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Apresenta~ao

Este plano de trabalho nao constituiu apenas em uma das exigencias formais
que habilita uma candidatura ao cargo de chefe-geral da Embrapa Meio-
Norte. Foi resultado de discussoes e reflexoes desenvolvidas
individualmente e com QS empregados da Unidade. Sua elabora<;:ao foi
fundamentada no conhecimento e na experiencia dos empregados
consultados e tem como objetivo orientar a administra<;:ao para um perfodo
de gestao maximo de quatro anos.

Procurou-se, na sua estrutura<;:ao, dar uma visao resumida das tendencias
do desenvolvimento mundial e um retrato rapido da posi<;:ao da Embrapa no
atual contexte da gera<;:ao, adapta<;:ao e transferencia de tecnologias para 0

desenvolvimento sustentado do agroneg6cio brasileiro e nos cenarios das
mudan<;:as no mundo e no contexte das novas polfticas de governo.

Referente a Embrapa Meio-Norte, procurou-se mostrar a sua posi<;:ao no
ambiente regional, descrevendo sinteticamente a hist6ria de sua cria<;:ao,
sua situa<;:ao atual, uma visao estrategica de sua atua<;:ao, os ambientes
internos (pontos fortes e fracos) e externos (oportunidades e amea<;:as) e a
sua missao institucional.

As a<;:oes ou objetivos especfficos contidos nesta proposta de trabalho
agregam as prioridades a serem trabalhadas nas areas de gestao
administrativa, pesquisa e desenvolvimento, comunica<;:ao e neg6cios
tecnol6gicos. A implementa<;:ao dessas a<;:oes proporcionara avan<;:os
importantes para a pesquisa, gera<;:ao, adapta<;:ao e transferencia de
tecnologia para 0 desenvolvimento sustentado do agroneg6cio da Regiao
Meio-Norte.
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Plano de Gestao para a
Embrapa Meio-Norte

o forte dinamismo globalizado pela abertura de mercado, forma<;:aode blocos
regionais, avan<;:ostecnol6gicos, imposto pela economia mundial, vem criando
um novo padrao de concorrencia via pre<;:o,qualidade e diversifica<;:ao, alinhado a
uma nova consciencia ecol6gica, em harmonia com 0 paradigma internacional do
desenvolvimento sustentavel.

Diante desse contexte e considerando 0 mundo dos neg6cios, das questoes
econ6micas e da polrtica, com base no desenvolvimento da ciencia, da
tecnologia, dos sistemas de informa9ao e da imprevisibilidade, torna-se um
grande desafio trabalhar na visao de desenvolvimento sustentavel. Esses
desafios estao inteiramente relacionados com as caracterrsticas do mundo atual
consolidado por um sistema capitalista integrado de forma globalizada.

A questao do mercado globalizado, associ ada a recessao mundial e as barreiras
protecionistas. impostas pelos parses ricos, vem deixando os parses em
desenvolvimento cada vez mais em situa9ao diffcil. Esse ambiente econ6mico
baseado em economias abertas e competitivas tem maior flexibilidade, porem, e
instavel e favorece a exclusao, 0 que prejudica as exporta90es de parses como 0

Brasil, contribuindo para 0 aumento do desemprego e das desigualdades socia is,
principal mente no meio rural e nas periferias das grandes metr6poles.

Essas situa90es tem tido reflexos no Pars, notadamente nas institui90es publicas
e privadas e, tambem, no padrao de vida da popula9ao. A redu9ao do Estado e



dos postos de trabalho aumentou a concorrencia, houve mudan9a nos padroes
de consumo, em que 0 consumidor tornou-se mais exigente em razao do
aumento da oferta de bens de consumo e da multiplicidade de escolha.

Para as organiza90es que trabalham com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D,
como e 0 caso da Embrapa, houve necessidade de uma postura organizacional
com base nos valores da eficiencia e da eficacia, adotando um novo modele de
Pesquisa e Desenvolvimento focado nas demandas do mercado e no cliente, com
enfase nas questoes econ6micas, socia is e ambientais. Nessa 6tica, as
tecnologias geradas e/ou adaptadas devem resultar em produtos
economicamente viaveis, socialmente justos e ambientalmente corretos.

Com essas transforma90es globalizadas, houve um aumento da competitividade,
exigindo-se novas tecnologias nos modelos de produ9ao e gestao, que tem
exigido das institui90es uma nova postura no tocante a suas estrategias de
gestao, neg6cios e organiza9ao. A sobrevivencia das institui90es, sobretudo as
publicas, tem sido determinada pela sua capacidade pr6-ativa de empreender
mudan9as que permitam a manuten9ao nas altera90es dos cenarios sociais,
politicos e econ6micos, 0 que requer um constante monitoramento e uma gestao
participativa e com visao estrategica.

No ambito dessas mudan9as e adapta90es, a Embrapa Meio-Norte procurou
ajustar-se a essa nova realidade, buscando um atendimento por excelencia em
P&D, focado nas demandas dos principais agroneg6eios-da Regiao Meio-Norte,
como recursos naturais, agricultura familiar, pecuaria, fruticultura, apicultura,
culturas alimentares e agroindustriais, na visao de desenvolvimento sustentado.

A Embrapa no contexto da
gera~ao, adapta~ao e transferencia
de tecnologias para 0 agroneg6cio
brasileiro

A gera9ao, a adapta9ao e a transferencia de tecnologias para 0 agroneg6cio
bra'sileiro estao relacionadas com a politica e processos de Pesquisa e
Desenvolvimento e Inova9ao (PD&I), associados a Comunica9ao Empresarial e
Neg6cios Tecilol6gicos_ Pesquisa e Desenvolvimento e Inova9ao sao um
conjunto de a90es que envolvem a gera9ao de conhecimentos, a transforma9ao



de conhecimentos e a adaptac;:aode tecnologias ja existentes em novas
tecnologias, na forma de produtos e process os acabados que atendam as
necessidades de mercado. Embora de forma implfcita, desde a sua criac;:aoem
1973, a Embrapa se estabeleceu como instituic;:ao de Pesquisa Agropecuaria sob
a 6tica de Pesquisa e Desenvolvimento.

Pesquisa e Desenvolvimento sac as principais atividades basicas da Embrapa,
que tem infcio na identificac;:ao das demand as, que posteriormente passam pela
gerac;:aode conhecimentos e informac;:5es tecnicas, desenvolvimento e adaptac;:ao
de tecnologias, construindo prot6tipos a serem validados, originando produtos e
processos acabados. A Transferencia de Tecnologias, que e a segunda atividade
basica, completa a missao da Embrapa e tem infcio nos produtos e processos
acabados pelas ac;:5esde P&D.

As polrticas de gerac;:ao,adaptac;:aoe transferencia de tecnologias para 0

incremento do agroneg6cio brasileiro s6 atingirao seus objetivos se a Embrapa
tiver a capacidade de acompanhar as mudan<;:asnos cenarios e polfticas sociais e
econ6micas ocorridas no mundo e no Brasil e de fazer os devidos ajustes no seu
modele institucional.

A pesquisa agropecuaria e a assistencia tecnica rural no Brasil, ate meados dos
anos 60 e infcio da decada de 70, eram feitas pelo Departamento de Pesquisa
Agropecuaria (DNPEA) e pela Associac;:ao Brasileira de Credito e Assistencia
Rural (ABCAR) respectivamente. A partir daf, em virtude da necessidade de fazer
mudanc;:aspara aperfeic;:oaros sistemas brasileiros de pesquisa agropecuaria e
assistencia tecnica e extensao rural, 0 governo brasileiro reorganizou os 6rgaos
existentes e os transformou em empresas publicas de direito privado, criando em
1973 a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) e a Embrater

(Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e Extensao Rural).

A partir da metade da decada de 80, novos questionamentos surgiram por parte
dos diversos segmentos da sociedade, quanto ao modelo nacionai de
desenvolvimento, de caracterfsticas "Fordista", "produtivista", "reducionista",
"centralizador" e que nao servia para 0 Pais diante dos novos desafios das
realidades emergentes. 0 Brasil chegou no final da decada como a decima



economia do mundo ocidental, porem, com a maior dfvida externa dos paises em
desenvolvimento e a pior distribui930 de renda.

No inicio da decada de 90, 0 novo governo implementou um modelo de
desenvolvimento com 0 enfoque neoliberal e que propunha, entre outras coisas,
a moderniza930 do setor publico do Brasil. Foi nesse contexto de transi930 que
algumas institui90es publicas foram privatizadas e outras desapareceram. A
extin930 de algumas institui90es publicas nesse perfodo, entre outras causas, foi
motivada pela falta de disposi930 de mudar para uma re-adequa930 aos novos
cenarios mundiais e brasileiro. Diante dessa situa930, a Embrapa foi conservada,
principalmente por ser pr6-ativa em estabelecer mudan9as por iniciativa pr6pria.

