sobrevivência de 

nossa espécie: a alimentação. Até na informática surgiram sistemas de uso livre, 

como o Linux. Quando se pensa na hipótese de que os alimentos biotecnológicos 

se tornem o padrão vigente e dominem a agricultura de tal forma que as plantas 
                                                   
115 Para citar apenas duas, o caso do descontrole do processo de testes da linha de produção dos anticoncepcionais Microvlar da 

Schering do Brasil, que vitimou diversas consumidoras com gravidez indesejada (a empresa tentou “abafar” o caso e culpar o 

Ministro da Saúde de estar se autopromovendo) e o derrame de perigosos poluentes químicos da Shell Brasil em Paulínia/SP, que 

intoxicou várias gerações de moradores da região durante anos e foi tratada com descaso pela diretoria da empresa. 

116 New York Times ed. 25 out. 1998. Apud Espaço de Comunicação, mensagens enviadas: comunic.gabi@nol.com.br e jorn-

ambiente@egroups.com. 
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tradicionais deixem de existir, será necessário que a atuação das empresas de 

ciências da vida seja controlada e restrita de alguma forma. 

Praticamente toda tecnologia no início custa mais caro. Em tese, os OGMs 

são mais baratos, pois geram economias em agroquímicos e manejo da terra. 

Porém, a questão da desigualdade social é mais complexa do que o simples 

preço de aquisição das sementes engenheiradas e a dependência de 

fornecimento de uma multinacional de biotecnologia, conforme fonte ligada à 

Monsanto: se o pequeno agricultor não utilizar a Técnica de Plantio Direto 117 

(Anexos H e I), ele estará fora dos benefícios dos OGMs, pois não terá 

conquistado sequer produtividade e qualidade, eficiência em sua terra. O 

pequeno agricultor brasileiro nem se inseriu ainda na “2a. Revolução Verde”, o 

Plantio Direto. Sua exclusão da “3a. Revolução” (a biotecnologia) será 

conseqüência disto, a não ser que o Estado consiga promover uma Reforma 

Agrária de conteúdo. Os OGMs somados ao Plantio Direto dariam condições ao 

pequeno agricultor de ser mais competitivo. Porém as ONGs dificilmente 

defenderão o Plantio Direto pois ele depende de controle químico (o uso do 

glifosato), o que seria considerado ambientalmente incorreto. 

A difusão dos transgênicos e a formação de opinião a respeito da 

tecnologia, seguiram os preceitos do modelo de difusão descrito por Rogers 

(1983), mas a diferença neste caso específico é que as implicações sociais e 

ambientais são muito grandes e diversas. E mais ainda, os OGMs representam 

uma mudança cultural, um jeito novo dos agricultores usarem os produtos, um 

novo timing de aplicação dos agroquímicos (em especial o glifosato), uma nova 

relação com a compra das sementes (pagar royalties, decidir as variedades que 

melhor combinam e qual o percentual de OGMs versus não-OGMs que usarão em 

suas terras)118, além de um novo sistema para calcular a produtividade 

                                                   
117 Também chamado de “No Till” (ou sem arado), foi criado na França e revolucionou a agricultura ao substituir a técnica de aragem, 

que funcionava bem para o clima frio europeu mas era desastrosa nos trópicos e resultava em altos custos de manejo, compactação 

da terra, maior erosão e diminuição das colheitas. O Plantio Direto foi introduzido pela Monsanto junto com o lançamento de seu 

glifosato (Roundup) e proporcionou um melhor planejamento do plantio, precisão de semeadura (fundamental se pensarmos no 

custo de uma semente engenheirada), enriquecimento do solo e redução de pragas, especialmente se usado em conjunto com a 

rotação de culturas (Ver Anexo I). 

118 As lavouras geralmente são mistas, o agricultor não arrisca 100% do capital numa só variedade de semente daquela cultura. 
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agrícola119. Esta mudança cultural também se estende aos demais públicos 

(magistrados, reguladores, multiplicadores de sementes, fornecedores de 

insumos agrícolas, consumidores). 

A economia informacional/global é capitalista, porém com uma estrutura 

de trabalho diferente, onde os detentores dos bens de produção da era industrial 

cedem lugar aos donos dos direitos de propriedade, especialmente intelectual. A 

produtividade origina-se principalmente da inovação e a competitividade da 

flexibilização – de fronteiras, de instituições e regras (Castells, 1999, v. 3). 

Esse novo sistema tende a aumentar as desigualdades sociais, pois de um lado 

forma-se uma elite com conhecimento e autonomia e de outro uma massa de 

indivíduos dispensáveis, sem poder de compreensão, desamparados pelo falido 

Estado do bem-estar social (Ibid.). Essa tendência só poderá ser combatida 

através de políticas públicas conscientes e determinadas. Como os governos cada 

vez mais sofrem pressões internacionais globais, acaba se tornando papel do 

Terceiro Setor a defesa das questões sociais e ambientais geradas pelos 

movimentos econômicos e tecnológicos. É por esse motivo que as ONGs e 

movimentos sociais de trabalhadores tomaram a frente para questionar a 

tecnologia dos OGMs no país e vêm realizando essa tarefa de forma consistente e 

com alta credibilidade junto à opinião pública, apesar de muitas vezes falarem 

em nome de grupos sociais à sua revelia120. 

“Batalhas culturais são as lutas pelo poder na Era da Informação. São 
travadas basicamente dentro da mídia e por ela (...) O poder, como 
capacidade de impor comportamentos, reside nas redes de troca de 
informação e de manipulação de símbolos que estabelecem relações entre os 
atores sociais, instituições e movimentos culturais por meio de ícones, porta-
vozes e amplificadores intelectuais.” (Castells, 1999, p. 424-425. v. 3) 

 

O Terceiro Setor tem sido esse amplificador de que nos fala Castells e 

pródigo em produzir imagens e notícias espetaculares para a mídia, além de 

explorar as redes e comunidades que repousam na internet para disseminar 

informação. Enquanto as corporações e o governo tentam se comunicar de forma 

                                                   
119 Classicamente, se faz pelo cálculo do número de sacas obtidas descontando as perdas por pragas, o custo de aquisição dos 

herbicidas e a limpeza do mato com agroquímicos; agora, passa a valer a economia em máquinas, a conquista de uma melhor 

qualidade de vida, o “tech fee” pago ao fornecedor das sementes engenheiradas e o maior controle do mato, desaparecendo as 

variáveis das pragas e do custo de aquisição de químicos. 

120 A este respeito, ver Pesquisa Internacional sobre a Credibilidade das Organizações Não-Governamentais, no Anexo J. 
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convencional e racional (lobby, anúncios, workshops, congressos), as ONGs vão 

ganhando terreno com seu marketing viral121 e emocional (performances, 

campanhas, fóruns virtuais, panfletagem). 

Denúncia baby food Novartis, Zurich.

