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Embrapa 40 anos
A sua contribuição extrapola as cadeias produtivas do agronegócio e da agricultura familiar brasileira
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No dia 26 de abril o Brasil comemorou os 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que 
evoluiu e se modernizou gerando um relevante estoque de tecnologias, inovações e quebras de paradigmas (produção, 
parcerias, capacitação, gestão etc.). Isso vem contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, com base 
na produtividade e qualidade dos seus produtos e serviços. 

Antes da Embrapa, o aumento da produção brasileira de grãos ocorria pela expansão da fronteira agrícola, com graves 
impactos ambientais. Hoje, o principal fator do aumento é a produtividade com base nas tecnologias desenvolvidas pela 
Embrapa, em parceria com universidades, organizações estaduais de pesquisa agropecuária e centros internacionais de 
pesquisa. Elas viabilizaram: os cerrados para desenvolver uma moderna e competitiva produção agrícola e agroindustrial; 
o aumento da produtividade agrícola, por meio de novas cultivares (arroz, feijão, milho e soja tropical); novas matrizes e 
reprodutores (bovino de corte, bovino de leite, suínos e aves); novas técnicas de manejo (plantio direto, integração lavoura
-pecuária-floresta, manejo sustentável da caatinga; manejo integrado de pragas e doenças, produção integrada de frutas, 
sistemas agroflorestais) e muitas outras tecnologias agrícolas e agroindustriais. 

Entre as razões do sucesso da Embrapa, destacam-se: o maciço investimento na contratação e treinamento permanente 
de seu pessoal de pesquisa, de apoio à pesquisa e de gestão; e seu modelo de gestão inovador, que, pioneiramente no 
Brasil, em instituições públicas, introduziu a gestão da qualidade, o planejamento estratégico, o Balanced Scorecard, o 
sistema de avaliação de desempenho de todos os seus empregados e de seus centros de pesquisa e unidades de apoio, 
com premiações pelo mérito pessoal e institucional e o preenchimento de cargos de chefia-geral dos centros de pesquisa 
por seleção pública. Some-se a isso a excelente reputação e credibilidade que a instituição consolidou no País e no 
exterior. 

A sua contribuição extrapola as cadeias produtivas do agronegócio e da agricultura familiar brasileira. O seu balanço 
social de 2011, considerando 114 tecnologias e 163 cultivares desenvolvidas e transferidas para os agricultores, 
apresentou lucro social de 

R$ 17,76 bilhões, gerando, para a sociedade, R$ 8,62 para cada real aplicado pelo Governo Federal, além de 75.326 
novos empregos. 

É uma empresa genuinamente brasileira que tem abrangência nacional, por meio de seus 42 centros de pesquisa e seis 
unidades de serviços presentes em quase todo o território nacional.

João Pratagil Pereira de Araújo

Doutor em Agronomia e chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical

Página 1 de 2Embrapa 40 anos | Opinião | O POVO Online

16/05/2013http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2013/05/13/noticiasjornalopiniao,30551...



Nenhum comentário ainda, seja o primeiro a comentar esta notícia. 
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