Em frente as amea9as, a Embrapa sentiu a necessidade de rever seu modelo de
gest30 e propos transforma90es profundas na sua polftica de pesquisa e
desenvolvimento, saindo da pesquisa, exclusivamente de oferta, para um
modelo de demanda, focado nas necessidades do cliente. Para a Embrapa, cliente
e todo individuo, grupo ou entidade, publica ou privada, cujo sucesso em suas
atividades dependa dos produtos e servi90s, de natureza economica ou social
oferecidos pela empresa e seus parceiros.

A sobrevivencia da Embrapa se deu em raz30 das suas caracterfsticas de ser uma
empresa pr6-ativa, que analisa permanentemente os cenarios e seus reflexos na
institui930 e a internaliza9ao de uma ViS30estrategica, verificada, principalmente,
a partir da d-ecada de '90. Essa'pr6-atividade somente -foi passfvel gra9as ·aos
valores desenvolvidos na empresa, os quais fomentaram a cria9ao de uma
cultura interna de cren9a na organiza9ao, e a sua importancia para a sociedade
brasileira, compartilhando com essa sociedade suas transforma90es.

Isso mostra que a Embrapa, em virtude de sua pr6-atividade e de sua capacidade
de analisar, de modo permanente, os cenarios nacionais e internacionais e seus
reflexos sobre 0 agroneg6cio brasileiro, tera um papel fundamental na redu930
dos desequilibrios economicos regionais e na manuten9ao e incremento da
competitividade brasileira. Sua contribui930 esta vinculada ao desenvolvimento
de tecnologias agropecuarias, capazes de elevar a participa930 dos produtos
brasileiros no mercado internacional, sem reduzir a rentabilidade do setor.

Em qualquer economia, 0 processo de ajustamento traz problemas para 0 setor
mais fragilizado, que no caso brasileiro tem sido a agropecuaria. Nesse setor, os
produtores que n30 apresentam condi90es gerenciais de continuar participando
do mercado tem sido excluidos, 0 que representa um alto custo social. Essa



situa9ao proporciona 0 aparecimento de desequilibrios regionais, inquietando
aqueles que procuram promover um desenvolvimento com equidade, em bases
s61idas e sustentavel.

A Embrapa entende que participa de um neg6cio como qualquer outro e que sua
sobrevivencia no mercado depende de sua capacidade de oferecer solu90es
tecnol6gicas compatfveis com os segmentos interessados, no caso os
produtores.

Diante dessa situa9ao, ela pretende ser uma empresa de referencia no Brasil e no
exterior, reconhecida pela sua capacidade de oferecer solu90es adequadas e
oportunas para 0 mercado e para a sociedade, utilizando-se de uma estrutura
leve e agil, concentrada na atividade de pesquisa e desenvolvimento.

Para atingir seus objetivos, a empresa sentiu a necessidade de rever seu modele
de gestao e propos transforma90es na sua polltica de comunica9ao, neg6cios
tecnol6gicos.e pes'quisa e desenvolvimento,_procurandosair do model{)·,de·o:ferta
para um modele de demand a, em que as prioridades da pesquisa sac definidas
com os seus clientes, parceiros e usuarios.

Na segunda metade da decada de 90, a Embrapa incorporou na cultura
organizacional duas novas areas, Neg6cios Tecnol6gicos e Comunica9ao
Empresarial, que, associ adas a essa nova postura de P&D, passaram a atuar no
setor agropecuario com 0 enfoque de cadeia produtiva, propondo a viabiliza9ao
de solu90es tecnol6gicas para 0 agroneg6cio brasileiro.

Com as mudan9as ocorridas no cenario politico e, consequentemente, nas
polfticas de desenvolvimento do Pais, a partir do inicio de 2003, a Embrapa se
antecipou e propos ajustes para se inserir na atua9ao das novas pollticas de
governo, que tem como macroobjetivo resolver os problemas sociais com a
redu9ao da pobreza e da exclusao social no campo. Desse modo, a forte
capacidade de sobrevivencia da Embrapa tem sido, sem duvida, em razao dessa

sua visao pr6-ativa.

No processo de gera9ao, adapta9ao e transferencia de tecnologias para 0

desenvolvimento sustentado do agroneg6cio brasileiro, a Embrapa s6 atingira



seus objetivos se tiver a capacidade de acompanhar as mudan<;:asnos cenc\rios e
politicas socia is e econ6micas e de fazer os devidos ajustes no seu modele
institucional.

Nesse aspecto, a Embrapa sempre buscou atender as demand as dos grandes
programas de desenvolvimento agropecuario estabelecidos nas politicas de
governo. No entanto, atualmente, diante de um cenario social e politico
diferente, deve ultrapassar suas fronteiras de geradora de tecnologias para a
agropecuaria, visando a eleva<;:aoda produtividade e lucratividade no
agroneg6cio, e inserir-se tambem em programas de politicas publicas, para dar
sua contribui<;:ao para a redu<;:aoda exclusao e das desigualdades sociais,
notadamente no meio rural.

A Embrapa dispoe de uma estrutura de P&D em todo 0 Pais, composta por 37
Unidades Descentralizadas trabalhando na gera<;:aoe adapta<;:aode tecnologias
para os varios seguimentos do agroneg6cio brasileiro. A grande maioria das
Unidades passa por adapta<;:oespara atender as politicas de governo voltadas
para os programas sociais, como 0 Programa de Seguran<;:aAlimentar (Fome
Zero), que objetiva erradicar a fome, distribuir renda e incorporar os excluidos no

processo de desenvolvimento. A participa<;:aoda Embrapa nesse programa
devera ser por meio da gera<;:aoe adapta<;:aode tecnologias no ambito da
agricultura familiar.

Alem etaagricultura familiar, que e urn 'programa de prioridade dogoverno federal
e da Embrapa, outros temas importantes para 0 desenvolvimento sustentado do
agroneg6cio brasileiro, que estao inseridos nas politicas de governo, como a
questao ambiental, tambem estao sendo trabalhados.

A atua<;:aoda Embrapa no contexto da Regiao Meio-Norte tem side norteada
pelas a<;:oesdesenvolvidas pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte
(Embrapa Meio-Norte), com sede em Teresina, Piaui, cujo nascedouro e evolu<;:ao
institucional serao apresentados em uma abordagem sobre seu hist6rico,
localiza<;:aogeogrMica e situa<;:aoatual.



o Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte - Embrapa Meio-Norte foi
criado em marc;:ode 1993, a partir da fusao do Centro Nacional de Pesquisa de
Agricultura Irrigada - CNPAI e da Unidade de Execuc;:aode Pesquisa de Ambito
Estadual - UEPAE de Teresina, cujo mandato e atuar nos Estados do Piaui e do
Maranhao, que juntos constituem a Regiao Meio-Norte.

Antes da criac;:aoda Embrapa Meio-Norte, existiam na regiao apenas duas
instituic;:6es voltadas para a pesquisa agropecuaria: a Embrapa (UEPAE de
Teresina e 0 CNPAI) e a Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuaria -
Emapa.

No Estado do Piaui, a UEPAE de Teresina vinha atuando como a principal
instituic;:ao do setor. Por se tratar de uma unidade de execuc;:aode pesquisa, a
UEPAE tinha sua atuac;:,ao'centrada na execuc;:ao de ac;:6esde p'esquisa ligada's a
projetos de outros centros da Embrapa, normalmente concebidos e aprovados,
em alguns casos, sem uma identificac;:ao com a problematica local. Com a criac;:ao

do CNPAI, destinado a realizar pesquisas especificamente voltadas para
agricultura irrigada, criou-se uma expectativa em torno dos beneffcios
tecnol6gicos para a Regiao Meio-Norte. No entanto, em razao da crise econ6mica
nacional verificada ap6s sua implantac;:ao, seu tempo de existencia foi muito
curto e nao foi possivel que 0 CNPAI produzisse resultados significativos.

No Maranhao, a Emapa vinha cumprindo com dificuldade 0 seu papel de
geradora de conhecimentos e tecnologias para 0 setor agropecuario do Estado.
Em virtude da crise econ6mica do Pais e dos estados nos ultimos anos, a Emapa
foi extinta, influenciando na continuidade das ac;:6esde pesquisa desenvolvidas
no Estado. Ao tempo em que a Emapa estava sendo extinta, verificava-se uma
crescente demanda por respostas tecnol6gicas para 0 agroneg6cio regional, 0

que levou a Embrapa a repensar sua forma de atuac;:ao,vindo a criar 0 Centro de
Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte - Embrapa Meio-Norte, objetivando
contribuir para 0 desenvolvimento sustentado da regiao.



A Embrapa Meio-Norte esta inserida numa vasta regiao composta pelos Estados
do Piaui e do Maranhao, cada qual com suas particularidades.

o Estado do Maranhao e 0 segundo maior Estado do Nordeste, com uma area
geogratica de 333.365 km2, e possui 0 segundo mais extenso litoral do Pais,
com 640 km. A sua posic;;aogeogratica, associada a logistica multimodal de
escoamento/embarque da produc;;ao,viabilizada pela estrada de ferre Carajas,
pelo porto de Ponta da Madeira e pela melhoria do sistema rodoviario, confere-
Ihe vantagens comparativas consideraveis com relac;;aoao comercio internacional,
pela proximidade dos grandes mercados consumidores e exportadores dos
Estados Unidos e da Europa.

o Estado engloba tres tipos de clima: quente e umido ou equatorial, quente e
semi-umido ou tropical umi??, e quente e semi-arido ou tropical. A temperatura
media anual situa-se entre 26 ~.27°C, com temperaturas maxima e minima de
35°C e 20,3°C respectivamente. A distribuic;;ao espacial da pluviosidade e muito
diversificada e os valores predominantes se situam entre 1.000 e 2.000 mm/
ano.