 

                                                   
121 Este termo é usado no âmbito do marketing como uma nova forma de disseminação de informações (especialmente lançamento de 

produtos) tal qual a propagação de um vírus: contagiando as pessoas pelo contato “boca-a-boca”, usando as redes interpessoais 

para a formação de opinião ao invés da mídia de massa. 
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Cartilha Food Alert / Greenpeace Canadá
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Localização e destruição de 
plantações transgênicas

   

Campanha 
“X” de 

denúncia a 
alimentos com 

OGMs

 

Figura 17 – Ações “espetaculares” do Greenpeace contra os OGMs 
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Lamentavelmente, porém, os brasileiros parecem estar descrentes do 

poder da mobilização social frente aos interesses econômicos. Apesar de 

concordarem que os riscos dos OGMs deveriam ser melhor avaliados antes de 

uma liberação irrestrita como a que acaba de ser aprovada pela comissão 

especial da Câmara, eles acreditam que, no final, a pressão das empresas de 

biotecnologia e as vantagens comerciais imediatas para os produtores vão 

acabar prevalecendo e os transgênicos serão adotados amplamente no Brasil122. 

Se as organizações do Terceiro Setor conseguirão reverter essa situação, só o 

tempo dirá. Por enquanto, dado o curto tempo decorrido, fica impossível prever o 

comportamento da curva de adoção dessa inovação tão polêmica no Brasil. 

Trata-se de uma boa oportunidade para futuras agendas de pesquisa, que 

consigam incorporar ao modelo de Difusão de Inovações variáveis como o grau 

de consciência e mobilização social/ambiental de um indivíduo e/ou grupo social, 

a velocidade da disseminação de informações das novas tecnologias de 

comunicação (internet, satélite, mídia), a interdependência econômica entre os 

países e os impactos dessas variáveis no tempo de cada etapa da curva de 

adoção. 

6.1. Uma visão do presente e do futuro 

Vivemos num mundo irreversivelmente globalizado. Na era industrial o 

jogo econômico e político que garantia o equilíbrio – nem sempre justo - das 

diversas nações no mapa mundial forjou instituições e mecanismos de controle 

internacionais, como a ONU, a FAO, a OTAN, o G-8 e a OMC, típicos de um 

mundo que havia enfrentado uma grande guerra e precisava reorganizar o 

poder. 

A sociedade da informação trouxe uma nova dinâmica na qual esses 

controles começaram, pouco a pouco, a perder espaço e ser questionados. 

A internet é o coroamento desse descontrole, da desregulamentação; 

indivíduos e comunidades ganharam uma liberdade de ação e expressão sem 

                                                   
122 Pesquisa realizada pela autora do trabalho com executivos envolvidos com agronegócio (empresas de biotecnologia e produtores de 

sementes) nas praças de Uberaba, Cuiabá, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Londrina e Goiânia, mar. 2002 

(Anexos). 
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precedentes, além de imensa velocidade no intercâmbio de informações e maior 

acesso a elas – e por conseqüência uma maior capacidade de debate, de tomada 

de consciência, de mobilização. Paralelamente, grupos com interesses comuns 

buscaram se fortalecer pela união na hora de perseguir seus projetos: é o caso 

da União Européia ou do Mercosul, e de milhares de ONGs. No desespero de 

causa, apelam muitas vezes a protecionismos tendenciosos ou extremismos 

comerciais e raciais. 

Assistimos perplexos à queda do Muro de Berlim, à crueza do bombardeio 

de Bagdá, ao acidente nuclear em Tchernobyl, ao massacre da Praça de Maio em 

Pequim, à gritaria pelo derramamento de óleo do Exxon Valdez no Golfo Pérsico 

e da Petrobrás na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, à queda das bolsas de 

valores do mundo todo em apenas 4 segundos, ao mega-especulador George 

Soros acumulando prejuízos e declarando-se “fora de forma” para o jogo 

financeiro, propondo a criação urgente de algum um novo mecanismo de 

controle para o mercado de ações internacional. A notícia chega em tempo real, 

escapa às censuras governamentais, encontra caminhos civis impensáveis e se 

multiplica exponencialmente pela web e pela mídia cada vez mais sofisticada. 

A polêmica dos Transgênicos é um dos melhores reflexos dessas transições 

que nosso mundo está vivendo. As informações se disseminam 

desordenadamente à grande velocidade, pegando desprevenidos governos, 

empresas e cientistas, que durante anos trabalharam olhando seus próprios 

umbigos, sem pensar em envolver a sociedade, esclarecendo-a, consultando-a, 

buscando na opinião pública questionamentos saudáveis que poderiam ajudar a 

repensar e redirecionar pesquisas, investimentos e produtos. 

As ONGs tentam ser os arautos desses questionamentos, a voz da 

sociedade, porém muitas vezes sua atuação confunde-se com radicalismos e 

falta de fundamentação científica, colocando mais confusão na cabeça do leigo. 

Os Transgênicos são produto da ciência, que sempre foi útil à humanidade. 

A ciência em si mesma não é boa nem má – apenas o uso que se faz dela pode 

ser julgado. No caso dos OGMs, há usos benéficos e usos nocivos, trata-se de 

uma questão de estabelecer limites e condutas éticas. 
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A sociedade não pode se furtar ao seu papel de fiscalização e ao exercício 

dos seus direitos. Ela também é responsável por apontar uma direção aos 

governos e órgãos reguladores para legislarem em seu benefício com segurança. 

Porém, esses governos e organismos têm que estar tecnicamente capacitados 

para avaliar as pesquisas e produtos antes de liberá-los. Sem estar plenamente 

capacitado, um país não deveria arriscar-se a entrar no jogo dos OGMs. 

Nenhuma questão pode ser subestimada ou desprezada: ambiental, social, 

sanitária, comercial, ética, pois as conseqüências podem ser irreversíveis. 

Sabemos que na história do mundo muitas vezes interesses comerciais e 

políticos mascararam a falta de ética e riscos concretos à sociedade, levando a 

guerras, a mortes, a doenças, à fome, à pobreza e à exclusão social e 

econômica. Por isso temos que estar sempre atentos, investigar e compreender o 

que está por trás de propostas, de protecionismos e de decisões de empresas, 

governos e instituições. 

Cabe a cada indivíduo e a cada nação pensar profundamente na questão. 

A conclusão é de cada um, conforme sua consciência e seu entendimento. O 

importante é transformar essa conclusão em posicionamento, em fazer valer 

direitos, em efetivamente colaborar para garantir o futuro do Brasil, do planeta e 

da humanidade – pois esta seria a verdadeira globalização, da qual nós, alçados 

pela tecnologia à condição de cidadãos do mundo – mais bem informados e 

com o poder de multiplicar opiniões - não podemos nos furtar. 
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ANEXO A - PESQUISA DE CAMPO – “PERCEPÇÃO DA DIFUSÃO DOS 

TRANSGÊNICOS POR PESSOAS LIGADAS AO AGRONEGÓCIO 

EM REGIÕES AGRÍCOLAS” 

 

 

Foram aplicados 45 questionários via e-mail em 11/03/02, com retorno de 10 

respondentes (22,22%) até o dia 25/03/02, assim distribuídos: 

 

Campo Verde/MT – 01 

Cuiabá/MT - 01 

Goiânia/GO - 01 

Patos de Minas/MG - 01 

Passos/MG - 02 

Paulínia/SP – 01 

Uberaba/MG – 02 

 

Os respondentes eram ex-alunos dos MBAs em Marketing ou Gestão 

Empresarial da FGV, que trabalhavam em empresas de biotecnologia, 

multiplicadoras de sementes ou produtoras de defensivos agrícolas, nas filiais 

dessas empresas em suas respectivas cidades, ou seja, mais diretamente junto 

ao campo e mais próximos dos clientes da tecnologia e formadores de opinião 

(produtores agrícolas, cooperativas e agrônomos). 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: 

A Difusão de Inovações numa sociedade informada:  

O Estudo de Caso dos Alimentos Transgênicos no Brasil 

Prof. Patricia de Sá 

 

 

Nome do Respondente: 

Empresa: 

Cidade/Estado: 

 

Procure responder as perguntas seguindo a ordem, para não influenciar o 

seu raciocínio e gerar as respostas mais espontâneas possíveis. 

