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Agricultura que evolui ...



Parcerias no AGRO

Cooperação para Inovação na Agricultura



Lançamentos
de destaque
2018/2019



APRINZA® 
Fixação biológica de nitrogênio em 

cana-de-açúcar

Inoculante microbiológico

Promove o aumento de 

produtividade da cana-de-açúcar 

em até 18%. 

Performance inédita no mercado 

quanto ao aumento de 

produtividade, além da 

vantagem da sustentabilidade

Parceria público-privada:



BIOMAPHOS® 
Solubilização de fosfato para cultura 

de milho

Inoculante microbiológico que 

promove aumento da absorção 

de fósforo pelas raízes

Promove o aumento de 

produtividade de grãos em 

culturas de milho em até 10%. 

Primeiro inoculante nacional 

para fósforo



Tecnologia aumenta a vida útil do coco 

em até 4 vezes
Revestimento comestível conserva a fruta e pode 

ser ingerido sem risco à saúde

 Tecnologia facilita a 

exportação:

• 500 mil unidades de coco 

verde brasileiro exportadas 

para a Europa em 2018

 Mantém as características 

nutricionais do coco natural e 

da água

 Tecnologia de baixo custo e 

pouca mão-de-obra.

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/31903543/coco-brasileiro-ganha-mercado-europeu-gracas-a-pelicula-biodegradavel
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/31903543/coco-brasileiro-ganha-mercado-europeu-gracas-a-pelicula-biodegradavel


Rede de Conhecimento em AgriculturaInovação social: novas perspectivas

Geração de Renda, novas oportunidades de agregação de valor, 

diversificação, educação e formação

Feijão, ervilha, lentilha e grão-de-bico.

Grão de bico: originário de clima temperado

Foi adaptado às condições ambientais 

brasileiras

Alto valor proteico

Pulses:

BRS Aleppo, BRS Cícero, BRS Cristalino, 

BRS Toro

Produz entre 2.500 a 3.500 kg/há

Custo de produção 30 a 40% menor em relação 

ao feijão

Área em crescimento no Brasil

2015: 200 hectares

2018: 9 mil hectares



Agricultura Tropical
Bio e Nanotecnologias

Resistente à quebra e à contaminação Tempo de prateleira ampliado



Lançamento  do Genoma da Ferrugem da Soja

 Embrapa participa do Consórcio internacional de 12 instituições público privado 
que decifrou o genoma do fungo causador da ferrugem asiática da soja

 Doença leva a perdas de 90% da lavoura se não controlada.
 Custo de manejo para os agricultores excedem US 2 bilhões por safra no Brasil.
 Os resultados desta pesquisa permitirão melhor compreensão dos alvos de ação 

no fungo, em nível do seu DNA, por um produto químico, ou mesmo o 
desenvolvimento de novas soluções que ajam de forma mais assertiva, obtendo 
resultados ainda mais benéficos para agricultura.



Parcerias

CRISPRs e NBT (Novas 
Biotecnologias)

Plantas mais resistentes a pragas

Soja tolerante à seca

Agricultura digital





Iniciativas de fomento à inovação



PARCERIA SISTEMA OCB EMBRAPA

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DAS COOPERATIVAS

 Sistemas produtivos de Cereais de Inverno

 Estruturação da cadeia produtiva do Leite

 Tecnologia de sementes e Manejo da cultura da Soja

Impactos

 102 técnicos / médicos veterinários das cooperativas 

capacitados

• Mais de 47 cooperativas participantes

• Impacto em mais de 220 mil produtores cooperados 



100.000 inscritos 



Parcerias



Pesquisa Agropecuária Brasileira

Embrapa – Retorno Social

Para cada real 

investido na 

Embrapa em 

2018

R$12,16

retornaram à 

sociedade 

brasileira na forma 

de tecnologias, 

conhecimentos 

e empregos.

Geração de 69.936 empregos a partir da utilização 

de tecnologias e conhecimentos da Embrapa e 

parceiros avaliadas em 2018. 

Fonte: Balanço Social  da Embrapa 2018

Lucro Social de R$ 43,5 bilhões em 2018



Geração de 69.936 empregos a partir da utilização 

de tecnologias e conhecimentos da Embrapa e 

parceiros avaliadas em 2018. 