Aproximadamente um terc;;oda vegetac;;aomaranhense e formada por florestas
equatoriais. 0 restante -esta representa-da por cerrados, matas de trar-tsiC;;ao,
cocais, manguezais, campos e restingas.

o Estado e tambem privilegiado em recursos hidricos, sendo cortado por rios
perenes, extensos e abundantes, destacando-se 0 Mearim, 0 Tocantins, 0

Parnaiba e 0 Itapecuru. A bacia do Mearim e a maior do Estado, compreendendo
uma area de 110.936 km2. E formada pelo Rio Mearim, que corre do sui para 0

norte do Estado. A bacia do Rio Parnaiba, que abrange 70.000 km2, e a
segunda maior do Estado, seguida da bacia do Rio Itapecuru, com uma area de
52.700 km2, e da bacia do Rio Tocantins, com 30.600 km2, dos quais 4%
estao em territ6rio maranhense.

o Maranhao possui ainda um enorme potencial hidrico subterraneo que necessita
de estudos mais especfficos. 0 Estado esta localizado, em quase toda sua
totalidade, na bacia sedimentar do Piaui-Maranhao.

Os solos estao divididos em diversas classes. Na regiao dos Cocais,
predominam Alissolos, Plintossolos e Neossolos. Nos Cerrados, destacam-se



Neossolos, Latossolos Vermelho-Amarelos, Alissolos e Chernossolo. Na reglao
de Baixada, predominam Plintossolos, Alissolos e Neossolos. Na Pre-Amazonia,
os solos predominantes saD Plintossolos, Alissolos, Neossolos e Latossolos de
textura muito argilosa. Na Chapada Maranhense, predominam os Neossolos com
os Plintossolos, Alissolos e Neossolos.

A popula9ao do Estado do Maranhao, em 2000, era de aproximadamente
5.651.475 habitantes, sendo 3.364.070 habitantes (59,53%) residentes na
zona urbana e 2.287.405 habitantes (40,48%) na zona rural. A densidade
demogrMica e em torno de 16,95 habitantes/km2•

Por sua vez, 0 Piaui possui uma area geogrMica de 252.000 km2, sendo 0
terceiro maior Estado da Regiao Nordeste, abrigando uma popula9ao de
2.843.278 habitantes, sendo 1.788.590 habitantes (62,91 %) residentes na
zona urbana e 1.054.688 habitantes (37,04%) morando na zona rural, e uma
densidade de 11,28 habitantes/km2. Atualmente, pelo indice de
desenvolvimento humano (IDH), 0 Piaui e 0 Estado mais carente da federa9ao,
apresentando os piores indices de pobreza nacional. Dados oficiais indicam que,
de cada dez famflias, seis sobrevivem nos Iimites minimos da linha de pobreza.

o clima do Estado e predominantemente quente e seco e semi-arido. A
temperatura media anual e de 26°C para a altitude de 150 m e de 24°C para a
de 450 a 500 m, sendo as temperaturas maxima, media e minima de 34°C,

28°C e 23°C respectivamente. 0 regime de chuva e concentrado nos meses de
dezembro a maio, apresentando uma media anual de 900 mm.

o Estado possui 140 rios, com mais de 5.000 km de extensao. Desse total,
2.745 km saD perenes, destacando-se os Rios Parnaiba e Gurgueia. Apresenta
130 lagos com potencial para irrigar mais de 100 mil hectares. Somente
armazenados em a9udes, existem cerca de 5,5 bilh6es de metros cubicos de
agua e aproximadamente 300 mil hectares de varzeas passiveis de serem
aproveitadas com irriga9ao. Por estar assentado sobre area sedimentar, d~tem
aqQiferos subterraneos de elevada capacidade e de baixa profundidade,
concentrando cerca de 50% das aguas subterraneas da Regi130Nordeste.

Os principais tipos de solos existentes no Estado do Piaui, em ordem
decrescente de abrangencia, SaD:Neossolos (9,2 milh6es de hectares),
Latossolos Vermelho-Amarelos (9,0 milh6es de hectares), Neossolos, Alissolos,
Plintossolos, Luvissolos, Neossolos e Vertissolos. A vegeta9ao do Piaui e
representada por cerrados, caatingas e matas pluviais, ocorrendo tambem cocais,
restingas e mangues.



Os dois Estados juntos integram a Regiao Meio-Norte que e caracterizada pela
diversidade de ecossistemas, por ser uma zona intermediaria entre os Cerrados, 0

Tr6pico Semi-Arido e a Floresta Amaz6nica, cada um deles apresentando suas
peculiaridades no tocante ao uso dos recursos naturais e s6cio-econ6micos.

Apesar da importancia ecol6gica, social e econ6mica dos ecossistemas da
Rregiao Meio-Norte, 0 conhecimento sobre 0 uso adequado dos seus diversos
recursos e ainda insuficiente, estando disperso e de forma nao sistematizada.

Todavia, gravas a sua grande diversidade, 0 Meio-Norte destaca-se, em relavao a
outras regioes do Pais, por apresentar algumas vantagens comparativas,
sobretudo no tocante a vocavao natural para 0 desenvolvimento de uma
agricultura granffera e das fibrosas (commodities) fruticultura, voltada inclusive

para a exportavao pecuaria de grande e pequeno portes apicultura, aquicultura e
pescado. Ademais, a regiao apresenta vocavao para as atividades produtivas do
tipo especialidade, a exemplo de produtos tipicamente regionais, como as
fruteiras nativas, 0 mel de abelhas da flora silvestre, as plantas medicinais,
alguns animais nativos e os recursos naturais pesqueiros.

Em virtude de apresentar proporcionalmente a maior populavao rural do
Nordeste, a Regiao Meio-Norte e tambem naturalmente vocacionada para a
agricultura familiar, com enfoque de agregavao de valor a produvao,
diferentemente do modele tradicional, focado apenas na subsistencia do homem
rural. Tudoiss"Q tem funcionado como' um forte atrativo, seRdo hojeum ponto
de convergencia de empreendedores que tem encontrado na regiao alternativas
viaveis para 0 desenvolvimento de diversas atividades do agroneg6cio, as quais
presentemente estao em consonancia com as polfticas do governo federal para a
promovao do agroneg6cio no ambito da Regiao Nordeste.

Diante dessa realidade, a Embrapa Meio-Norte tem a responsabilidade de buscar
atender as demandas dos diversos segmentos do agroneg6cio, apresentando
soluvoes que permitam a utilizavao dos recursos naturais e s6cio-econ6micos, de
modo a contribuir para 0 desenvolvimento sustentavel do agroneg6cio dessa
ecorregiao.

A Embrapa Meio-Norte esta constituida por uma sede situada no Municipio de
Teresina, PI; uma Unidade de Execuvao de Pesquisa em Parnaiba, PI; tres



fazendas experimentais localizadas nos Munidpios de Campo Maior, Castelo do
Piauf e Sao Joao do Piauf e um campo experimental em Alvorada do Gurgueia,
numa area cedida em comodato pelo DNOCS, todas no Piauf. Conta ainda com 0

apoio do Nucleo de Pesquisa da Embrapa Soja, localizado em Balsas, MA, por
meio de contrato de coopera<;:aotecnica. Muitas a<;:oesde pesquisa e de
transferencia de tecnologias realizam-se em propriedades de produtores,
especialmente aquelas atividades desenvolvidas nos ecossistemas Semi-Arido e
Cerrados.

A Embrapa Meio-Norte possui dez laborat6rios, quatro localizados na UEP-
Parnaiba e seis na sede, em Teresina, que apoiam as atividades de P&D e
prestam servi<;:osa sua c1ientela externa. Possui um pequeno herbaria que apoia
os estudos taxonomicos, principalmente de especies de forrageiras nativas.
Conta ainda com duas bibliotecas, uma na sede e outra na UEP-Parnafba.

Com rela<;:aoa evolu<;:aodo quadro de pessoai, houve uma redu<;:aode 4,63%
no perfodo de 1993/1999, considerada adequada para uma empresa de
pesquisa e desenvolvimento. No periodo de 1999/2003, foram contratados 21
empregados, mas ocorreram 23 aposentadorias no mesmo perfodo. Atualmente,
o quadro de pessoal e composto por 289 empregados, sendo 59 pesquisadores
e 230 de areas de suporte a pesquisa. Existem nove pedidos de aposentadorias
para 0 ana de 2003.