 

1. No seu conhecimento, qual foi a estratégia de divulgação usada na 

introdução dos transgênicos em sua região/estado? 

2. Na sua opinião, essa introdução foi bem ou mal sucedida? Segundo a sua 

percepção, por que? 

3. Quem eram os agentes encarregados de divulgar a nova tecnologia? 

(técnicos, cientistas, executivos, representantes de vendas de empresas, 

autoridades locais, representantes de entidades setoriais, jornalistas). 

Pode indicar agentes diferentes para públicos diferentes se for o caso. 

4. Quem foi abordado mais fortemente pelos agentes de difusão – grandes 

produtores, pequenos lavradores, cooperativas, líderes de opinião? 

5. A influência na formação de opinião sobre os transgênicos em sua 

região/estado tem sido mais pelo boca-a-boca (redes interpessoais), por 

líderes de opinião, por políticos/entidades de classe ou via notícias da 

imprensa? 
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6. Qual é o perfil dos líderes de opinião de sua região/estado? Ou seja, o que 

os faz serem percebidos como lideranças? 

7. Há mais gente a favor ou resistente aos transgênicos? Pensando nos 

públicos da questão 4, quem foi mais a favor e quem rejeitou a idéia? Por 

que? 

8. Que vantagens os produtores enxergam nessa tecnologia? 

9. E os riscos? 

10. Que vantagens os pequenos agricultores enxergam nessa tecnologia? 

11. E os riscos? 

12. Foi levantado algum questionamento referente a possíveis impactos sociais 

negativos (desemprego, marginalização/exclusão econômica, 

empobrecimento)? 

13. E impactos ambientais (poluição genética, ameaças à saúde dos 

consumidores e a espécies vegetais/animais)? 

14. Pelo seu conhecimento das informações que correm no meio do 

agribusiness, está havendo “desobediência civil”, ou seja, apesar dos 

transgênicos serem proibidos por lei no Brasil há gente adotando a 

tecnologia mesmo assim, às escondidas? Poderia estimar um percentual 

na sua região/estado? 

15. Você percebe por parte do consumidor local um conhecimento do que 

sejam transgênicos, suas vantagens e riscos? Ele está bem informado e 

tem alguma posição tomada? 

16. Você acha que a campanha contra os transgênicos feita pelas ONGs tem 

influenciado os produtores? De que jeito? 

17. E os pequenos agricultores? 

18. E os consumidores? 
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19. Os produtores se organizaram de alguma forma para defender em 

conjunto a sua posição perante a tecnologia? Qual? 

20. E os pequenos agricultores? 

21. E os consumidores? 

22. Pelo andar das coisas, você acha que os transgênicos acabarão sendo 

liberados ou proibidos no Brasil? Por que? 
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ANEXO B - SUJEITOS DE PESQUISA 

(as identidades dos entrevistados foram preservadas, mencionando-se apenas os 

cargos dos mesmos) 

 

TERCEIRO SETOR E MÍDIA 

• ABAG – ex-Presidente 

• ABIA – Assessor da Presidência e Ger. Jurídica e Coordenadora da Área de 

Relações de Consumo 

• ABIFARMA - Presidente 

• ACADEMIA BRAS. CIÊNCIAS – Ernesto Paterniani (USP/ESALQ), Lindolfo de 

Carvalho Dias (Conselho FGV) e Antonio Paes de Carvalho (ABRABI/Extracta). 

• ACTION AID – Articulador de campanhas 

• AGROANALYSIS – Editor 

• AS-PTA – Diretor, Assessora de Imprensa 

• CENTRO ESTUDOS AGRÍCOLAS/FGV-IBRE – Diretora 

• CIDS/FGV – Presidente de Honra, Diretor, Coordenador 

• ELABORE – Assessora de imprensa 

• FOLHA DE S. PAULO – Ed. Ciência 

• GREENPEACE – Coordenadora para Biotecnologia 

 

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA 

• BAYER – Dir. Marketing Plantas 

• CARGILL – Presidente 

• DU PONT – Presidente (Du Pont Brasil), Dir. Rel. Públicas e Assuntos 

Governamentais Du Pont América do Sul, Vice-Presidente – Agricultural 

Products Du Pont América do Sul. 

• MONSANTO – Assessoria de Imprensa, Ger. Div. Biotecnologia Vegetal, ex-

Diretor Biotecnologia Vegetal, ex-Ger. Atendimento da conta na Agência 

Guimarães Comunicação & Marketing, ex-Dir. Criação da conta na Agência 

Guimarães Comunicação & Marketing. 

• NOVARTIS – Business Development Head Latin América Novartis Seeds, 

Ger. Operações Técnicas Novartis Seeds, Eng. Agr. PhD Novas Tecnologias e 
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Assuntos Públicos Novartis Seeds, Ger. Projetos Especiais e Assuntos 

Regulatórios e Governamentais em Biotecnologia Novartis Seeds 

 

VAREJO  

• ABRAS (Assoc. Bras. Supermercados) - Assessor Internacional 

• CARREFOUR – Dir. Fazendas e responsável pelo projeto-piloto de produtos 

sem OGMs 
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ANEXO C - ARTIGO DO PRÊMIO NOBEL DA PAZ NORMAN BORLAUG 
A CHANCE DE ALIMENTAR O MUNDO 

Não pense que vamos construir uma paz permanente 

sobre estômagos vazios e miséria humana 

Por NORMAN BORLAUG 

Quando nasci, há 86 anos, a população do mundo era de 1,6 bilhão de pessoas. 
Agora somos 6 bilhões e todo ano somamos uns 80 milhões de pessoas à 
população mundial. 

Pode não parecer muito quando se fala de números grandes, mas é como 
adicionar ao mundo o equivalente a toda a população brasileira a cada dois anos. 
Como é que todas essas pessoas vão ter o suficiente para se alimentar? 

Não pense nem por um minuto que nós vamos construir uma paz mundial 
permanente sobre estômagos vazios e miséria humana. Não vai acontecer. 
Quanto mais rápido nós refletirmos sobre isso melhor. 

Isso é o que temos que enfrentar. Nós vamos precisar de novas tecnologias, 
incluindo biotecnologia, para atingir a capacidade de satisfazer a demanda por 
alimentos. Quando ouço falar quão rapidamente alguns desses avanços de 
engenharia genética têm sido levados para o campo, fico fascinado. 

