
Número do Plano de Ação: 04.02.616.02.10

Introdução

As atividades deste plano de ação apóiam a transferência para o mercado 
de conhecimentos e tecnologias de culturas de verão e inverno, com ênfase 
em soja, trigo e girassol - nas áreas de fitossanidade, fertilidade, manejo 
e biologia de solo, economia e administração rural, perdas na colheita, 
qualidade de semente e qualidade nutricional do grão. Esse apoio é dado 
na captação de recursos para realização das atividades de transferência, 
na sua promoção, confeccionando o material de logística de eventos e na 
divulgação, com informação à sociedade por intermédio da mídia.

Objetivos

1) Apoiar a área de transferência de tecnologias, com material 
promocional, de logística e divulgação, na realização de seus 
eventos, em especial dias de campo e palestras.

2) Captar recursos para a realização de eventos nacionais e 
internacionais, como congressos, feiras, seminários, com fins de 
divulgação técnico-científica e institucional.
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3) Obter reconhecimento nacional e internacional da imagem da 
empresa, bem como das tecnologias por ela geradas.

Resultados e Discussão

Considerando o período de 2003 a 2005, foram realizados mais de 
cinquenta eventos de transferência de tecnologias por ano. O número 
de participantes ultrapassou 60.000, na safra 05/06 para soja, e 9.000, 
na safra 2005, para trigo. Para atendimento desse público, foram 
confeccionados materiais impressos de divulgação de cultivares (folders, 
livretos, sistemas de produção, entre outros), banners, álbuns seriados e 
placas de identificação para apoio aos palestrantes. 

No que tange à captação de recursos para realização de eventos vale 
ressaltar a importância dos projetos de comercialização de patrocínios 
nesses três anos. Uma grande soma de recursos financeiros foi 
investida pelos parceiros para terem sua marca associada aos eventos 
técnico-científicos promovidos pela Embrapa - em especial congressos, 
seminários e reuniões técnicas - o que demonstra a confiabilidade e o 
prestígio da instituição e de suas tecnologias.