A Embrapa Meio-Norte foi criada para gerar, adaptar e transferir tecnologias para
o agroneg6cio, numa visao de excelencia em pesquisa e desenvolvimento
voltada para a Regiao Meio-Norte do Brasil. Nesse aspecto, entende-se por
excelencia: conhecimentos, tecnologias, produtos e servi<;:osde qualidade que
atendam as necessidades dos clientes, superando-as; foco no c1iente e agilidade
no atendimento; pessoal capacitado a viabilizar solu<;:oescriativas e eficazes; e
estrutura organizacional leve e agil, direcionada para a atividade-fim.

Na busca do atendimento as demandas dos clientes, atualmente, a Embrapa
Meio-Norte, como referencia em P&D em feijao-caupi, apicultura e aqOicultura, e
com 0 fortalecimento das pesquisas com agricultura irrigada, ja ultra passa os
limites da regiao do seu mandato de atuac;;ao.Essa situa<;:aocoloca a Unidade



numa condi<;:aoestrategica, porem, precisa-se refletir e discutir na proxima

revisao do seu Plano Diretor como melhor trabalhar esse avan<;:o,sem perder a

visao de excelencia em P&D.

o atual Plano Diretor da Unidade - PDU da Embrapa Meio-Norte, iniciado em

1998 e implementado em 2000, tera validade ate dezembro de 2003. Portanto,

a Unidade fara uma revisao do seu PDU, cujas discuss5es e propostas de

revisao deverao ser realizadas em 2004.

Para efeito desta proposta de trabalho, foram consideradas as informa<;:5es

constantes no plano diretor vigente e aquelas geradas a partir de discuss5es com

os empregados da Unidade. Nesta proposta, procurou-se trabalhar os dados

relativos aos pontos fortes, pontos fracos, amea<;:ase oportunidades.

"Viabilizar solur;oes para 0 aproveitamento racional dos recursos naturais

voitados ao desenvolvimento sustentavel do agroneg6cio no Meio-Norte do

Brasil, atraves da gerar;8.0, adaptar;8.0 e transferencia de conhecimentos e
tecnologias, em. beneficio da SQciedade~'.

A analise do ambiente interno de uma institui<;:ao corresponde a reflexao sobre

seu desempenho passado e presente, considerando-se sua estrutura, recursos,

metodos e processos, e permite identificar seus pontos fortes e fracos,

evidenciando as suas deficiencias e qualidades. A partir da reflexao desse

ambiente, a organiza<;:aopodera estabelecer suas diretrizes, formular estrategias

de a<;:ao,definir prioridades e implementar projetos de mudan<;:asnas areas ou

setores necessitados.

De um modo geral, segundo levantamentos realizados no ambito da Unidade,

destacam-se os pontos fortes e fracos relacionados a seguir.



· Credibilidade da Embrapa Meio-Norte junto a sociedade.

· Tradit;:ao em pesquisa agropecuaria.

· Existencia de um grande acervo de tecnologias.

· Alinhamento e envolvimento da Embrapa Meio-Norte com as politicas e
programas dos governos federal e estaduais.

· Aumento das parcerias com organismos publicos e privados do agroneg6cio.

Intercambio com produtores rurais, 6rgaos publicos e empresas privadas.

Forte participat;:ao da Embrapa Meio-Norte no seguimento da agricultura familiar
para 0 atendimento ao programa Fome Zero.

· Fortalecimento da Embrapa Meio-Norte com pesquisas em temas de referencia.

· Elevado potencial para captat;:ao de recursos junto as agencias de
financiamento.

· Contratat;:ao de pesquisadores para recompor a equipe.

· Competencia e experiencia dos pesquisadores.

· Experiencia administrativa do pessoal de apoio a pesquisa.

· Alto porcentual de pesquisadores com p6s-graduat;:ao.

· Consciencia, por parte dos empregados, da necessidade de capacitat;:ao de
pessoal, elevat;:ao da auto-estima e comprometimento para melhor desempenho
da pesquisa.

· Elevado sentimento de orgulho e envolvimento dos empregados com a
Embrapa.

· Sentimento da necessidade de instituir a pratica da gestao participativa.

Processos de acompanhamento das pesquisas inadequados.

Pouco comprometimento, por parte de alguns empregados, no cumprimento da
missao da Unidade.

· Processos administrativos inadequados.

· Pouca participat;:ao dos empregados nas tomadas de decisao.



· Existencia de barreiras interpessoais, dificultando 0 funcionamento eficiente de
equipes.

· Carencia de treinamento para 0 pessoal de apoio, administradores e
gerentes.

· Pouca interayao com organizayoes nao governamentais e instituiyoes
internacionais.

· Deficiencia de pessoal tecnico em areas estrategicas.

· Estrutura de informayao e comunicayao deficiente.

o estabelecimento de uma polftica de desenvolvimento em uma instituiyao de
pesquisa e desenvolvimento deve levar em considerayao as oportunidades e as
ameayas que Ihe saD inerentes. A partir desse conhecimento, podem-se levar
adiante as transformayoes e/ou adaptayoes necessarias para consolidayao.



Pesquisa e
Desenvolvimento

Recursos
naturais da
regiao

• Parcerias com outras
instituic;;oes nacionais e
internacionais

• Profissionalizac;;ao do
agroneg6cio regional

• Peculiaridades regionais
ainda pouco exploradas
pela pesquisa

• Fontes diversificadas de
captac;;ao de recursos e
maior volume de
investimentos em
programas especiais

• Demandas crescentes por
tecnologias, produtos e
servic;;os

• Diversidade de
ecossistemas e recursos
geneticos como fatores
estrategicos

• Competic;;ao com
organizac;;oes de P&D
mais capacitadas e
estruturadas

• Mudanc;;a da
personalidade juridica das
instituic;;oes publicas

• Reduc;;aodos
investimentos
governamentais em C&T

• Pouca disponibilidade de
recursos para a pesquisa
em geral

• Cortes constantes no
orc;;amento da pesquisa

• Incapacidade de resposta
imediata

• Uso inadequado tem
levado a degradac;;ao e
comprometimento da
produc;;ao

• Extinc;;ao de especies
Continua ...



Agroneg6cio e

produ<;ao de

alimentos

Agricultura
familiar

• Voca<;ao natural da regiao
para commodities (graos,
fibrosa e frutas). carne,
leite e pescado

• Programas e polfticas de
governo

• Predisposi<;ao dos
governos estaduais da
regiao Meio-Norte em
expandir 0 agroneg6cio
regional

• Eleva<;ao das exporta<;oes
e a participa<;ao da regiao
no mercado internacional

• Voca<;ao natural da regiao
para especialidades
(frutas nativas, mel
silvestre, plantas
medicinais, animais
nativos e recursos
naturais pesqueiros)

• Tendencia a exclusao da
pequena produ<;ao, em
razao das commodities

• Baixo nfvel de
organiza<;ao de
produtores

• Falta de profissionaliza<;ao
de alguns seguimentos do
agroneg6cio

• Voca<;ao natural da regiao • Alto fndice de
para a agroindustria rural analfabetismo
familiar

• Destaque governamental
para a agricultura familiar

• Baixo nfvel de
organiza<;ao

• Diffcil acesso ao cn§dito
agrfcola

• Assistencia tecnica
deficiente

Meio ambiente e
seguran<;a
alimentar

• Demandas crescentes por
produtos ecologicamente
corretos

• Exigencias do consumidor
em rela<;ao ao certificado
de avalia<;ao da
conformidade dos
produtos agrfcolas

• Enfoque produtivista com
visao de lucros imediatos

• Produtores e empresas
nao preparados



A Embrapa Meio-Norte no contexto
das polfticas de desenvolvimento
da Regiao Meio-Norte

Como uma empresa de pesquisa agropecuaria com trabalhos focados em

pesquisa e desenvolvimento, a Embrapa Meio-Norte foi criada em 1993, a partir
da fusao da UEPAE de Teresina e CNPAI, tendo como missao viabilizar solu<;:oes
para 0 desenvolvimento sustentavel do agroneg6cio no Meio-Norte do Brasil,

por meio da gera<;:ao,adapta<;:aoe transferencia de conhecimentos e tecnologias,

em beneficia da sociedade.

Desde a cria<;:aoda Embrapa em 1973, foram dezenas de tecnologias

agropecuarias geradas e inseridas no processo de desenvolvimento da Regiao

Meio-Norte, mas, com as altera<;:oesconstantes nos cenarios mundial, nacional e
regional, cujos mercados consumidores sao cada vez mais exigentes, novas

tecnologias precisam, constantemente, ser geradas para acompanhar as

mudan<;:ase atender as demandas e as necessidades dos clientes. Esse
comportamento de mercado e c1iente requer mudan<;:astambem no

comportamento dos produtores e nos sistemas de produ<;:ao.

No ambito da Regiao Meio-Norte, as mudan<;:asocorridas no meio rural, nos

ultimos 15 anos, tem sido marcadas pelo avan<;:oe pela moderniza<;:aode

algumas atividades pontuais. Dentre essas atividades, podem-se destacar a

pecuaria de corte, a fruticultura, a produ<;:aode graos (soja, milho e arrozl nos

Cerrados piauiense e maranhense, a aquicultura, a carcinicultura e a apicultura.

