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OpiniãO
Agricultura movida 

a ciência
A agricultura brasileira 
é movida a ciência. 
Poucos países podem 
afirmar o mesmo 

Em pouco menos de 
cinco décadas o Bra-
sil saiu da situação de 

importador para se tornar 
um dos maiores exporta-
dores de alimentos, fibras 
e bioenergia do mundo. É 
uma história de sucesso, 
uma saga que todos os brasi-
leiros, no campo e na cidade, 
devem conhecer. Motivo de 
orgulho na última semana 
em que comemoramos o 
Dia da Agricultura (20/3). 

Com ciência, nas últimas 
cinco décadas, incrementa-
mos a produção de grãos em 
cinco vezes, com aumento 
correspondente de apenas 
duas vezes na área plantada. 
Elevamos a produção de leite 
de 5 para 35 bilhões de litros. 
Aumentamos a produção de 
trigo e milho em 250% e a de 
arroz em mais de 300%. A 
cafeicultura quadruplicou a 
produtividade nos últimos 25 
anos. E a produção de carne 
de frango deu um salto mag-
nífico: cresceu praticamente 
65 vezes, saindo de 200 mil 
toneladas na década de 70 
para 13 milhões de toneladas 
em 2018. 

A transformação não 
ocorreu ao acaso. Foi fruto 
de um robusto investimento 
em ciência, tecnologia e 
inovação, da parceria entre 
o setor público e o privado. 
Com ciência transformamos 
um passivo, os cerrados, 
com vegetação retorcida e 
solos ácidos e pobres, num 
dos maiores ativos do país. 
Celeiro de grãos, frutas, 
hortaliças e proteína animal, 
em 2019 os cerrados entre-
garam mais da metade da 
produção de grãos e cana 
de açúcar do país. 

Com ciência, tropicaliza-
mos grãos, como a soja e o 
trigo, forrageiras africanas e 
o gado europeu e indiano. A 
produção de trigo nos trópi-
cos é inédita e já ocupa 130 
mil hectares dos cerrados 
brasileiros. Pode chegar a 
dois milhões de hectares 
e tornar o Brasil autossufi-
ciente na produção do grão.  

Com ciência desenvolve-
mos novas raças bovinas, 
como a girolando, tão pro-
dutivas quanto as europeias 
e mais adaptadas aos trópi-
cos. Foi também com ciên-
cia que o Brasil criou uma 
plataforma de produção 
agropecuária sustentável, 
com tecnologias como o 
plantio direto, a fixação 
biológica de nitrogênio, o 
controle biológico e a inten-
sificação sustentável, com 
produção de grãos, proteína 
animal e florestas numa 
mesma área. Os sistemas 
integrados já ocupam 15 
milhões de hectares. 

A fixação biológica de 
nitrogênio economiza para 
o país, anualmente, algo em 
torno de 13 bilhões de dóla-
res que deixam de ser gastos 
com adubos nitrogenados, 
sobretudo importados. É um 
verdadeiro ovo de Colombo. 
De quebra, contribui para 
que aproximadamente 60 
milhões de toneladas equi-
valentes de CO2 deixem de 
ser emitidas na atmosfera. 

Em 2019 o segundo ovo de 
Colombo foi lançado pela 
Embrapa: o BiomaPhos, um 
bioinsumo que atua sobre 
o fósforo aprisionado nos 
solos, tornando-o disponível 
para as plantas. 

O produto, que vem sendo 
pesquisado há 17 anos, já 
foi testado em mais de 300 
áreas agrícolas no país. Para 
o milho trouxe elevação de 
produtividade da ordem de 
10%. Vai contribuir para ter-
mos mais alimentos à mesa. 
E possibilitar que o Brasil 
importe menor fosfato. 

O agro brasileiro é o setor 
mais competitivo e disruptivo 
da economia brasileira. É tam-
bém um dos que menos rece-
be subsídio governamental. 

Responde por 21% do 
PIB, um quinto de todos os 
empregos e quase metade 
das exportações brasileiras. 
Alimentamos um em cada 
cinco habitantes do plane-
ta e fazemos isso de forma 
sustentável: protegemos, 
preservamos ou conserva-
mos 66,3% da vegetação e 
florestas nativas. Os produ-
tores preservam um quarto 
do território brasileiro den-
tro das propriedades rurais, 
sem receber nada por isso. 

Com uma agricultura mo-
vida a ciência garantiremos o 
futuro e a segurança alimen-
tar da população brasileira e 
mundial. É no banco genético 
da Embrapa, localizado em 
Brasília, DF, o 5o maior do 
mundo, que estão armazena-
das mais de 120 mil amostras 
de animais, plantas e micror-
ganismos, vindos de todas as 
partes do mundo. Há espaço 
para 700 mil amostras. Uma 
verdadeira Arca de Noé. É lá 
que buscaremos variabilida-
de genética para enfrentar 
novas pragas e doenças que 
poderão atacar plantações e 
animais em solo brasileiro. É 
uma questão de segurança 
nacional.

Nos próximos dez anos 
os desafios serão diversos e 
complexos. Em 2030 tere-
mos 8,5 bilhões de pessoas. 
A demanda por alimentos 
aumentará 35%, enquanto a 
de energia e água crescerão 
40 e 50%, respectivamente. 
Precisaremos de mais co-
nhecimento, mais ciência e 
tecnologia. Edição genômi-
ca, gestão de riscos, agricul-
tura digital, intensificação 
sustentável, bioinsumos e 
os microbiomas são temas 
que estarão no centro da 
agenda da ciência agrícola 
da próxima década. A co-
nectividade no campo será 
crucial para que avancemos 
de forma consistente. 

