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Resumo

Em um projeto de pesquisa, os resultados gerados só têm sentido se chegarem ao público-alvo.

Assim, um projeto completo inclui também as ações para comunicação e transferência de conhe-

cimentos. Somado aos agentes da pesquisa, pode atuar uma equipe multidisciplinar voltada a

difusão das tecnologias ou serviços desenvolvidos durante o projeto. No projeto Manejo Integra-

do de Pragas de Grãos (MIPGRÃOS) e Sementes (MIPSEMENTES)  Armazenadas, desenvolvi-

do pela Embrapa Trigo e Embrapa Soja, estão contempladas atividades de transferência de

tecnologia associadas à comunicação empresarial.
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Introdução

O ataque de pragas e insetos pode resultar em perdas de até 10% do rendimento total de grãos

armazenados, índice que representa um prejuízo estimado em  R$ 1,4 bilhão/ano para o Brasil.

Os programas MIPGRÃOS e MIPSEMENTES foram desenvolvidos com o objetivo de assegurar

a qualidade final dos grãos e sementes, evitando o ataque de insetos desde o recebimento,

durante o processamento, até o momento de comercialização. Como a base do projeto consiste

em ações preventivas, faz-se necessário o contato direto com os técnicos que atuam nos arma-

zéns para conscientizar a respeito dos custos e perdas ocasionadas pelos insetos. Ações de

transferência nas unidades armazenadoras com palestras e atividades práticas, somadas ao

trabalho de comunicação através de folders, cartazes e organização de eventos que consideram

a adequação desde o local, linguagem e material distribuído, têm resultado em melhor efeito

sobre o público-alvo.

A divulgação atua durante a instalação da Unidade Piloto - armazém que serve de modelo para as

ações de transferência dentro de uma estrutura de armazenagem - destacando aos parceiros os

motivos da escolha.  A estratégia evolui para a organização dos eventos (convites e programas de

cursos e lançamentos) e consolida os resultados com a repercussão na mídia.
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Durante todo o processo de execução do projeto, participam profissionais da área agronômica

(pesquisadores, analistas e técnicos) em conjunto com diferentes atores de comunicação

(marketing, editoração, relações públicas e jornalismo). É a comunicação integrada compondo

um dos pilares para o sucesso de um projeto de pesquisa e transferência de tecnologia.

Método

O método de transferência de tecnologia adotado partiu da articulação e planejamento das

atividades em cada parceiro do projeto, que são cooperativas e empresas que trabalham com

unidades armazenadoras de grãos e sementes (principalmente soja e trigo). Definidos os parcei-

ros, seguiu-se para a transferência da técnica de manejo integrado de pragas de grãos e semen-

tes armazenadas na unidade piloto de armazenagem, onde foram incluídas atividades como even-

tos de lançamento em cada unidade, cursos sobre controle de pragas, divulgação na mídia,

elaboração de material gráfico e dias de campo para difusão da tecnologia.

As estratégias de comunicação foram desenvolvidas durante os três anos do projeto (2008-2010),

com um cronograma de eventos e metas de divulgação. O foco nos resultados garantiu o suces-

so do projeto com o uso da comunicação integrada acompanhando a evolução da pesquisa.

Resultados

Ao longo dos 36 meses do projeto, os programas MIPGRÃOS e MIPSEMENTES foram efetivados

através de contratos e acordos de parceria para a transferência de tecnologia em 14 instituições,

proporcionando trabalhos em cooperativas, moinhos, cerealistas e unidades da Embrapa espa-

lhados nos principais centros produtores do país.

Para chegar a este resultado, a equipe do projeto contou com cinco profissionais da Embrapa.

Foram realizados 24 eventos (lançamentos, cursos e dias de campo) que atingiram um público

estimado em três mil pessoas. Como suporte, foram produzidas quatro peças publicitárias utiliza-

das como material informativo nos eventos. O relacionamento com a mídia chegou a 48 diferen-

tes veículos de comunicação, através de entrevistas de rádio, TV, podcast, portais, jornais im-

pressos e corporativos (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados da comunicação estratégica por atividade.

Atividade 2008 2009 2010 Total

Relacionamento com a mídia   39 37 7 83

Organização de Eventos     2 5 1 8

Editoração     1 2 1 4

Dias de Campo      - 1 3 4

Cursos 4 7 2 13
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Na  Figura 1 abaixo estão representados os resultados alcançados até o primeiro semestre de

2010 com os Projetos MIPGRÄOS E MIPSEMENTES, que possuem a finalização prevista para

março de 2011.

Figura 1. Metas do projeto e resultados alcançados.

*Unidades Demonstrativas de MIPGRÃOS e MIPSEMENTES.
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