Essas mudan<;:astem exigido um grande esfor<;:opar parte da Embrapa Meio-

Norte visando atender as demandas por tecnologias para os seguimentos do

agroneg6cio da regiao.

o desenvolvimento da soja nos Cerrados da regiao foi marcado pelas pesquisas

desenvolvidas pela UEPAE de Teresina e continuadas pela Embrapa Meio-Norte,

as quais resultaram na obten<;:aode varias cultivares apropriadas para cultivo

naquele ecossistema. Alem da soja, a Embrapa Meio-Norte vem dando grande

contribui<;:ao no desenvolvimento das culturas de feijao-caupi e arroz, bem como

de outras commodities como 0 milho e 0 algodao, contribuindo sobremaneira
para a desenvolvimento regional. Sua atua<;:aonos dois estados tem sido feita

par meio de suas bases ffsicas em parcerias com as governos estaduais e



Na visao de participa<;:aoativa nas polfticas de desenvolvimento, a Embrapa
Meio-Norte sempre tem-se envolvido nas a<;:6esde planejamento das atividades

constituintes do agroneg6cio regional. Dentre os produtos que fazem parte da

economia da regiao, a explora<;:aodos recursos naturais marftimos, a cajucultura,

a apicultura, a fruticultura, a soja, a caprinocultura, 0 feijao-caupi e a pecuaria
bovina utilizam tecnologias geradas e/ou adaptadas pela Embrapa Meio-Norte.

Diante dessa realidade, a Unidade tem a responsabilidade de buscar atender as

demandas dos diversos segmentos, apresentando solu<;:6esque permitam a

utiliza<;:aodos recursos naturais e s6cio-econ6micos, de modo a contribuir para 0

.desenvolvimento sustentavel do agroneg6cio dessa ecorregiao.

A analise dos cenarios e das tendencias, associada a contextualiza<;:aoda
Embrapa Meio-Norte no ambito da realidade regional, juntamente com a

identifica<;:aodas oportunidades, das amea<;:ase dos pontos fortes e fracos,

forneceram uma ampla base de informa<;:6espara a elabora<;:aodesta proposta de

trabalho que, em parte, pode ser considerada como um produto do esfor<;:odo

trabalho dos empregados da Unidade.

Na execu<;:aodas a<;:6espropostas neste plano. buscar-se-a exercitar a pratica do
planejamento e gestao participativa, procurando elevar a auto-estima e 0

comprometimento de todos os empregados para 0 cumprimento da missao e das

metas da Unidade.

Prop6e-se com este plano apresentar um conjunto de objetivos especfficos.

estrategias e diretrizes de trabalho que permitam 0 cumprimento da missao

institucional da Embrapa Meio-Norte.



/I} Implementar ar;oes de modernizar;ao e melhorias em gestao e administrar;ao,

visando um melhor desempenho da Embrapa Meio-Norte e a otimizar;ao dos

reeursos disponfveis.

Estrategias: realizando de forma participativa 0 planejamento das a<;:oesde gestao

da Unidade; capacitando, nas areas de interesse da Embrapa, de forma continua,
os empregados, principalmente aqueles com habilidades especfficas e envolvidos

com administra<;:aoe/ou gestao de processos; buscando a contrata<;:ao de
consultorias e/ou assessoramento para promover a incorpora<;:aode novos

conhecimentos, melhoria de processos, estrategias inovadoras e metodologia de

trabalho; utilizando de forma mais adequada e eficiente 0 CTI, como comite

assessor da chefia da Unidade; promovendo a informatiza<;:ao de todos os

processos tecnicos e administrativos e avaliando e ampliando 0 modelo de

gestao estrategica de todos os processos da Unidade.

III) Desenvo/ver programas e ar;oes para a promor;ao da saude, da qua/idade de
vida, da auto-estima e da motivar;ao dos empregados.

Estrategias: discutindo, implementando propostas viaveis e sensibilizando os
empregados a participarem; proporcionando condi<;:oesde treinamentos em areas

relacionadas com as atividades dos empregados; estimulando os gerentes a
valorizar e reconhecer 0 trabalho realizado pelos empregados, refletindo na

avalia<;:aodo desempenho; implementando a<;:oesnas areas de seguran<;:ae saude

no trabalho; orientando e encorajando os empregados a adquirir conhecimentos

de todas as atividades realizadas no setor, visando a um melhor atendimento ao

cliente e eventual substitui<;:ao de membros da equipe; utilizando 0 SAAD como

ferramenta eficiente no planejamento e acompanhamento das atividades

desenvolvidas pelos empregados; realizando a<;:oesque proporcionem a melhoria

dos relacionamentos interpessoais; promovendo a integra<;:aoentre os

empregados das bases ffsicas, UEP de Parnaiba e sede.

IV) Estruturar e eoloear em pratiea um programa de capacitar;ao dos empregados
da Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: realizando um levantamento da necessidade de treinamento dos



empregados nas respectivas areas de atua<;:ao;elaborando um projeto de

capacita<;:aocontinua dos empregados; firmando convenios com universidades,
Sebrae e outras institui<;:oes, objetivando viabilizar a implanta<;:aodo programa de

treinamento.

V) Analisar a atual estrutura da Unidade, adequando-a para 0 cumprimento da

missao, buscando meios para elevar 0 aproveitamento do potencial das

estruturas ffsicas.

Estrategias: realizando reunioes com os gerentes e suas equipes de trabalho,

objetivando identificar as dificuldades, levantando sugestoes e priorizando a<;:oes

para aumentar a eficiencia e eficacia das equipes e consequentemente da

Unidade; realizando estudos para determinar, segundo as demandas da regiao
priorizadas pela Embrapa Meio-Norte, quais os projetos de P&D que podem ser

desenvolvidos utilizando-se as estruturas existentes; recomendando e
estimulando as areas de P&D e Neg6cios Tecnol6gicos, visando apresentar

projetos para serem desenvolvidos nas fazendas experimentais; ampliando a

integra<;:aoe parcerias com outras unidades da Embrapa, universidades, 6rgaos

governamentais e nao governamentais, objetivando a constru<;:aode projetos de

P&D para a implementa<;:ao nas fazendas experimentais; buscando a melhoria das

condi<;:oesoperacionais das fazendas experimentais e reorganizando e

redefinindo as atividades realizadas nos laborat6rios e nas fazendas e campos

experimentais da Unidade.

VI) Manter os empregados em consonancia com a missao, com as metas da

Unidade e com os cenarios emergentes.

Estrategias: adotando a pratica de realiza<;:aode reunioes peri6dicas para a

avalia<;:aode programa<;:oes; informando sobre as conjunturas apresentadas para

cada fase de desenvolvimento do projeto de gestao, discutindo rumos para a sua

readequac;:ao;divulgando aos empregados as mudanc;:ase os compromissos

tecnicos, administrativos e politicos da Unidade.

VII) Fortalecer a atuar;:ao da Embrapa Meio-Norte nas ar;:6esde gerar;:ao,

adaptar;:ao e transferencia de tecnologias para a melhoria do agroneg6cio do

Estado do Maranhao.



Estrategias: estabelecendo e fortalecendo uma aproximavao e um estreito

relacionamento com as instituivoes publicas federais e estaduais, ONGs e

entidades do setor privado, que atuam no desenvolvimento dos agroneg6cios do

Estado do Maranhao; realizando, com as referidas instituivoes, levantamento e

priorizavao de demandas de pesquisa e transferencia de tecnologias para 0

Estado do Maranhao; fortalecendo e ampliando as parceFias para construir
projetos de P&D e Neg6cio Tecnol6gico de interesse do Estado; discutindo e

redefinindo a forma de atuavao da Embrapa Meio-Norte nas pesquisas e
transferencia de tecnologias com soja e outros produtos nos Cerrados

maranhenses; reafirmando, com as unidades da Embrapa que atuam no

Maranhao e outras instituivoes, a posivao de lideranva em P&D; e buscando

uma maior integravao com outras unidades da Embrapa, para juntos
desenvolverem avoes para a melhoria dos agroneg6cios do Estado.

VIII) Buscar 0 fortalecimento da UEP de Parnaiba no ambito da pesquisa e

transferencia de tecnologias para 0 agroneg6cio da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: fortalecendo 0 relacionamento com a sociedade e com os

seguimentos das cadeias produtivas relacionadas as principais demandas de

pesquisa e transferencia de tecnologias; buscando 0 fortalecimento das

demandas reais e potenciais de pesquisa e transferencia de tecnologias da regiao

do Baixo Parnaiba; reafirmando e fortalecendo a posivao de referencia nacional

da Embrapa Meio-Norte nas pesquisas em aquicultura e carcinicultura;
estimulando os pesquisadores da Embrapa Meio-Norte a construir projetos

corporativos e competitivos para serem desenvolvidos na base fisica da UEP de

Parnaiba; estimulando a captavao de recursos para os projetos desenvolvidos na

UEP de Parnaiba; ampliando as parcerias com outras unidades da Embrapa e

demais instituivoes, para 0 desenvolvimento de projetos de interesse da regiao e

articulando parceria com a Codevasf, visando a da implantavao de um centro de

referencia em pesquisa com aquicultura.

