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Introdução: O Protejá (Proteja já o conhecimento), implantado em 
2008 pela Embrapa Gado de Corte em parceria com a Agência 
Brasileira de Informação (ABIN), consiste em uma ação gerencial 
vinculada à Diretriz Estratégica do V Plano Diretor da Embrapa 
(PDE) – de ‘’promover a gestão e proteção do conhecimento``. 
Percebida a fragil idade na proteção deficiente das 
informações/conhecimento sensível a Unidade identificou o 
Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível – 
PNPC da ABIN, como instrumento necessário à implantação de 
programas/processos de gestão e proteção do conhecimento 
buscando evitar a perda e vazamento de conhecimento relevante.

Metodologia: O trabalho foi concebido e realizado  por meio de 
uma ação em que os atores foram envolvidos de modo participativo 
com o problema, visando a busca de alternativas à mera produção 
de apontamentos de vulnerabilidades do estado da arte da 
proteção do conhecimento na Embrapa Gado de Corte.  Buscou-se  
ainda a intervenção na realidade contemplando  o autodiagnóstico, 
a elaboração de estratégias e o embate prático frente a situação 
detectada (DEMO, 1995) com os próprios atores do processo. A 
proposição está relacionada à necessidade de um novo e rápido 
entendimento sobre a proteção do conhecimento em linearidade 
com as orientações estratégicas da Embrapa (Embrapa, PDE, 
2008).

Conclusões: O Protejá abarca todas as esferas de trabalho na Embrapa - do campo à pesquisa. Cria canais de interlocução e prática contínua na 
proteção e vigília do conhecimento, contribuindo na disseminação de uma cultura de proteção à informação e conhecimento sensível. Este 
Programa pioneiro na Embrapa foi considerado uma iniciativa estratégica, e institucionalizada pela Empresa, sendo a parceria com  ABIN  
ampliada às todas Unidades.
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Resultados Alcançados: Foram realizadas p
diagnóstico das vulnerabilidades contemplando as áreas ambiente 
físico, documental, de pessoas e de tecnologia de 
Informação/comunicação. Houve treinamento para todos os 
empregados da Embrapa Gado de Corte com resultados de 
melhoria qualitativa nas condutas e de negociações, na recepção 
do público, na comunicação  e repasse de informações, bem como  
na proteção dos ativos da Empresa, com incremento de melhoria 
dos processos de P&D e de transferência de tecnologia, e 
consequente  aumento de processos relativos à proteção intelectual. 
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