Costumávamos pensar que a hibridização do milho nos Estados Unidos vinha 
progredindo fantasticamente. E vem, mas não quando comparada à rapidez com 
que os fazendeiros americanos vêm adotando essa nova tecnologia. 

Infelizmente, uma das conseqüências desse progresso tecnológico tão rápido é a 
nossa inabilidade de informar o público em geral. Essa é a principal causa do 
caos e da confusão na terminologia que está sendo utilizada para descrever os 
vários tipos de atividades e projetos desenvolvidos comercialmente. 

Na Europa tem havido uma reação contra alguns aspectos dessa nova tecnologia. 
Um problema levantado é o uso de genes modificados em grãos de soja para 
possibilitar a aplicação de produtos químicos no controle de pragas. O resultado 
é um salto na produção, o que significa mais comida. 

Também tem havido controvérsia sobre o gene Bt, retirado de um organismo do 
solo. Com essa tecnologia, o Bt é transplantado nas pontas de crescimento de 
sorgo, milho ou batata para obter controle de diversos insetos. Mais uma vez, 
isso significa mais produção, o que significa mais comida. 

Mas esses avanços estão acontecendo tão rapidamente que o público em geral 
parece não ter tempo de absorver as mudanças. Acredito que corrigir esses 
enganos é tarefa das universidades e institutos de pesquisa ao redor do mundo, 
onde cientistas estão trabalhando para atingir a mesma meta. De outra forma, 
haverá muita demora em dar impulso a essas tecnologias, com mais estômagos 
vazios, mais miséria humana, mais instabilidade social. 

Os consumidores europeus, como também alguns nos Estados Unidos e no 
Brasil, estão perdidos nessa controvérsia. Eles não sabem o que aconteceu. 
Receiam que esses novos avanços possam ser venenosos, causar câncer ou uma 
série de outras coisas. Isso resulta de má comunicação. As mudanças estão 
acontecendo tão rapidamente que nós não tivemos a chance de educar o público 
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em geral sobre a variação genética presente em nossas espécies de animais e 
plantas. 

Se informação é o que falta nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Brasil, 
todos privilegiados com excelentes instituições acadêmicas de pesquisa, imagine 
a confusão que acontece em países menos favorecidos quando eles ouvem falar 
das tentativas de impedir esses avanços. Como poderiam não estar confusos? 

Aqueles que vão liderar essa nova área de pesquisa e desenvolvimento têm pela 
frente um importante trabalho de educação em todos os níveis. No curto prazo, 
pela mídia impressa e eletrônica, informação correta, com base científica, sobre 
a importância e segurança da biotecnologia e engenharia genética tem que ser 
divulgada para contrabalançar a desinformação que tem sido amplamente 
disseminada nos últimos cinco anos. 

Há uma necessidade urgente de elevar o grau de conhecimento sobre 
biotecnologia e engenharia genética de professores de biologia, instrutores e 
educadores em todos os níveis, especialmente no ensino fundamental, médio e 
superior. 

O público em geral ainda não entende que a biotecnologia, incluindo 
processamento de genes, recombinação de DNA e engenharia genética, é 
ferramenta mais moderna e muito mais precisa  - parte de um processo contínuo 
- para continuar a melhorar nossos cultivos de alimento e rebanhos além dos 
níveis que têm sido atingidos com a genética tradicional em reprodução de 
plantas e animais. 

Podemos produzir os alimentos que serão necessários para os próximos 25 anos 
e até poupar ou resgatar vastas áreas de terra para reflorestamento e 
preservação de habitats naturais, mas apenas se essa nova tecnologia puder 
avançar. 

 
Fonte: Folha de S.Paulo, 27 mar. 2000, Seção “Opinião”. 
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ANEXO D - CARTA-ABERTA DO CEO DA MONSANTO, ROBERT SHAPIRO, 

AO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ROCKFELLER, GORDON 

CONWAY, OUTUBRO DE 1999 

“Prezado Gordon, 

Estou escrevendo para deixá-lo ciente de que estamos assumindo o compromisso 
público de não comercializar tecnologia que torna sementes estéreis, como a 
denominada ‘Exterminador’. Nossa decisão está baseada nas informações 
recebidas de você e de uma grande variedade de outros especialistas e públicos, 
incluindo nossa muito importante clientela de produtores. 

Como você sabe, a tecnologia que torna sementes estéreis é de uma classe 
chamada de ‘sistema de proteção de genes’. Este é um grupo de tecnologias, 
todas ainda no estágio conceitual ou de desenvolvimento, que poderia 
potencialmente ser usada para proteger o investimento que as empresas fazem 
no desenvolvimento de safras geneticamente melhoradas, assim como 
possivelmente provedoras de outros benefícios agronômicos. Algumas 
funcionariam tornando as sementes dessas safras estéreis, enquanto outras 
funcionariam por outros meios, como a desativação apenas do dispositivo de 
valor agregado pela biotecnologia. Uma das tecnologias de esterilização de 
sementes foi desenvolvido e patenteado conjuntamente pelo Departamento de 
Agricultura dos EUA e a Delta & Pine Land, com a qual nós anunciamos nossa 
intenção de fundir na primavera de 1998. 

Em abril passado, depois de ouvir preocupações com o impacto potencial do 
sistema de proteção de genes nos países em desenvolvimento e após nos 
consultarmos com alguns especialistas internacionais e líderes 
desenvolvimentistas, iniciamos uma revisão completa e independente dos 
sistemas de proteção de genes. Também prometemos não comercializar 
qualquer um deles até que essa revisão estivesse concluída e tivéssemos 
respondido às questões levantadas. 

Desde então, porém, continuamos a ouvir o que as pessoas com particular 
interesse em tecnologias de esterilização de sementes têm a dizer, incluindo as 
preocupações que você expressou ao nosso corpo dirigente em junho. Apesar de 
ainda não termos a propriedade de qualquer tecnologia de sementes, pensamos 
que é importante responder a essas preocupações neste momento, assumindo 
um claro compromisso de não comercializar sistemas de proteção de genes que 
tornam as sementes estéreis. 

Também é importante entender que a utilidade técnica e negocial da tecnologia 
de esterilização de sementes é especulativa. A específica tecnologia sobre a qual 
a Monsanto teria posse através de sua fusão, ainda pendente, com a Delta & 
Pine Land está em estágio de desenvolvimento e pode ou não vir a mostrar-se 
utilizável num cenário comercial. 

A necessidade das empresas de proteger e obter retorno dos seus investimentos 
em inovações agrícolas é real. Sem esse retorno, não seríamos mais capazes de 
continuar desenvolvendo os novos produtos que os fazendeiros dizem necessitar. 
Monsanto possui patentes de abordagens tecnológicas em proteção genética que 
não tornam as sementes estéreis e estudou uma que apenas iria desativar o(s) 
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gene(s) específico(s) responsáveis pelo ganho biotecnológico agregado. Não 
estamos atualmente investindo recursos para desenvolver estas tecnologias, mas 
não descartamos seu futuro desenvolvimento e uso para a proteção dos genes 
ou seus benefícios agronômicos possíveis. 