IX) Fazer gestao junto a Oiretoria da Embrapa parar elevar a dotar;ao orr;amentaria

e articular para aumentar a capacidade de captar;ao de recursos da Embrapa

Meio-Norte.

Estrategias: aumentando a eficiencia e a eficacia por meio do cumprimento das

metas; promovendo ayoes para que a Unidade creSya no "ranking" de



desempenho da Empresa; negociando com a Diretoria um aumento da dotac;:ao

orc;:amentaria para a Embrapa Meio-Norte; articulando com parlamentares para
sensibiliza-Ios da necessidade do aumento do orc;:amento total da Embrapa;

implantando uma equipe para articular a captac;:aode recursos nacionais e

internacionais; criando uma carteira de projetos de pesquisa e transferencia de

tecnologia.

Xj Promover e manter um estreito relacionamento da Embrapa Meio-Norte com

as mais variados segmentos do agroneg6cio.

Estrategias: participando, com outras instituic;:6es, ativamente das ac;:6ese

discuss6es sobre os agroneg6cios da regiao; reafirmando e reforc;:ando as

parcerias ja existentes e buscando novos contratos com 6rgaos publicos e
privados envolvidos com 0 desenvolvimento dos agroneg6cios da Regiao Meio-

Norte; fazendo uma boa polftica externa da Unidade.

XI) Estimular e promover a politica de publicar;;ao e divulgar;;ao dos resultados de
pesquisa da Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: sensibilizando os empregados da importancia e da necessidade de

divulgac;:ao dos resultados das pesquisas nos diversos vefculos de comunicac;:ao

tecnico-cientffica locais, regionais, nacionais e internacionais; estimulando os

pesquisadores a publicar e divulgar os resultados das pesquisas realizadas.

I) Estimular a estruturar;;ao e a fortalecimento de nucleos tematicos para realizar

pesquisas com fins de promover avanr;;os tecnol6gicos nos temas e linhas de
pesquisas estrategicos para a Regiao Meio-Norte.

Estrategias: estabelecendo meios de incentivar e apoiar as lideranc;:asem

pesquisa e desenvolvimento, visando a premiac;:aopor produtividade e

desempenho; procurando elevar os NIAS do SAAD para coordenac;:ao e lideranc;:a

de projetos; fazendo gestao junto a agencias regionais e nacionais de fomento a



pesquisa em temas de interesse estrategico para a Embrapa Meio-Norte e para a

regiao.

/I) Priorizar e fortalecer temas estrategicos, considerados destaques de pesquisa e
desenvolvimento para a Regiao Meio-Norte.

Estrategias: definindo indicadores e criterios, tomando par base os cenarios atual
e futuro a curto, medio e longo prazos do agroneg6cio regional, nacional e

internacional, bem como respeitando a voca<;:aoda regiao e 0 usa sustentavel de

seus ecossistemas e recursos naturais; criando ambiente favoravel ao debate e

discussoes no grupo tecnico-cientffico e em parceria com outras institui<;:oes de

ensino e pesquisa da regiao.

1/1)Buscar e intensificar a eficiencia da programar;ao e da execur;ao de Pesquisa &
Desenvolvimento da Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: revendo a programa<;:aode pesquisa e ajustando os temas

pesquisados a infra-estrutura existente e a disponibilidade de recursos humanos;

compatibilizando com outras unidades da Embrapa na Regiao Nordeste a

execu<;:aodos temas demand ados, evitando interferencia e/ou a dualidade de

a<;:oes;definindo, juntamente com 0 CTI e as equipes dos nucleos temilticos, as

prioridades de pesquisa para cada tres anos, tendo como base orientadora as

macropolfticas de P&D da Embrapa e as prioridades do governo federal, bem

como as tendencias dos principais mercados consumidores de produtos

agropecuarios e readequando a estrutura ffsica e de pessoal da Unidade.

IV) Realizar e ampliar parcerias com instituir;6es de P&D e agencias de

desenvolvimento no Pais e no exterior.

Estrategias: estabelecendo novas parcerias com universidades e outras

institui<;:oes de ensino e pesquisa, tendo como principio basico a soma de

esfar<;:ospara 0 fortalecimento da pesquisa, do ensino e, tambem, da extensao

no ambito da Regiao Meio-Norte; firmando e incrementando parcerias com

organismos internacionais, visando a realiza<;:aode pesquisas em coopera<;:aoe a

troca de experiencias; promovendo e/ou incrementando parcerias com 0 setor



produtivo privado e ONGs, com 0 objetivo de gerar, adaptar e transferir
tecnologias e conhecimentos, bem como permitir a sustentabilidade financeira da
programayao de pesquisa.

V) Estimular a elaborar;:aode projetos competitivos de P&D para 0 fortalecimento

das estar;:6esexperimentais da Embrapa Meio-Norte e as ar;:6esde pesquisa nelas
desenvolvidas.

Estrategias: incentivando e apoiando pesquisadores com potencial de lideranya e

inovayao para desenvolver ideias e propostas inovadoras; pleiteando recursos

humanos junto a direyao superior da Embrapa e de organismos de fomento a

pesquisa, na forma de bolsas, para dar suporte a execuyao de projetos

inovadores; revisando os valores dos NIAS, objetivando valorizar a elaborayao,

aprovayao e conduyao de projetos competitivos de P&D.

VI) Intensificar a realizar;:aode pesquisas em Iinhas estrategicas para os

agroneg6cios da regiao dos Cerrados piauiense e maranhense.

Estrategias: incentivando e apoiando as equipes que ja desenvolvem pesquisas

tecnol6gicas no ecossistema Cerrado, bem como incentivar a incorporayao de

novos talentos com potencial de lideranya e inovayao para desenvolver em ideias

e propostas inovadoras e coerentes com a missao da Unidade; ampliando e

. fortalecendo a atuayao da Embrapa Meio-Norte nos Cerrados piauiense e

maranhense, visando atender as demandas do setor produtivo; ampliando as

parcerias com cooperativas, empresas, 6rgaos governamentais e nao

governamentais para a composiyao de bons projetos de P&D; articulando com a

diretoria executiva da Embrapa a melhoria da infra-estrutura ffsica e de pessoal

para atuar no Cerrado.

VI/) realizar pesquisas com recursos naturais dos principais ecossistemas visando

a sua identificar;:ao, caracterizar;:ao, preservar;:ao, recuperar;:ao e incorporar;:ao nos

sistemas produtivos da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: criando condiyoes, incentivando e apoiando pesquisas que visem a

gerayao de conhecimentos e formas de aproveitamento sustentavel dos recursos

naturais, bem como dos principais ecossistemas da regiao; apresentando as



agencias de financiamento de pesquisa projetos estrategicos com recursos

naturais da Regiao Meio-Norte; sensibilizando os pesquisadores e institui<;:6es de

financiamento de pesquisa e organiza<;:6esgovernamentais e nao governamentais

da importancia da gera<;:aode conhecimentos com os recursos naturais da regiao.

VIII) Realizar pesquisas para avaliar e monitorar os impactos da atividade
agropecuaria no meio ambiente.

Estrategias: estabelecendo, em parceria com outros 6rgaos governamentais,

ONGs e entidades representativas do setor produtivo, propostas de pesquisa

visando determinar os impactos negativos da atividade agropecuaria e das novas

tecnologias, estabelecendo criterios e parametros de sustentabilidade para 0

monitoramento dos impactos.

IX) Desenvolver pesquisas visando ao resgate, a avaliar;ao e a utilizar;ao dos

recursos geneticos animais e vegetais da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: construindo projetos com 0 prop6sito de desenvolver estudos

voltados para a preserva<;:aoe 0 aproveitamento sustentavel dos recursos

geneticos existentes; capitalizando a diversidade dos recursos geneticos

existentes e identificando a diversidade alimentar e formas de inser<;:aono

agroneg6cio brasileiro.

X) Desenvolver estudos visando a gerar;ao e a adaptar;ao de tecnologias para a
convivencia com 0 Semi-Arido da Regiao Meio Norte.

Estrategias: estabelecendo e implantando unidades-pilotos de pesquisa e

desenvolvimento em municfpios estrategicos, de forma a conduzir as atividades

com criterio e qualidade; firmando parcerias com outras unidades da Embrapa,

institui<;:6es governamentais e nao governamentais para desenvolverem projetos

que busquem solu<;:6estecnol6gicas para a convivencia com 0 Semi-Arido.

XI) Buscar e viabilizar a inserr;ao dos produtos agropecuarios oriundos da

agricultura familiar no agroneg6cio da Regiao Meio-Norte.



produtivas dos produtos da agricultura familiar; desenvolvendo e adaptando

tecnologias que proporcionem a elevac;:aoda qualidade e agregac;:aode valores
dos produtos da agricultura familiar.

XI/} Gerar e adaptar tecnologias e modelos apropriados de desenvolvimento

sustentavel da agricultura familiar, visando atender as demandas dos projetos de

assentamento e do programa de seguranr;:aa/imentar do governo federal.

