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Agricultura tropical
Com divulgação de bons resultados
e matérias de destaque na imprensa
nacional e internacional,
retoma orçamento da instituição

O
destaque em veículos como The New

York Times, International Herald Tri-

bune, La Republica, Café com o Pre-

sidente e BBC Brasil marcou nova fase da Em-

brapa com formadores de opinião. A empresa

conseguiu solucionar impasses institucionais

nos quais se encontrava ao focar em resulta-

dos positivos e na importância de um con-

ceito bem trabalhado, a agricultura tropical.

Com atuação em diversas áreas de pesqui-

sa de aplicação na agropecuária, a Embrapa

tem como ação fundamental a expansão da

agricultura brasileira. Porém, limitações de na-

tureza orçamentária e de recursos destinados

à comunicação geraram desafios para a pró-

pria área de divulgação.

Era essencial convencer o governo a im-

plantar um plano de revitalização da pesqui-

sa agrícola e um resgate institucional que

fosse capaz de minimizar o êxodo de talen-

tos. Da mesma forma, contornar o orçamen-

to em queda dirigido à empresa era uma

tarefa primordial.

Credibilidade

"A revitalização da pesquisa agrícola é

vital para a continuidade da agricultura tro-

pical" foi a tese apresentada pela equipe de

comunicação, a partir de elementos de con-

vencimento. Entre outras táticas, trazia o con-

ceito como pilar da economia, setor com maior

capacidade de geração de empregos e cres-

cimento do interior.

A fim de reforçar a estratégia de comuni-

cação primando pela visibilidade de resulta-

dos, foi concedido em abril de 2007 o Prêmio

Frederico de Menezes Veiga. Essa e outras

500 milhões
de reais foi o orçamento da Embrapa aprovado

pelo Congresso Nacional, que havia destinado

apenas RS 300 milhões em 2004,

60 mil
pessoas visitaram a exposição Ciência

para a Vida, que aconteceu em abril de 2006

na sede da Embrapa em Brasília.

120
inscrições foram realizadas para o Prêmio

Embrapa de Reportagem de 2007, premiando

cinco categorias (impresso, televisão, rádio

e Internet e destaque).

ações de relações públicas geraram mídia es-

pontânea no valor de R$ 800 mil para a Em-

brapa, sobretudo pela divulgação de novas

pesquisas científicas.

Diversos públicos no Distrito Federal fo-

ram envolvidos: parlamentares, imprensa, co-

munidade científica, agentes do agronegócio,

consumidores urbanos, professores, estudan-

tes e empregados. A alta credibilidade da em-

presa diante dos formadores de opinião e da

imprensa, assim como o engajamento dos

empregados no desenvolvimento das ações,

contribuiu para o resultado final

positivo do projeto. »
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