Por esta razão, continuamos a apoiar o levantamento aberto e independente 
dessas questões relativas a sistemas de proteção genética, a fim de salvaguardar 
o investimento que as companhias fazem em inovação agrícola. Entendemos, por 
exemplo, que o Conselho Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências 
está planejando um estudo internacional sobre esses assuntos. Renovamos 
nossa promessa feita em abril de que não tomaremos nenhuma decisão de 
comercializar uma tecnologia de proteção genética até que um completo 
levantamento da questão esteja concluído e tenhamos respondido publicamente 
às preocupações surgidas. 

Estamos completamente comprometidos com a moderna biotecnologia enquanto 
ferramenta segura e sustentável para os fazendeiros e uma contribuição 
importante para o futuro sucesso da agricultura em ir de encontro às 
necessidades mundiais de alimento e fibras. A tecnologia já trouxe benefícios 
importantes para os produtores e o meio-ambiente apenas poucos anos depois 
do início de sua aplicação comercial. Estamos trabalhando duro para construir 
sobre os alicerces desse sucesso. 

Também reconhecemos que a biotecnologia, como qualquer nova tecnologia, 
levanta questões que precisam ser abordadas. Apreciamos o seu envolvimento 
com essas importantes questões e a perspectiva e expertise com a qual você 
contribuiu na nossa reunião de diretoria em junho. Acreditamos ser de valor 
significativo o envolvimento do público e da comunidade de especialistas em um 
diálogo ativo sobre os assuntos relacionados à biotecnologia e o futuro sucesso 
da agricultura. Espero que continuemos nosso diálogo sobre as várias questões e 
desafios que estão à frente.” 

Robert Shapiro 
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ANEXO E - CÓDIGO DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

Este código foi elaborado pelo CONAR – Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária, e é compartilhado por anunciantes, empresas de 

mídia e agências de publicidade, e afins. 

Suas diretrizes foram publicadas em 05/05/80 e estabelecidas com base na 

legislação publicitária brasileira (Lei 4.680 de 18/06/65 e Decreto n. 57. 690 de 

01/02/66), no Código Internacional de Prática Publicitária (editado em 1973 e 

revisto em 1949, 1955, 1966 e 1973, adotado em mais de 40 países) e a partir 

das decisões de várias entidades nacionais e internacionais, a saber: 

• ABAP - Associação Brasileira das Agências de Propaganda. 

• ABA - Associação Brasileira de Anunciantes. 

• ANJ - Associação Nacional de Jornais. 

• ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. 

• ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas. 

• Central de Outdoor. 

• IAA – International Advertising Association. 

• ICC – International Chambers of Commerce. 

Desde então, várias outras associações representativas de novos veículos de 

comunicação publicitária, tais como emissoras de TV por assinatura, internet e 

marketing direto, aderiram ao Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária. 
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(cont.) 

Anexo "R" – Defensivos Agrícolas 

Além de obedecer às normas gerais deste Código, em especial as inscritas em 

sua seção 10 - Poluição e Ecologia, os anúncios de defensivos agrícolas deverão 

observar as recomendações específicas a seguir dispostas: 

1. O anúncio de defensivo agrícola: 

1.1. Não poderá ser veiculado se o produto não estiver regularmente 

registrado no órgão competente do Serviço Público Federal. 

1.2. Não descuidará do público a que se destina, respeitando sempre o uso 

adequado do produto. 

1.3. Não poderá conter mensagem que exceda os termos do registro. Não 

omitirá ou minimizará - seja por texto, imagem ou sugestão - toxicidade 

e a ação sobre o meio ambiente. Apontará sempre os cuidados e 

indicações específicos, determinados pela autoridade competente. 

1.4. Não conterá expressões como "inofensivo", "não tóxico", "inócuo" ou 

equivalente, salvo se o fizer de forma qualificada e comprovável. 

1.5. Não exibirá pessoas em cenário de aplicação sem que se apresentem 

convenientemente protegidas por indumentária e acessórios 

tecnicamente recomendáveis. 

1.6. Não deverá, sob qualquer pretexto, utilizar modelo infantil ou que 

aparente ser menor de idade. 

1.7. Sujeito, nos termos da legislação federal, a receituário, deverá conter 

necessariamente a indicação "consulte um agrônomo". 

1.8. Não deverá associar o produto, por texto, imagem ou sugestão, a 

qualquer outro que se destine à alimentação ou saúde, ressalvadas as 

propostas institucionais. 

2. Sendo os defensivos agrícolas reconhecidamente classificados como bens de 

produção, sua publicidade deverá, sempre que possível: 
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2.1. Ser informativa e didática, evitando-se seja tratada como de bem de 

consumo; 

2.2. Estimular o bom uso do solo e a defesa do meio ambiente. 

3. Tendo em vista que em nosso país a comunicação dos Anunciantes com o 

homem do campo se opera costumeiramente através de contato com 

agrônomos, vendedores, representantes de cooperativas etc., recomenda-se 

que toda peça publicitária distribuída diretamente ao usuário (prospectos, 

volantes, calendários, manuais etc.) atenda os princípios estabelecidos neste 

Anexo. 

4. As recomendações do Código e deste Anexo deverão ser observadas, com 

igual rigor, na propaganda de produtos destinados a pequenas hortas, 

pomares e plantações urbanas. 

5. Tendo em vista que a mensagem se destina ao homem do campo, 

recomenda-se que o anúncio seja preciso, claro e, sobretudo, responsável. 

Essa responsabilidade é reforçada pela certeza de que o uso inadequado do 

produto afeta não apenas a pessoa que decide sua aplicação, mas transcende 

a outras, se prolonga pelo meio ambiente e pode alcançar, mesmo, a 

economia do país. 
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ANEXO F - GREENPEACE BUSINESS CONFERENCE – EXTRATOS DAS 

PALESTRAS 

 

Extratos da palestra de Robert B. Shapiro, Chairman da Monsanto, na 

Greenpeace Business Conference, Londres, outubro de 1999  

“Não há dúvidas em minha mente, e suspeito que nem na de vocês, que a 
discussão pública sobre a biotecnologia até este ponto tem tido a forma e todas 
as características de um debate. Posições foram ferozmente atacadas e 
defendidas. Não houve sombra de possibilidade para um terreno comum, um 
interesse comum, objetivos comuns nem as mesmas preocupações. 

A Monsanto e eu, pessoalmente, temos que arcar com nossa parcela de 
responsabilidade por essa situação. (...) Tendemos a ver como nossa tarefa 
convencer as pessoas que esta é uma tecnologia boa, útil; convencer as pessoas, 
resumindo, que estamos certos e por conseqüência, que as pessoas com pontos 
de vista diferentes estão erradas – ou ao menos enganadas. Provavelmente 
irritamos e antagonizamos mais pessoas do que as que persuadimos. 

Pensamos poder trazer benefícios importantes para as pessoas ao redor do 
mundo e permanecemos comprometidos com o desenvolvimento de produtos 
bons, seguros e úteis. Estamos agora publicamente comprometidos em dialogar 
com as pessoas e grupos envolvidos neste assunto. 

Desejo iniciar enfatizando que a biotecnologia é uma ferramenta. (...) um 
conjunto de técnicas que estão rapidamente evoluindo, que permitem-nos 
traduzir esse conhecimento em aplicações práticas: na agricultura, na nutrição, 
na saúde humana. 