Estrategias: sensibilizando os pesquisadores da necessidade e da importfmcia de
buscar as soluc;:oestecnol6gicas para 0 seguimento da agricultura familiar;

levantando e priorizando demandas de pesquisa, juntamente com instituic;:oes

envolvidas com 0 programa de seguranc;:aalimentar, para atender as

necessidades tecnol6gicas dos produtores familiares; construindo e aprovando,

juntamente com as instituit;:oes de apoio a pesquisa agropecuaria, projetos de

pesquisa para a agricultura familiar.

XII/} Gerar e adaptar tecnologias visando elevar a produtividade e a qualidade

dos produtos dos sistemas de produr;:ao de graos e culturas agroindustriais.

Estrategias: construindo projetos para captat;:ao de recursos que garantam a

realizac;:aodas pesquisas necessarias; estabelecendo e reforc;:andoas parcerias

com instituic;:oes governamentais e nao governamentais para desenvolver
projetos com as culturas de graos e agroindustriais; incentivando a realizat;:aode

pesquisas com melhoramento genetico para 0 desenvolvimento de novas

variedades/cultivares; introduzindo e avaliando novas variedades/cultivares das

principais culturas exploradas na regiao; realizando estudos que visem a

elevac;:aoda eficiencia dos sistemas de produc;:aoe a reduc;:aodos custos e perdas

p6s-colheita.

XIV) Gerar conhecimentos tecnol6gicos capazes de minimizar os efeitos das

irregularidades c/imaticas no estabelecimento dos sistemas de produr;:ao de graos

e culturas agroindustriais em regime de sequeiro.

Estrategias: realizando estudos de riscos climaticos para a Regiao Meio-Norte,

visando informar os agricultores sobre as epocas mais adequadas para 0 plantio;

elaborando 0 zoneamento agropedoclimatico da Regiao e definindo as aptidoes



de cada ecossistema; sensibilizando os govern os estaduais da necessidade de

estruturar os estados de equipamentos que permitam fazer monitoramento e

previsao climatica.

XV) Desenvolver e adaptar tecnologias para elevar 0 potencial produtivo de leite

e de carne dos rebanhos bovino, caprino e ovino da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: procurando melhorar 0 potencial genetico dos rebanhos da regiao
com a introdU<;:aode matrizes e reprodutores de boas linhagens para produc;:ao de
leite e carne; desenvolvendo e/ou adaptando sistemas de manejo de rebanhos

mais adequados aos objetivos propostos; realizando projetos com

melhoramento, formac;:ao e manejo de pastagem e alimenta<;;aoalternativa para os

rebanhos; estudando a possibilidade de implantar um projeto de melhoramento

genE\tico para bovino de leite e corte a partir do banco genetico de gado pe-duro.

XVI) Intensificar as pesquisas para 0 desenvolvimento do agroneg6cio da

aqiiicultura.

Estrategias: procurando estruturar a equipe de pesquisadores, laborat6rios e uma

fazenda experimental pr6xima da agua salgada; adaptando as estruturas da

Embrapa Meio-Norte (UEP de Parnaiba) para apoio aos projetos de pesquisa com

aquicultura; firmando parcerias com institui<;;oes governamentais, nao
governamentais e empresas privadas para 0 desenvolvimento de projetos

importantes para 0 seguimento de aquicultura; construindo bons projetos de

pesquisa dentro das demandas priorizadas; desenvolvendo projetos voltados

para 0 atendimento das demand as do program a de seguran<;;aalimentar.

XVII) Intensificar as pesquisas com apicultura, visando a gerar;ao e a adaptar;ao

de tecnologias para 0 desenvolvimento sustentado do agroneg6cio do met na
Regiao Meio-Norte.

Estrategias: apoiando e fortalecendo a equipe de pesquisadores do seguimento

apicultura; firmando parcerias para a realiza<;;aode projetos estrategicos para 0

desenvolvimento sustentado do agroneg6cio do mel; desenvolvendo projetos

que atendam as principais demandas do seguimento apicultura; cOllstruindo



projetos que contemplem as demand as estaduais, municipais e as relacionadas
com 0 program a de seguranc;:aalimentar.

XVIII) Criar e estruturar centros de referencia em pesquisa e desenvolvimento em
aquicultura e apicultura.

Estrategias: firmando parcerias com instituic;:6es e agencias governamentais de
desenvolvimento regionais, estaduais e municipais e organizac;:6esnao
governamentais com a finalidade da criac;:aoe estruturac;:ao de dois centros de

referencia para gerac;:ao,adaptac;:aoe transferencia de tecnologia nas areas de

aquicultura e apicultura.

XIX) Realizar pesquisas para fortalecer 0 desenvolvimento da fruticultura tropical,

envolvendo as especies ja tradicionalmente cultivadas e as nativas.

Estrategias: executando estudos para identificar suas potencialidades;

introduzindo especies e prMicas culturais, fitossanitarias e de p6s-colheita;

fazendo melhoramento genetico e adaptando praticas que permitam uma

antecipac;:ao do cicio produtivo; buscando parcerias com outras unidades da

Embrapa e instituic;:6es governamentais e nao governamentais, ONGs e empresas
privadas.

XX) Desenvolver e adaptar tecnologias para apoiar 0 programa de produc;:ao

integrada e outros protocolos de certificac;:ao de produtos agropecuarios.

Estrategias: estimulando pesquisadores e parceiros para 0 fortalecimento do

programa de produc;:aointegrada coordenado pelo MAPA/CNPq; levantando,

dentro das areas de produc;:aointegrada, as necessidades de pesquisas para que

os produtos possam receber 0 selo de avaliac;:aoda conformidade.

XXI) Intensificar a realizac;:aode pesquisas cientfficas e tecnol6gicas com manejo

de irrigac;:aoe fertirrigac;:aoem fruteiras, hortalic;:as,culturas alimentares e

industriais e pastagens.



para a Regiao Meio-Norte; junto aos 6rgaos de financiamento de pesquisa em
agricultura irrigada, apoio financeiro para a implanta<;:aode projetos estrategicos

para esse seguimento; priorizando as demandas de pesquisa tecnol6gica em

agricultura irrigada na Regiao Meio-Norte; sensibilizando, por meio de palestras,

seminarios e exemplos praticos, os produtores irrigantes da importElncia e da

necessidade de usar um manejo adequado de irriga<;:ao.

XXII) Desenvolver e adaptar tecnologias agroindustriais para as produtos dos

principais agroneg6cios da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: levantando e priorizando as demandas e necessidade de pesquisa no

setor agroindustrial da regiao; firmando parcerias com a Embrapa Agroindustria

Tropical, cooperativas e empresas privadas do setor.

XXII/} Incentivar a gerar;ao e a adaptar;ao de tecnologias que possibilitem a
explorar;ao de sistemas agropecuarios naturais.

Estrategias: procurando sensibilizar os produtores e consumidores que os

produtos provenientes de sistemas de explora<;:oesnaturais e orgElnicos sac mais

saudaveis e produzidos dentro de padroes ambientais corretos.

Comunicac;ao Empresarial e Neg6cios para
Transferencia de Tecnologias

I) Promover a melhoria, a fortalecimento e a eficiencia do sistema de

comunicar;ao para a transferencia de tecnologias da Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: estruturando e fortalecendo a equipe de comunica<;:aopara a

transferencia de tecnologias, visando buscar a excelencia do atendimento ao

c1iente; procurando estruturar um projeto de apoio para a area de comunica<;:ao
da Unidade; buscando a melhoria da comunica<;:aoe relacionamento interno, por

meio de exercicios da pratica da boa comunica<;:aoe do bom relacionamento



entre os empregados; melhorando 0 sistema de comunica<;:ao externo, por meio

da amplia<;:aodo relacionamento com institui<;:oes e 6rgaos publicos (municipal,
estadual e federal), da iniciativa privada (produtores, empresas rurais, sindicatos,

associa<;:oese cooperativas) e entidades de classe; ampliando 0 sistema de

comunica<;:ao com as unidades da Embrapa e com institui<;:oes internacionais de

pesquisa; estreitando la<;:oscom a imprensa do Piauf e do Maranhao;

estabelecendo polftica de comunica<;:ao empresarial para melhorar e ampliar a
divulga<;:aodos servi<;:ose das tecnologias geradas elou adaptadas pela
Embrapa.

II} Ampliar a sistema de comunicat;:iJo e relacionamento com as Unidades Centrais

e Descentralizadas da Embrapa.

Estrategias: adotando a filosofia segundo a qual cada Unidade sempre sera

representante da outra, de modo a manter e fortalecer a marca Embrapa;

promovendo intercambios das chefias, visando somar esfor<;:ospara 0

atendimento das demand as feitas 11Embrapa e negociando a<;:oesconjuntas elou
independentes quando a demanda recair sobre um tema que nao seja da sua

competencia.

Estrategias: abrindo oportunidades de relacionamento com institui<;:oes

cientfficas, universidades, 6rgaos internacionais; articulando com a Secretaria de

Coopera<;:aoInternacional da Embrapa com 0 objetivo de consolidar esse

processo.

