
CONVERDE - PRÉMIO START-UP

A odisseia feliz
de uma proteína

A empresa tem fábrica e produto, quanto aos mercados deverão chegar em 2014

A start-up I João Porto, da Zon, com Mário Pinto, CEO da Converde, empresa considerada pelo júri como a melhor start-up.
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A Universidade de Davies nos Esta-
dos Unidos fez um estudo sobre a

eficácia dos fungicidas na vinha,
comparando novos produtos com
os melhores já existentes no merca-
do. No último ranking, o Problad

Plus, da Converde, ficou em tercei-
ro lugar. Este produto que é de ori-

gem biológica mostrou-se tão eficaz

como os fungicidas químicos, que
hoje representam 90% dos fungici-
das. Pode ser utilizado no combate
a fungos de plantas como avinha,

morangueiro, tomateiro e noguei-
ra, pois associa a eficácia a um es-

pectro largo de acção.
Abase deste fungicida biológico

é a proteína blad, que foi descober-

ta no Instituto Superior de Agrono-
mia de Lisboa em 1991 pelos inves-

tigadores Ricardo Ferreira, Virgílio
Loureiro e Sara Monteiro, é produ-
zida durante a germinação da lupi-
nus albus, uma variedade de tremo-

ço doce. Mas a investigação e desen-

volvimento do produto, o fungicida
orgânico, só se iniciou em 2007
quando conseguiu financiamento e

apoios no âmbito do programa Co-

Hitech, patrocinado pela COTEC e

apoio técnico da North Carolina
State University, financiado pela
FLAD). Como refere Mário Pinto,
CEO da Converde, "é uma selecção
exigente, como se conclui pelo fac-

to do número reduzido de projectos

que obtiveram financiamento. A
CEV/Converde foi o primeiro, e o

de maior dimensão até hoje, aser fi-
nanciado". A CEV é a empresa pro-
prietária da patente enquanto a

Converde faz a sua exploração in-
dustrial.

Em 2007 previa-se um investi-
mento de 12,4 milhões de euros, e a
venda no mercado de um produto
em pó a partir de 2009. Afinal, 35



milhões de euros depois vai come-

çar a ser comercializado em 2014 e

como líquido viscoso. O que segun-
do Mário Pinto mostra que "para
transformar conhecimento de la-
boratório numa empresa para com-

petir no mercado global muito com-

petitivo" há dificuldades. Lembra

que "os processos obtidos em labo-
ratório sofreram alterações e na ins-

talação piloto tivemos avanços e re-
cuos. Socorremo-nos de consulto-

res estrangeiros para superar algu-
mas das dificuldades". Mas consi-
dera que "é uma experiência rica
mas exigente".

Localizada num amplo espaço,
junto ao Biocant em Cantanhede, a

fábrica tem uma área coberta de 17

mil metros quadrados e prevê apro-
dução de 2 mil toneladas por ano.
Neste momento trabalham na em-
presa 13 pessoas e prevê-se que em
velocidade cruzeiro (para as duas li-
nhas instaladas) deverão ser cerca de

100. A sua principal matéria-prima
é o tremoço doce, de onde é extraída

a proteína, e que é originário do Chi-
le e da Austrália, embora a Nova Ze-
lândia e a França também sejam pro-
dutores. Segundo Mário Pinto, ten-
taram a produção do tremoço doce

em Portugal mas não resultou por-
que o solo não é favorável.

Os accionistas da Converde são

os promotores da investigação, Ri-
cardo Ferreira, Virgílio Loureiro e

Sara Monteiro (que é administrado-
ra e cliief technology officer (CTO)),
cada um com 13,63% e a Change
Partners (18,9%), ligadaa Mário Pin-

to, Promotor SGPS (18,9%), perten-
cente a José Romão de Sousa, F. Ra-

mada, do Grupo Cofina, (12,23%) e

a F-Hitec 9,09%. O sonho é fazer da
Converde uma multinacional que se

possa bater com os concorrentes
como a Sygenta, Bayer, Basf, Dow e

Monsanto.

35
Milhões de euros foram já inves-

tidos no projecto Converde, para

que em 2014 seja comercializado

o seu fungicida biológico.

A principal
matéria-prima
da Converde
é o tremoço doce,
de onde é
extraída
a proteína,
e que é originário
do Chile e da
Austrália.

100
Número de funcionários que
a Converde espera ter quando a

produção estiver em velocidade

de cruzeiro. Hoje são 13.

O sonho c
fazer
da Converde uma
multinacional
que se possa
bater-se com
concorrentes
como a Sygenta,
Bayer, Basf, Dow

e Monsanto.
CxDEA obriga
a novos testes
nos EUA
/*V\ Em Maio deste ano a
í >• ) Converde já deveria ter
>w/ exportado para os

Estados Unidos as cerca de 100
toneladas do Porblad Plus que já
produziu com a marca Fracture. 0
seu distribuidor, a FMC

Corporation, já tinha feito as

encomendas até porque a

Environmental Protection Agency

(EPA) já autorizara a sua

comercialização mas apareceu a

Drug Enforcement Administration

(DEA) questionar o processo.
Como explica Mário Pinto, "a

Converde pediu isenção dos

testes de resíduos dado que a

proteína (BLAD) não se

manifestava, em níveis de

resíduos, que pudessem causar

quaisquer problemas as

aplicadores e aos consumidores.

A EPA aceitou o nosso pedido

mas, à última hora, a FDA

comunicou à EPA que avaliasse a

sua decisão tendo em

consideração a alergenicidade do

tremoço, origem última da BLAD.

Estamos a fazer testes de

resíduos e de degradação dos

mesmos para resolver esta

situação". A Converde tem ainda
de fazer face ao tempo que
demoram as autorizações para
poder comercializar o seu

produto no mercado europeu e

japonês. Na Europa iniciaram as

démarches há dois anos e só

esperam uma decisão dentro de

anos, enquanto no Japão poderá
demorar ainda mais tempo.