A questão para a sociedade no caso da biotecnologia, como no caso de toda 
tecnologia importante é: como ela deve ser usada? Como ela deve ser 
regulamentada, de forma a criar benefícios para as pessoas, evitar riscos e 
possíveis abusos e assegurar que esses benefícios sejam distribuídos ampla, 
justa e equitativamente na sociedade? 

Ninguém discordaria que a biotecnologia sozinha é a solução para as complexas 
questões da sustentabilidade da agricultura e da segurança alimentar. 
Inquestionavelmente ela pode incrementar a produtividade, enquanto reduz 
alguns dos efeitos negativos das atuais práticas agrícolas, como excessivo uso de 
pesticidas. Recentes testes na Índia, com algodão geneticamente modificado 
para controlar o bollworm – uma importante praga do algodão – eliminaram 
todos os sete sprays inseticidas normalmente usados para protegê-lo numa safra 
dentro da média – ao mesmo tempo em que aumentou em 40% a produtividade. 

Segundo o Dr. Paul Christou, cientista do John Innes Center em Norwich, ‘Cerca 
de 80% de redução no uso de inseticidas foi verificado apenas nas plantações de 
algodão dos EUA, como resultado da introdução de plantas resistentes aos 
insetos. As estatísticas do USDA também mostram claramente uma redução de 
30 a 40% no uso de herbicidas com a adoção de plantas resistentes.’ 
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A biotecnologia pode ajudar a reduzir o gasto de água, a erosão do solo e as 
emissões de gás carbônico na atmosfera. Pode ser usada para colocar vitaminas 
e nutrientes diretamente em grãos e óleos vegetais comuns, de modo a lidar 
com problemas de desnutrição muito difíceis e intratáveis em grandes porções do 
mundo. Pode ser usada para melhorar a qualidade dos óleos encontrados em 
nossas culturas para maior saúde cardiovascular. E a biotecnologia pode ser 
usada para criar novos medicamentos, transformando plantas em fábricas 
produtoras. 

Agora, para todos esses benefícios potenciais, também há preocupações 
potenciais. 

A comida será segura de se consumir? O processo de regulamentação adotado 
por cada nação será suficiente para dar aos consumidores a segurança de que 
podem consumir esses alimentos sem riscos para si e suas famílias? Esses 
produtos serão seguros para o meio-ambiente? Como afetarão a biodiversidade? 
Como afetarão outras plantas, insetos e aves? E sobre o cruzamento de genes? 
O que acontecerá se eles cruzarem com espécies selvagens? Como as novas 
tecnologias afetarão as práticas tradicionais de cultivo? Como afetarão a vida 
rural? Como afetarão os agricultores orgânicos? 

Corporações como a Monsanto irão ganhar poder excessivo sobre a agricultura – 
o que gera questões sobre o que poderá ser patenteado, e como a sociedade 
pode garantir que países em desenvolvimento tenham acesso a essas 
tecnologias? 

Essa aplicação da ciência é ética? Estamos brincando de Deus? E no final, vamos 
coletivamente ter a sabedoria necessária para usar bem essas tecnologias? 

Vocês devem ter visto o compromisso público que fizemos segunda-feira de não 
comercializar as sementes estéreis com a tecnologia popularmente conhecida 
como ‘Exterminador’. Vocês devem saber que chegamos a esta decisão após 
exaustivas consultas e diálogo com pessoas e grupos ao redor do mundo que 
tinham uma variedade de pontos de vista, especialmente no mundo em 
desenvolvimento. 

À medida em que trabalhamos para ajudar a desenvolver respostas construtivas 
para todas essas questões que as pessoas ao redor do mundo têm no alvorecer 
dessa nova tecnologia, estamos comprometidos em nos engajar abertamente, 
honestamente e não-defensivamente no tipo de diálogo que possa produzir boas 
respostas para todos nós. Obrigado.” 

Extratos da palestra de Peter Melchett, Diretor Executivo do Greenpeace, 

na Greenpeace Business Conference, Londres, outubro de 1999, em 

resposta ao discurso de Bob Shapiro, da Monsanto. 

“(...) Sua empresa está em apuros em Wall Street, analistas financeiros 
respeitados no seu próprio país publicaram um relatório chamado “OGMs estão 
mortos”, aparentemente todo fabricante de alimentos e supermercado na Grã 
Bretanha evita OGM como a uma praga. A cúpula da Associação Americana de 
Produtores de Milho descreve seus produtos como um albatroz na nuca dos 
fazendeiros. Novas preocupações científicas emergem a cada semana mas são 
ignoradas por sua indústria, que prefere tentar  destruir a nós todos com 
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promessas frescas de novos e excitantes produtos logo na esquina, enquanto 
isso no mercado prêmios estão sendo pagos a safras não transgênicas. 

Vocês cometeram uma série de erros e você os mencionou, mas o erro 
fundamental foi falhar em compreender a forma como os valores públicos estão 
se desenvolvendo na Europa e ao redor do resto do mundo. A vasta maioria das 
pessoas não são anti-ciência (...). As pessoas estão cada vez mais conscientes e 
desconfiadas da combinação da grande ciência e do grande negócio. (...) As 
pessoas cada vez mais entendem como é difícil para os governos e órgãos 
reguladores protegerem o interesse público em geral num mundo onde cresce a 
desregulamentação, o livre comércio, nos Estados Unidos houve por exemplo 
uma maciça reação pública aos perigos dos resíduos de pesticidas nas frutas e a 
ligação entre numerosos produtos químicos - tóxicos porém aprovados - e o 
câncer de mama, na Europa tivemos a doença da Vaca Louca, no mundo todo 
vimos químicos que eram ferozmente defendidos como seguros – como o DDT e 
o CFC – agora condenados. A energia nuclear, originalmente promovida pelos 
cientistas e governos como segura, econômica e absolutamente necessária ao 
progresso humano e ao desenvolvimento, agora totalmente rejeitada (...). 

Em vista de tudo isso, as pessoas aprenderam a pensar por si mesmas, tornar-se 
responsáveis por suas próprias ações e desprezam afirmações paternalistas 
baseadas na premissa de que não sabem o que é bom para elas.  (...) Amery 
Lobbins, autor de um importante novo livro subtitulado “A próxima revolução 
industrial” diz sobre a biotecnologia ‘sua ambição é substituir a sabedoria da 
natureza com a esperteza humana, tratar a natureza não como um modelo e 
mentor, mas como um conjunto de limites a serem ultrapassados quando 
inconvenientes, não estudar a natureza, mas reestruturá-la...’. (...) Precisamos 
agir de acordo com os limites que o planeta nos impõe, são todos parte do 
surgimento de sociedades humanas mais civilizadas.  O repúdio crescente aos 
OGMs mostra as pessoas agindo em conformidade com valores e sentimentos 
sobre nossa relação com a natureza mais civilizados. 