IV) Buscar a integrat;:iJo da Embrapa Meio-Norte com a sindicato e associat;:iJo

dos empregados.

Estrategias: desenvolvendo a<;:oesconjuntas em beneficia dos que fazem a

Embrapa Meio-Norte, guardando os princfpios da independencia, respeito e

cordialidade.



V) Realizar 0 "marketing" institucional e de produtos e servir;:osgerados pela
Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: promovendo a Embrapa Meio-Norte por meio da imprensa falada,

escrita e televisionada; desenvolvendo "marketing" de tecnologia, serviyos e

produtos e levantando demandas atuais e potenciais.

Estrategias: realizando suas atividades de organizayao dos eventos e ayoes de

transferencia de tecnologias, juntamente com a Area de Neg6cio Tecnol6gico,

sem a necessidade da presenya do pesquisador; procurando alianyas estrategicas

objetivando formar multiplicadores, evitando, assim, 0 excesso de trabalho das

equipes; integrando a comunicayao com P&D e Neg6cios visando tornar rapida e

eficiente a transferencia de tecnologia.

I) Propor, formular, coordenar e executar a implementar;:ao de politicas,
estratt§gias, ar;:oese projetos integrados de transferencia de tecnologias para 0

agroneg6cio da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: elaborando projetos de "marketing" e de neg6cios para a Unidade;

contratando serviyos de pesquisa, incluindo p6s-venda e comunicayao

mercadol6gica, em consoni'mcia com a politica de comunicayao empresarial da

Embrapa Meio-Norte.

II) Intensificar e fortalecer a captar;:aode recursos financeiros da Embrapa Meio-

Norte.

Estrategias: formulando e propondo politicas e estrategias para elevar a captayao

de recursos por meio da comercializayao de serviyos e tecnologias; elaborando e

propondo projetos competitivos para captayao de recursos externos; orientando

e realizando acompanhamento e avaliayao dos processos de neg6cios para
transferencia de tecnologias viabilizadas pela Embrapa.



//I) Intensificar a transfedmcia de tecnologias para produtores familiares visando
atender as demandas do programa de seguram;:aalimentar e para os diversos

agroneg6cios da Regiao Meio-Norte

Estrategias: adequando e fortalecendo a equipe da Area de Neg6cios

Tecnol6gicos; estabelecendo uma programa<;:aode a<;:oese eventos de

transferencia de tecnologias, juntamente com os parceiros, capaz de atender as

demandas dos clientes; fomentando e apoiando a realiza<;:aode parcerias entre a
Embrapa Meio-Norte e outras organiza<;:oespublicas e privadas destinadas a
transferencia de tecnologias; realizando 0 gerenciamento e a integra<;:aode

projetos de neg6cios para a transferencia de tecnologias, visando ao atendimento

de polfticas e objetivos especfficos dos governos federal e estaduais,

IV) Capacitar tecnicos e produtores rurais multiplicadores no ambito das

tecnologias utilizadas na agricultura familiar e dos temas estrategicos dos

agroneg6cios da Regiao Meio-Norte.

Estrategias: estabelecendo um programa de treinamentos em parceria com 0

Sebrae, SDR, Emater, BN e ONGs, capaz de melhorar a capacita<;:ao tecnica para

o desenvolvimento sustentado das atividades agropecuaria e agroindustrial da
Regiao Meio-Norte,

V) Melhorar a atuat;:ao e a participat;:ao da Embrapa Meio-Norte nos neg6cios

para transferencia de tecnologias da regiao.

Estrategias: utilizando como princfpio dos neg6cios 0 "marketing" institucional e

de tecnologias, servi<;:os, produtos e processos (TSP); trabalhando sob 0

enfoque de cadeia produtiva e arranjo produtivo; trabalhando em busca de

competitividade, centrando os trabalhos sempre com alto nivel de qualidade;

abrindo oportunidades de neg6cios no exterior, principalmente nos pafses da

Africa, America Central e do Sui.

VI) Apoiar 0 esfort;:o e as at;:6esde pesquisa e desenvolvimento e inovat;:ao da

Embrapa Meio-Norte.

Estrategias: dando prioridade aos neg6cios que potencializem beneffcios para a
sociedade e que fortale<;:am a base cientffica e tecnol6gica da Embrapa;



auxiliando a area de P&D nos testes de valida<;:aoe transferencia das tecnologias
geradas.

As transforma<;:oes globalizadas promoveram um aumento na competitividade,
exigindo novos conhecimentos nos modelos de produ<;:aoe gestao, 0 que tem

exigido das institui<;:oes uma nova postura no tocante a suas estrategias de
gestao, neg6cios e organiza<;:ao.Isso requer dos gestores uma visao pr6-ativa e

empreendedora, buscando sempre a gestao participativa e estrategica.

Consciente da responsabilidade, mas confiante no modele de gestao participativa

e estrategica delineada neste plano, sentimo-nos preparados para gerenciar a

Embrapa Meio-Norte.

Pretendemos implementar uma gestao participativa, estimulando a criatividade, a

inova<;:aotecnol6gica e promovendo 0 trabalho em equipe, dotando, portanto, a

Unidade de uma estrutura descentralizada, mais agil e transparente.

Refor<;:amosa necessidade de internalizar 0 compromisso com a missao da Uni-

dade e manter junto a sociedade a credibilidade da marca Embrapa.

BRASil. Ministerio do Desenvolvimento Agrario. Secretaria da Agricultura

Familiar. Programa de agroindustrializac;:ao da produc;:ao dos agricultores

familiares: documento referencial. Brasilia, 2003. 47 p.

CORREA, M. P. F. Proposta de trabalho para gerenciamento da Embrapa

Meio-Norte. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 30 p. (Embrapa Meio-

Norte. Documento, 50).



EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte (Teresina, PI). Plano

Diretor do Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte. Brasilia: Embrapa-SPI,
1994. 43 p.

EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-Arido (Petrolina,

PEl. Pesquisa e desenvolvimento: subsidios para 0 desenvolvimento da agricultura

familiar brasileira. Brasilia: Embrapa-SPI, 1998. 40 p.

EMBRAPA. Departamento de Estudos e Pesquisa (Brasilia, DF). Diagn6stico e

prioridades de pesquisa em agricultura irrigada: Regiao Nordeste. Brasilia, 1989.

526 p. (Embrapa-DPD. Documentos, 9).

EMBRAPA. Presidencia (Brasilia, DFl. Politica de P&D. Brasilia: Embrapa Comuni-

caC;aopara Transferencia de Tecnologia, 1999. 39 p.

EMBRAPA MEIO-NORTE (Teresina, PI). II Plano Diretor da Embrapa Meio-Norte:

2000-2003. Teresina, 2000. 35 p.

FLORES, M. X.; PAEZ, M. L. D. A.; SILVA, J. de S.; FREITAS FILHO, A. de.
Planejamento estrategico em C&T: teoria e aplicaC;ao. In: GOEDERT, W. J.; PAEZ,

M. L. D. A; CASTRO, A. M. G. de (Ed.). Gestao em ciencia e tecnologia: pesquisa

agropecuaria. Brasilia: Embrapa-SPI, 1994. p. 17-105.

HADDAD, P. R. Arranjos e sistemas produtivos de micros e pequenas empresas

no processo de planejamento do Estado do Maranhao. Sao Luis: Assessoria de

Planejamento e Ac;oes Estrategicas: SEBRAE/MA, 2003. 78 p. (Serie. Arranjos

Produtivos, 1).

HADDAD, P. R. Identificac;ao e c1assificaC;aodos arranjos produtivos no Maranhao

e 0 seu processo de gestao. Sao Luis: Assessoria de Planejamento e Ac;oes

Estrategica: SEBRAE/MA, 2003. 23 p.(Serie. Arranjos Produtivos, 2).



RODRIGUES, B. H. N.; ATHAYDE SOBRINHO, C.; ALCANTARA, R. M. C. M. de.
Conferencia em busca do futuro. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 52 p.
(Embrapa Meio-Norte. Documentos, 41).

SERPA, J. E. S.; ALCANTARA, R. M. C. M. de; ATHAYDE SOBRINHO, C.;

ITALIANO, E. C. Analise do ambiente interno da Embrapa Meio-Norte. Teresina:

Embrapa Meio-Norte, 2000. 20 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 49).

VELOSO, J. de R. C. A<;:6esestrategicas para 0 desenvolvimento do agroneg6cio

piauiense: fruticultura e graos. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 41 p.

(Embrapa Meio-Norte. Documentos, 53).

VELOSO, J. de R. C. Demandas do agroneg6cio maranhense. Teresina: Embrapa

Meio-Norte, 2001. 43 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 54).

VIANNA, P. J. R.; PORTELLA, L. G. (Coord.). Programa de promo<;:aoe desenvol-

vimento de arranjos e sistemas produtivos locais do Maranhao - PAPL Sao Luis:

Assessoria de Planejamento e A<;:6esEstrategica: SEBRAE/MA, 2003. 44 p.