Além disso, outra atividade deste plano de ação foi divulgar o trabalho 
da Unidade na mídia. A Embrapa Soja produziu releases – textos 
jornalísticos – para divulgar suas tecnologias, produtos e processos, 
junto aos veículos de comunicação brasileiros. Em média, são feitos 
aproximadamente 60 por ano. Na sequência os releases feitos no 
período de 2003 a 2005.
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20/12/2005 - Confirmado primeiro foco de ferrugem em Rondônia 
06/12/2005 - Doze novos focos são registrados no MT 
23/11/2005 - Embrapa tem nova soja de sabor suave 
04/11/2005 - Mato Grosso registra mais um foco de ferrugem da soja 
01/11/2005 - São Paulo tem primeiro foco de ferrugem 
28/10/2005 - Custo ferrugem compromete safra em Primavera do Leste 
26/10/2005 - Primavera tem primeiro foco de ferrugem da safra 
14/10/2005 - Sojicultura perde com uso de sementes não certificadas 
05/10/2005 - Evento traça panorama do girassol no Brasil 
05/10/2005 - Embrapa visita escolas de distritos londrinenses 
05/10/2005 - Pessuti participa hoje de Simpósio Nacional de Girassol 
04/10/2005 - Biodiesel é destaque em evento nacional de girassol 
04/10/2005 - Lançada a mais completa publicação de girassol no Brasil 
03/10/2005 - Parâmetros para zoneamento agroclimático serão destacados em 
Reunião Nacional de Girassol 
30/09/2005 – Rastreabilidade animal caminha para preocupação com o bem-estar 
no processo produtivo 
29/09/2005 - Brasil precisa investir mais em inovação tecnológica para o campo 
29/09/2005 - Inclusão digital no campo é debatida em Congresso 
28/09/2005 - Biodiesel abre debate em evento nacional sobre girassol 
22/09/2005 - Embrapa Soja comemora 30 anos com evento no Maranhão 
21/09/2005 - Produtores de Primavera do Leste reduzem pressão da ferrugem 
para safra  verão 
19/09/2005 - Eventos pretendem debater lugar do girassol no agronegócio 
15/09/2005 - Germinação na espiga pode comprometer qualidade do trigo 
paranaense 
01/09/2005 - Evento discute benefícios da integração lavoura-pecuária para o 
Paraná
30/08/2005 - PR: Chuvas devem ficar abaixo da média nos próximos três meses 
23/08/2005 - Tamanho da semente pode influenciar a produtividade da soja 
22/08/2005 - Tabela de fungicidas para ferrugem já está disponível 
22/08/2005 - Reunião de Soja traça cenário econômico para grão 
18/08/2005 - Reunião de Soja faz indicação de manejo de plantas daninhas em 
soja RR 
18/08/2005 - Arenito do Paraná recebe indicação de manejo 
18/08/2005 - Comissão de Fitopatologia aprova agrupamento de fungicidas para 
ferrugem e oídio 
18/08/2005 - Reunião de Pesquisa de Soja discute interferência da seca na 
produtividade da soja 
17/08/2005 - Controle da ferrugem pode estar afetando organismos benéficos para 
a soja 
17/08/2005 - Embrapa Soja apresenta 14 novas cultivares de soja RR e 
convencionais na Reunião de Soja 
17/08/2005 - Evento traça panorama da safra de soja no Brasil 
17/08/2005 - Tecnologias de produção para 2006 começam a ser debatidas em 
Reunião de Soja 
10/08/2005 - Produtores têm oportunidade de atualização em dias de campo de 
trigo
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10/08/2005 - Produção regionalizada já traz benefícios para produtores de trigo no 
PR
05/08/2005 - Reunião de pesquisa de soja já conta com 450 inscritos 
01/08/2005 - Oeste da Bahia segue sem ferrugem no inverno 
28/07/2005 - Embrapa mostra experiência com ferrugem para americanos 
26/07/2005 - Embrapa alerta para prejuízos com sementes de soja verdes 
25/07/2005 - Desafios para a cultura da soja serão debatidos em reunião técnica 
21/07/2005 - Mapa avalia ferrugem da soja em Primavera do Leste 
20/07/2005 - Técnicos da Embrapa mostram onde economizar ao planejar a safra 
de soja 
20/07/2005 - Dia de Campo na TV destaca manejo da Soja RR 
06/07/2005 - Girassol será matéria-prima para biodiesel no Paraná 
05/07/2005 - Paraná quer estimular cultivo de girassol 
09/06/2005 - MAPA discute implantação da produção integrada de soja no Paraná 
06/06/2005 - Reunião de pesquisa de soja já está com inscrições abertas 
24/05/2005 – Especialistas temem "ponte-verde" com soja safrinha 
23/05/2005 - Consórcio Antiferrugem faz balanço das atividades durante safra de 
soja
16/05/2005 - Embrapa apresenta futuro da pesquisa de soja em estande no Catuaí 
09/05/2005 - Novas cultivares vão atender todos os sistemas de produção 
20/04/2005 - Embrapa Soja lança 22 cultivares em solenidade de aniversário de 30 
anos 
14/04/2005 - Embrapa Soja promove audiência para apresentar resultados 
23/03/2005 - Embrapa Soja leva o futuro da pesquisa para Expo Londrina 
10/03/2005 - Embrapa promove painel sobre inovação tecnológica 
08/03/2005 - Reunião de Pesquisa de Trigo será em Londrina 
01/03/2005 - Embrapa promove dias de campo para agrônomos, famílias de 
produtores, autoridades e jornalistas 
14/02/2005 - Nova temporada do Dia de Campo na TV aborda a ferrugem asiática 
da soja 
01/02/2005 - Embrapa promove palestras técnicas no Show Rural
01/02/2005 - Práticas conservacionistas marcam 30 anos da Embrapa Soja 
31/01/2005 - Embrapa e Emater-PR promovem palestras sobre ferrugem asiática 
da soja no Show Rural Coopavel 
31/01/2005 - Soja tolerante a nematóides é demonstrada no Show Rural 
31/01/2005 - Embrapa Soja apresenta cultivares de soja para alimentação humana 
no Show Rural 
28/01/2005 - Embrapa Soja começa comemoração de 30 anos no Show Rural 
26/01/2005 - Ferrugem asiática é confirmada na Bahia 
20/01/2005 - Embrapa Soja leva tecnologias para produção sustentável de soja no 
Show Rural 
13/01/2005 - Ferrugem acaba de ser confirmada em Tocantins e Rondônia 
07/01/2005 - Ferrugem é identificada em 163 municípios do Brasil 
05/01/2005 - Ferrugem já atinge em mais de 100 municípios do Brasil 
03/01/2005 – Enrugamento de soja no Paraná é causado por baixas temperaturas 
22/12/2004 - População de percevejo castanho na soja está maior a cada safra 