As técnicas agrícolas transgênicas têm sido um tema da hora, mostrando-se 
como o futuro e essenciais à nossa sobrevivência enquanto espécie, na realidade 
representam o passado, um passado no qual tecnocratas excessivamente 
confiantes e fora de sintonia com os valores e aspirações das pessoas comuns, 
tentaram impor soluções à sociedade, um passado no qual governos e grandes 
indústrias deitaram-se juntos na cama, aparentemente incapazes de serem 
honestos sobre os limites da sua compreensão. (...) A visão contrária dos 
cidadãos foi dispensada como algo irrelevante e suas reclamações encaradas 
como ignorantes, emocionais e até histéricas. Admito que ‘ciência da vida’ é um 
bom nome, mas vocês aplicaram ao tipo errado de ciência, temos que nos 
empenhar em restaurar a Terra, remendar a teia da vida, construindo, nutrindo, 
sustentando sistemas que suportem a vida na Terra. 

Uma ciência da vida verdadeiramente holística é aquela solução que combina a 
meta fundamental de obter produtividade agrícola enquanto sustenta a vida em 
toda a sua rica diversidade atualmente existente, diretamente em sintonia com 
os valores públicos, trabalhando para tirar o melhor proveito dos processos 
naturais, produzindo alimentos da mais alta qualidade e oferecendo prêmios 
especiais aos fazendeiros – é chamada de Agricultura Orgânica. Ela vai de 
encontro com o que as pessoas entendem como sendo bom para elas mesmas e 
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o meio-ambiente. O potencial ainda não percebido da agricultura orgânica é 
imenso e simplesmente necessita que se aplique a ela o mesmo tipo de aptidão 
técnica e recursos que têm sido canalizados para a tecnologia transgênica e a 
agricultura industrial nos últimos 50 anos. 

A mensagem é clara, estejam avisados...avanços por si só, ainda que 
apresentados com um racional de desenvolvimento sustentado plausível não 
serão suficientes e não importa quão grande a empresa, se ela falhar em 
compreender os valores sociais e ambientais de cidadãos cada vez mais 
sofisticados e autoconfiantes, pagará um alto preço. 

Penso que estas sucessivas conferências promovidas pelo Greenpeace mostram o 
quão grande é hoje nosso rol de trabalhos criativos com empresas que se 
defrontam com desafios ecológicos e obviamente gostaríamos de fazer mais 
nesse sentido construtivo. Podemos ajudar a criar a primeira empresa de 
ciências da vida genuína, baseada em princípios ecológicos, orgânicos e 
holísticos, oferecendo os 26 anos de experiência, as equipes de voluntários e 
membros do Greenpeace, uma visão inovadora, nosso alcance e credibilidade.” 

 

 
Fonte: http://HearingRoom.com ou http://www.monsanto.com. Trad. livre. 
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ANEXO G - TRANSGÊNICOS NO MERCADO BRASILEIRO 

 

Testes feitos pela CTNBio e pelo IDEC constataram a presença de 11 produtos 

contendo material geneticamente modificado nas gôndolas dos supermercados 

brasileiros: 

 

PRODUTO FABRICANTE ORIGEM OGM 
Bac’os sabor bacon 
 

Gourmand Alimentos 
S/A 

EUA Soja RR 

Cereal Shake Diet 
sabor morango 

Olvebra Industrial S/A Brasil Soja RR 

Cup Noodles  
sabor galinha 

Nissin Ajinomoto 
Alimentos Ltda. 

EUA Soja RR 

Sopa Knorr  
sabor creme de 
milho verde 

Refinações de Milho 
Brasil S/A 

Brasil Soja RR 

ProSobee 
Bristol Meyers Squibb 

Brasil S/A México Soja RR 

Salsicha Swift  
tipo Viena 

Swift Armour S/A Ind. 
Com. 

Brasil Soja RR 

Supra Soy integral 
Josapar-Joaquim 

Oliveira S/A Partic. 
Bélgica Soja RR 

Nestogeno com soja 
 

Nestlé do Brasil Ltda. Brasil Soja RR 

Soy Milke 
 Olvebra Industrial S/A Brasil Soja RR 

Pringles  
sabor original 

Procter & Gamble 
Interamericas Inc. 

EUA 
Milho Bt 176 

Novartis 
McCormick-Bac’on 
pieces 

McCormick & Co. EUA Soja RR 
 

 

Fonte: CTNBio e IDEC (2000) 
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ANEXO H - SISTEMA PLANTIO DIRETO: PRODUTIVIDADE E  

                  LUCRATIVIDADE 

 
PESQUISA SIST. PLANTIO DIRETO EM PROPRIEDADE DE 

MARACAJU / MS 
   

Produtividade e faturamento bruto da propriedade em 1980 
Soja 485 ha x 44 sc R$ 213,4 mil 
Milho 100 ha x 80 sc R$ 44 mil 
Trigo 200 ha x 25 sc R$ 40 mil 
Total do Sistema R$ 297,4 mil  
   
   

Produtividade e faturamento bruto da propriedade em 1998 
Soja 585 ha x 55 sc R$ 311,7 mil 
Milho safrinha 264 ha x 80 sc R$ 101,6 mil 
Milheto 39 ha x 840 sc R$ 6,3 mil 
Aveia preta 234 ha x 960 sc 31,4 mil 
Nabo forrageiro 59 ha x 600 sc 14,1 mil 
Total do sistema   R$ 465,2 mil 
   
   

  Produtividade   
Cultura Plantio Convencional Plantio Direto 

Soja 44 sacas 55 sacas 
Milho 80 sacas 98 sacas 
Milho safrinha sem dado 70 sacas 
Milheto sem dado 14 sacas 
Trigo 25 sacas sem dado 
Aveia preta sem dado 16 sacas 
Nabo forrageiro sem dado 10 sacas 
Total do sistema sem dado 10 sacas 
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PESQUISA SIST. PLANTIO DIRETO EM EMPRESA AGRÍCOLA DE SINDROLÂNDIA / MS 
     
   Plantio Convencional  Plantio Direto 
Máquinas e implementos  36  17 
Área plantada / há  750  950 
Soma dos investimentos em reais  R$ 554,3 mil  R$ 437,8 mil 
Investimentos R$ / há  R$ 739   R$ 460  
Relação potência CV/há  0,93  0,4 
     
     

  Produtividade sacas / há    
Culturas   Plantio Direto  Plantio Convencional 

Soja   38 - 45  43 - 53 
Milho   sem dado  74 - 96 
Milho safrinha (1)   sem dado  75 
Sorgo granífero safrinha sem dado  80 
Trigo (2)   17 - 25  30 - 45 
Aveia preta   sem dado  16 
Aveia branca   sem dado  50 
Nabo   sem dado  5,7 
(1) plantado pela 1a. vez na safrinha de 1992     (2) plantado pela 1a. vez em 1995 

     
     
  Plantio Convencional     
Soja 750 ha x 41,50 sc R$ 311,2 mil   
Trigo 225 ha x 21 sc R$ 37,8 mil   
Total do sistema   R$ 349 mil    

  Plantio Direto     
Soja 475 há x 48 sc R$ 288 mil   
Milho 475 há x 85 sc R$ 222 mil   
Milho safrinha 300 há x 75 sc R$ 123,7 mil   
Sorgo 100 há x 80 sc R$ 36 mil   
Aveia preta 240 há x 1 t R$ 33,6 mil    
Total do sistema   R$ 643,4 mil   
     