Geração de 69.936 empregos a partir da utilização 

de tecnologias e conhecimentos da Embrapa e 

parceiros avaliadas em 2018. 



concessão do crédito agrícola                       agricultura de precisão
políticas públicas                                       gestão territorial



Reconhecimento do 
desempenho 
ambiental dos 

Biocombustíveis

Política Nacional de Biocombustíveis



Agricultura Tropical

Manejo Integrado de Pragas (MIP)

 redução do número de aplicações de 

inseticidas – 44 %  (safra 2017/2018/ 

Soja Paraná)

 economia para o agricultor 

 menor efeito adverso ao meio 

ambiente.

 Inicio da primeira aplicação de 

inseticidas com 78,5 dias (safra 

2017/2018 /Soja Paraná)



Pera, maçã e caqui: o futuro da 

agricultura no Nordeste



Segurança Alimentar – Alimentos, Nutrição e Saúde

Biofortificação dos alimentos: ferro, zinco e vitaminas.
Combate à desnutrição e melhoria da qualidade de vida.

Inovação social: novas perspectivas

Mandioca: + betacaroteno Alface: + ácido fólico Tomate: + licopeno



Como o Digital muda a agricultura?



Aplicativos para o Agro



Uso de computação de alto 

desempenho

Parceiros: 

25 Unidades de Pesquisa da Embrapa

OEPAs

SPA/MAPA

20%

30%

40%

Riscos de Perdas 

Significativos

ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático



Transversalidade do Digital

Sustentabilidade
driver inovação em 

negócios

Agritech 
Ecossistemas de 

inovação

Inovação Social
Inclusão tecnológica

Novos modelos 
de negócios e 
captura de valor
Marcas-conceito
Rastreabilidade e 
certificações
Bioeconomia
Serviços 
Agroambientais

Eventos: indução de 
desafios prioritários
Parcerias com 
empresas de 
tecnologia 
Funding e Pontes 
para inovação
Parques 
Tecnológicos

 Tecnologias 
sociais
Apoio às políticas 
públicas
Meio ambiente e 
agricultura 
Plataforma ABC 
e-campo

Novas estratégias e oportunidades

Inovação aberta
Diversificação da 

matriz de parcerias.

Visão de 
negócios
Prospecção ativa 
de oportunidades
Alianças 
estratégicas e 
governança 
corporativa



Orçamento 
2020-2023



 NO PLN nº 21/2019-CN - PLPPA 2020-2023 

Propõe-se recuperar o valor previsto no Anexo I 

do PLPPA para financiar o Programa Finalístico 

2203 - Pesquisa e Inovação Agropecuária.

Valor 2020 

(mil R$)

Valor 2021-2023 

(mil R$)

Valores 

Globais

Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade 

Social 

DE 206.830 595.602 802.432

PARA 405.025 1.324.644 1.729.669





 NO PLN nº 22/2019-CN - PLOA 2020

Propõe-se recuperar o orçamento previsto em favor 

das principais ações Embrapa no PLOA 2020, ao 

menos até o valor registrado na LOA 2019.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VLR ATUAL

(EXCETO F.944)
ACRÉSCIMO META

2203.20Y6.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento 109.892 150.107 260.000

2203.8924.0001 - Transferência de Tecnologias 13.079 46.920 60.000

2203.215C.0001 - Modernização Infraestrutura 20.732 29.267 50.000

TOTAIS 143.703 226.296 370.000



 NO PLN nº 5/2019-CN - PLDO 2020 

Graças a este Parlamento, as principais ações 

orçamentárias da Embrapa na LOA 2020 foram 

incluídas no Anexo III da LDO, entre as despesas 

que não poderão ser contingenciadas. 



Mudanças serão exponenciais!
Curva de progressão das mudanças socioeconômicas
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B2 = Bits x Biológico

potencial sem precedentes 
para inovação no agro



Obrigado!

Entregando valor para a sociedade!

Cleber Oliveira Soares

Presidente em exercício

de.it@embrapa.br

mailto:de.it@embrapa.br