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07/12/2004 - Embrapa promoverá palestras gratuitas sobre a ferrugem asiática 
30/11/2004 - Ferrugem asiática não atinge apenas a soja 
22/11/2004 – Treinamento sobre girassol pretende estimular produção no Paraná 
19/11/2004 - Consórcio Antiferrugem identifica doença da soja em área comercial 
17/11/2004 - Soja recém-germinada morre prematuramente no Paraná 
11/11/2004 - Fungo da ferrugem é identificado em GO, RS, PR e MT 
28/10/2004 – Racionalização de insumos determinará retorno econômico com soja 
21/10/2004 - Combate à ferrugem da soja no Brasil será padronizado 
15/10/2004 - Consórcio Antiferrugem terá primeira reunião em Londrina
21/09/2004 - Embrapa Soja promove treinamento sobre pragas, doenças e plantas 
daninhas 
16/09/2004 - Embrapa disponibiliza novas tabelas de funcigidas para controle de 
doenças da soja 
27/08/2004 - MAPA discute na Embrapa Soja implantação da produção integrada 
de soja 
19/08/2004 - Embrapa debate produção de grãos na Amazônia 
18/08/2004 - Eficiência de fungicidas para controle da ferrugem é destaque em 
Reunião de Pesquisa 
18/08/2004 - Reunião de Pesquisa da Soja tem público recorde 
16/08/2004 - Embrapa lança CD-ROM para auxiliar na Adubação e Nutrição de 
Soja
13/08/2004 - Reunião de Pesquisa de Soja conta com 400 inscritos 
09/08/2004 - Embrapa promove curso de culinária com soja na Amazontech 
29/07/2004 - Trigo será destaque em mais de 30 dias de campo 
13/07/2004 - Embrapa indica regiões e épocas ideais para cultivo da soja 
01/07/2004 - Embrapa aponta perdas de U$2 bilhões com ferrugem da soja na 
safra 2003/2004 
01/06/2004 - Embrapa discute conduta ética e administração responsável 
18/05/2004 - Embrapa leva tecnologias para Agrobalsas 
17/05/2004 - Embrapa Soja apresenta controle biológico de pragas no “Ciência 
para a Vida” 
17/05/2004 - Curso ensina a inserir a soja no dia-a-dia 
17/05/2004 - Internet ajuda sojicultor a acompanhar o desempenho da safra 
13/05/2004 - Embrapa promove evento sobre soja no Mato Grosso 
23/04/2004 - Embrapa promove treinamento sobre doenças da soja para 
agrônomos do MAPA 
12/04/2004 - Método da Embrapa faz balanço nutricional da soja virtualmente 
12/04/2004 - Ferrugem asiática será debatida no II Encontro Regional da Soja 
12/04/2004 - Embrapa Soja apresenta universo científico na Expo Londrina 2004 
12/04/2004 - Embrapa e Emater-PR proporcionam viagem histórica pela cultura da 
soja no Brasil 
05/04/2004 - Painel vai abordar os diferentes usos dados à soja 
26/03/2004 - Brasil deve desperdiçar 4% da safra de soja na colheita 
23/03/2004 - Embrapa Soja vai integrar comitê de C&T no Paraná 
11/03/2004 - Dia de campo da Embrapa Soja deve reunir 400 agrônomos 
05/03/2004 - Evento internacional aponta inovações científicas para soja 
04/03/2004 - Plantio Direto contribui com o seqüestro de carbono 
04/03/2004 - Congresso debate a emissão de CO2 na cultura da soja 
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04/03/2004 - As implicações político-econômicas da soja RR 
03/03/2004 - Soja safrinha prejudica estratégias de controle da ferrugem da soja 
03/03/2004 - Sucesso dos transgênicos no Brasil depende de informação 
03/03/2004 - Soja: rendimento aumenta 25kg/ha ao ano 
02/03/2004 - "Transgênicos podem facilitar conversão para orgânicos nos EUA", diz 
especialista 
02/03/2004 - Congresso discute vantagens da Integração Agricultura e Pecuária 
02/03/2004 - Evento internacional de soja debate aplicações da biotecnologia 
02/03/2004 - Conferência Mundial discute melhoramento da soja 
02/03/2004 - Soja é uma das alternativas contra a fome no mundo 
02/03/2004 - Pesquisa busca novos usos para as OGMs
02/03/2004 - Congresso apresenta novas pesquisas com soja mais resistente à seca 
01/03/2004 - Congresso discute diversidade na adaptação do Sistema Plantio Direto 
01/03/2004 - As tendências da pesquisa na soja 
01/03/2004 - “Soja pode prevenir câncer de mama e de próstata”, diz especialista 
01/03/2004 - Mercado concentra discussões da abertura do mundial de soja 
01/03/2004 - Avanços da pesquisa e transgênicos na abertura do mundial de soja 
25/02/2004 - Embrapa promove maior evento sobre soja já realizado no Brasil 
19/02/2004 - Congresso discute vantagens da Integração Agricultura e Pecuária 
13/02/2004 - Emater e Embrapa apresentam soluções para resistência de plantas daninhas 
a herbicidas 
11/02/2004 - Emater-PR e Embrapa Soja ministram dinâmicas sobre benefícios da soja na 
alimentação 
10/02/2004 - Embrapa e Emater-PR promovem palestras sobre ferrugem asiática da soja 
no Show Rural 
05/02/2004 - Cultivo de soja orgânica é destaque da Embrapa Soja no Show Rural 
02/02/2004 - Iapar e Embrapa realizam três eventos paralelos sobre o trigo 
26/01/2004 - Evento revela panorama atual e perspectiva da soja no mundo 
22/01/2004 - Evento mundial de soja terá 3 simpósios sobre a ferrugem asiática 
21/01/2004 - Evento mundial sobre soja terá mais de 200 palestrantes 
17/01/2004 - Bem-vindo ao site da Embrapa Soja! 
16/01/2004 - Embrapa coordenará combate da ferrugem asiática da soja no Brasil 
05/01/2004 - Ferrugem da soja preocupa produtores do Paraná 
18/12/2003 - Soja ajuda a prevenir doenças e a perder peso 
16/12/2003 - Produção de trigo é destaque em eventos promovidos por Iapar e Embrapa 
04/12/2003 - Especialistas latino-americanos coletam de minhocas na Serra do Mar 
28/11/2003 - Evento latino-americano reúne especialistas em minhocas 
27/11/2003 - Aumento da eficiência da adubação na cultura da soja 
25/11/2003 - Embrapa Soja promove amanhã evento de preparação para aposentadoria 
24/11/2003 - Ferrugem da soja é identificada mais cedo no Brasil 
10/11/2003 - Tecnologia de aplicação de agrotóxicos garante eficiência na produção de 
soja
29/10/2003 - Embrapa investe em pesquisa para controlar ferrugem asiática na cultura da 
soja
23/09/2003 - Embrapa intensifica ações de orientação sobre ferrugem da soja 