 

Fonte: Boletim Frutos da Terra, ano III, n. 11, jun./set. 1999, editado pelo Departamento de Marketing da Área Agrícola da Monsanto do 

Brasil Ltda. Baseado em pesquisa de Paulo Koster Siede, Dir. Administrativo da Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias 

Agropecuárias, realizada no período de 1982 a 1998 (em valores atualizados). 
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ANEXO I - BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DO SISTEMA ROUNDUP READY 

 

 
 

Fonte: Boletim InfoReady ano I, n.4 de out./1999, publicado pela Monsanto do Brasil 
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ANEXO J - PESQUISA SOBRE A CREDIBILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES 

NÃO-GOVERNAMENTAIS NO MUNDO 

 

Organizações Não-Governamentais têm mais credibilidade do que a mídia

Pesquisa mostra que ONGs são fontes de informação mais confiáveis do que a 
mídia, o governo ou as grandes corporações 

19.12.2000 
 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) como o Greenpeace e a Anistia 
Internacional lideraram a pesquisa de opinião pública, realizada em cinco 
países industrializados (EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Austrália) 
pela StrategyOne, unidade da Edelman Public Relations Worldwide. Cerca de 
500 pessoas, entre 34 e 64 anos, foram entrevistadas. 

O estudo apontou que as ONGs têm mais credibilidade do que algumas das 
mais respeitadas companhias multinacionais, como a Ford, Microsoft, G-7, 
governos ou a mídia global. 

De acordo com a pesquisa: 

- Aproximadamente a metade dos entrevistados acredita que as ONGs 
"fazem a coisa certa", quando comparadas ao governo, mídia ou indústria. 
Quase dois terços disseram que as empresas só se preocupam com seus 
lucros, enquanto mais da metade afirmaram que as ONGs "representam 
os valores nos quais eu acredito". 

- As ONGs também ocuparam as posições mais altas como fontes de 
informação em comparação à mídia ou empresas, quando se trata de 
trabalho e direitos humanos, alimentos geneticamente modificados e 
assuntos ligados ao meio-ambiente e saúde. 

- 65% dos entrevistados disseram que a influência das ONGs aumentou de 
forma significativa na última década. 

- Em tempo de crise – como a situação enfrentada pela 
Bridgestone/Firestone -, pelo menos dois terços dos entrevistados 
procuraram por informações em ONGs em vez da imprensa ou indústria. 

- ONGs como o Greenpeace, Anistia Internacional, Sierra Club e World 
Wildlife Fund (WWF) têm mais credibilidade do que grandes corporações 
como a Exxon, Ford, Microsoft, Monsanto e Nike. Cerca de 80% dos 
entrevistados americanos acreditam que o Greenpeace é o mais efetivo e 
78% acreditam na Anistia Internacional. Apenas 11% dos americanos 
acreditam que o governo ou a indústria estão "fazendo deste um mundo 
melhor". 

- A pesquisa também mostra que as ONGs lideram a confiança do público 
porque usam imagens de maneira efetiva, tanto em redes de tevê como 
na internet. As Organizações Não-Governamentais falam diretamente com 
o público, apelando para emoções através de temas simples e concisos. 

"As ONGs se moveram rapidamente para este 'vácuo de credibilidade' e 
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levou vantagem sobre o governo, a mídia e as indústrias", disse Steve 
Lombardo, presidente da Strategy One. 'Ganhar confiança é essencial. É 
duas ou três vezes mais provável acreditar que uma ONG está fazendo a 
coisa certa, se comparada com grandes empresas, porque, na percepção do 
público, elas são motivadas por um princípio e não por lucros". 

"Governos e indústrias devem reconhecer que as ONGs vieram para ficar no 
mercado global", disse Richard Edelman, presidente da Edelman PR 
Worldwide. "A desconfiança pública no governo e na indústria aumentou, por 
causa de casos como a Doença da Vaca Louca, e as ONGs desempenham, 
agora, um papel fundamental no controle global". 

"Por causa da grande credibilidade depositada nas ONGs, governos e 
corporações multinacionais podem trabalhar para se beneficiar mutuamente: 
a aliança da Home Depot com a Forest Stewardship Council ou a parceria da 
Chiquita com a Rainforest Alliance são bons exemplos disso", disse Jonathan 
Wootliff, diretor do departamento de ONGs da Edelman. "Em ambos os 
casos, nossos clientes adaptaram suas atividades para trabalhar com as 
organizações que, um dia, criticaram suas práticas". 

 
Destaques da pesquisa por país 
 

A pesquisa foi realizada nos últimos quatro meses nos EUA, Reino Unido, 
Austrália, França e Alemanha, através de uma amostra estatística sobre a 
importância dos principais líderes em cada país quanto às atitudes e 
confiabilidade das informações provenientes de ONGs. 

Reino Unido 

- O Greenpeace e a World Wildlife Fund (WWF) foram os favoritos na 
pesquisa de opinião (50% e 65%, respectivamente) em comparação com 
a Exxon/Esso e British Airways (13% e 29%, respectivamente). Governos 
locais não obtiveram melhores resultados, com 21% da opinião dos 
entrevistados. 

- Em relação aos alimentos geneticamente modificados (transgênicos), as 
ONGs têm 6,5 vezes mais credibilidade do que as companhias, e quase 
dois terços em relação à mídia. 

 
Alemanha 

- O Greenpeace e a Anistia Internacional lideraram a pesquisa de opinião 
(59% e 72% respectivamente) quando comparadas com a Deutsche 
Telecom e a Ford Motor Company (30% e 22%, respectivamente). Os 
governos locais em geral receberam, em média, 38% dos votos dos 
entrevistados. 

- Mais da metade dos entrevistados disseram que se sentiam muito ou 
extremamente familiarizados com as ONGs - o maior nível de todos os 
países pesquisados. 

França 

- A WWF e a Anistia Internacional foram as favoritas na pesquisa de opinião 
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(60% e 73% respectivamente) em comparação com a Air France e 
Microsoft (37% e 34% respectivamente). Governos locais em geral 
obtiveram 17% dos votos dos entrevistados. 

- As ONGs são vistas de forma favorável 6,5 vezes mais do que a indústria, 
nove vezes mais do que a mídia e três vezes mais do que o governo, em 
geral. 

Austrália 

- O Greenpeace e Sierra Club foram os favoritos na pesquisa de opinião 
(57% e 54% respectivamente) quando comparadas com a Telstra e 
Microsoft (30% e 39% respectivamente). Governos locais receberam 22% 
dos votos. 

- A procura por informações sobre o meio ambiente em ONGs é 13 vezes 
maior em comparação com as grandes corporações e 22 vezes maior para 
assuntos relacionados a direitos humanos. 

Estados Unidos 

- 70% dos entrevistados acreditam que o trabalho das ONGs colabora para 
tornar o mundo melhor. 

- 90% dos entrevistados afirmam que as ONGs desempenham um papel 
importante no desenvolvimento de atitudes e comportamentos de 
governos e indústrias. 

 
Fonte: http://www.greenpeace.org.br 