10/09/2003 - Doença causada por vírus prejudica lavouras de soja 

03/09/2003 - Embrapa e Fapeagro lançam cultivares de soja durante a Expointer 

22/08/2003 - Embrapa lança método para facilitar diagnóstico nutricional da soja 

22/08/2003 - Soja é um alimento nutritivo e saudável 

20/08/2003 - Dia de Campo conta história do trigo 

18/08/2003 - Fórum de pesquisa busca mais eficiência ao sojicultor brasileiro 

14/08/2003 – Biocombustível é opção de mudança da matriz energética 

13/08/2003 - Soja transgênica é destaque na Reunião de Soja 

13/08/2003 - Reunião de Soja mostra panorama da cultura nos estados produtores 

08/08/2003 - Começa amanhã Reunião de Pesquisa de Soja 

07/08/2003 – Geral 

06/08/2003 - Embrapa e Meridional lançam cultivar de trigo na Expotécnica 

29/07/2003 - Brasil vai suprir demanda mundial de soja 

24/07/2003 - Embrapa e Meridional divulgam calendário de dias de campo sobre trigo 

21/07/2003 - Embrapa e Meridional divulgam calendário de dias de campo sobre trigo 

10/07/2003 - Ciência do solo ganha nova linha de pesquisa 

08/07/2003 - Embrapa e Fundação Bahia lançam nova cultivar de soja para o 

Nordeste 

25/04/2003 - Embrapa tem novo método para diagnóstico nutricional da soja 

10/04/2003 - Soja é tema de encontro regional na Expo Londrina 

07/04/2003 - Embrapa apresenta método para facilitar diagnóstico nutricional da soja 
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23/09/2003 - Embrapa intensifica ações de orientação sobre ferrugem da soja 

10/09/2003 - Doença causada por vírus prejudica lavouras de soja 

03/09/2003 - Embrapa e Fapeagro lançam cultivares de soja durante a Expointer 

22/08/2003 - Embrapa lança método para facilitar diagnóstico nutricional da soja 

22/08/2003 - Soja é um alimento nutritivo e saudável 

20/08/2003 - Dia de Campo conta história do trigo 

18/08/2003 - Fórum de pesquisa busca mais eficiência ao sojicultor brasileiro 

14/08/2003 – Biocombustível é opção de mudança da matriz energética 

13/08/2003 - Soja transgênica é destaque na Reunião de Soja 

13/08/2003 - Reunião de Soja mostra panorama da cultura nos estados produtores 

08/08/2003 - Começa amanhã Reunião de Pesquisa de Soja 

07/08/2003 – Geral 

06/08/2003 - Embrapa e Meridional lançam cultivar de trigo na Expotécnica 

29/07/2003 - Brasil vai suprir demanda mundial de soja 

24/07/2003 - Embrapa e Meridional divulgam calendário de dias de campo sobre trigo 

21/07/2003 - Embrapa e Meridional divulgam calendário de dias de campo sobre trigo 

10/07/2003 - Ciência do solo ganha nova linha de pesquisa 

08/07/2003 - Embrapa e Fundação Bahia lançam nova cultivar de soja para o 

Nordeste 

25/04/2003 - Embrapa tem novo método para diagnóstico nutricional da soja 

10/04/2003 - Soja é tema de encontro regional na Expo Londrina 

07/04/2003 - Embrapa apresenta método para facilitar diagnóstico nutricional da soja 
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