Hoje, segundo dados do 
IBGE, mais de 70% das 
propriedades rurais não tem 
acesso à internet. A China já 
tem 95% do seu território 
conectado. Os EUA avançam 
a passos largos. A ausência 
de conexão no campo pode 
atrasar o desenvolvimento e 
reduzir a competitividade do 
agro brasileiro. A ciência mo-
veu a agricultura nas últimas 
cinco décadas. Seguirá tendo 
papel central na moderniza-
ção do agro e no aumento 
da capacidade de produção, 
competitiva e sustentável, da 
agricultura brasileira. 

(*) - É presidente da Empresa 
Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa.

Celso L. Moretti (*)

Guia para preparar empresas 
na produção de eventos online

A disseminação do novo Coronavírus está 
alertando a população mundial e mu-
dando os hábitos e atividades diárias de 

todos nós. Nas últimas duas semanas, grandes 
empresas proibiram viagens de negócios, países 
fecharam escolas e universidades, gigantes da 
tecnologia paralisaram as atividades nos escri-
tórios e grandes eventos foram cancelados ou 
adiados. Pensando nisso, o TD, empresa líder 
em eventos online no Brasil, oferece guias para 
preparar companhias na produção de eventos 
online e manter a produtividade dos colabora-
dores mesmo trabalhando à distância.

No setor de eventos, o impacto da COVID-19 
é enorme. As perdas resultantes dos cancela-
mentos já custaram ao setor de tecnologia US$ 
500 milhões (mais de R$ 2,4 bilhões). Eventos 
como Adobe Summit, Facebook F8, SXSW, 
E3 e Google Cloud Next foram cancelados ou 
mudaram o formato para conferências online.

Com isso, o TD está disponibilizando o guia 
“Como fazer o seu próprio evento online” para 
orientar empresas na produção de uma confe-
rência online, caso essa seja a opção adotada 
neste momento. Confira as dicas:

Avaliação: O primeiro passo para realizar um 
evento online é detalhar os principais elementos 
programados para a versão presencial. O even-
to será composto por palestras ou webinars? 
Detalhe o formato, o número de participantes, 
duração e o engajamento do público. Lembre-se 
de que o foco é oferecer conteúdo relevante e 
cumprir os objetivos da organização.

Tomada de decisão: Os eventos são ex-
celentes oportunidades para gerar valor aos 
participantes. Portanto, cancelar ou adiar um 
evento não afeta apenas os resultados das em-
presas, mas também os demais envolvidos. Vale 
destacar que os eventos em local físico possuem 
uma série de limitações, incluindo capacidade 
de participantes, horários e preço de produção.

Questionamentos: Se a dúvida persistir na 
mudança do formato, faça as seguintes pergun-
tas: qual o impacto financeiro e nos negócios caso 
opte por cancelar o evento? Qual o impacto para 
os patrocinadores caso cancele ou adie o evento? 
Qual o impacto para a reputação da empresa 
caso opte por cancelar ou adiar o evento?

Oferta de valor: Embora muitos pensem 
que os eventos presenciais são superiores, é 
importante questionar sobre por que as pesso-
as desejam participar deles. Com uma versão 
online, é possível transmitir as informações que 
o público anseia e garantir que os conteúdos 
da empresa sejam passados para ainda mais 
pessoas, já que não há barreiras físicas. No on-
line, também é possível criar oportunidades de 
“matchmaking”, ou salas para reuniões virtuais, 
emulando as formas de negociar e de trocar 
informações em eventos presenciais.

Definição de metas: Após compreender 
como oferecer relevância ao público, vale refletir 
quais são os objetivos dos negócios. É possível 
alcançar todas as metas, mas para isso estraté-
gias diferentes serão necessárias.

Definição de formato: Chegou o momento de 
definir o formato do evento. Será gravado? Se sim, 

precisará de um estúdio? Acha que a transmissão 
ao vivo dará melhores resultados? Defina de que 
forma o público irá consumir os conteúdos para 
poder planejar a logística do evento. Em tempos 
de novo Coronavírus, existem alternativas para 
captar o audiovisual de cada 
participante ao vivo, desde suas 
casas, reunir os sinais numa 
mesma plataforma e publicar 
como se todos estivessem no 
mesmo espaço.

Levantamento de servi-
ços e suporte: Um evento 
online de qualidade exige 
infraestrutura – assim como as 
edições presenciais. O organi-
zador do evento deve garantir 
as ferramentas e serviços 
necessários para colocá-lo no 
ar, bem como os profissionais 
para realizar a execução (que 
podem, inclusive, trabalhar 
remotamente em tempos de 
novo coronavírus). É preciso, 
também, escalonar a estrutura 
para garantir o atendimento 
de todo o público esperado. 
Afinal, você não quer ver o site 
travar caso atinja um número 
máximo de participantes, 
certo?

Listagem: Pense e res-
ponda: é necessário alguém 
para gravar as palestras ou 
conferências? Uma pessoa para fazer trans-
missões ao vivo? E para ajudar nas operações? 
Infraestrutura tecnológica para a execução 
do projeto? Quais equipamentos usar? Vale a 
pena comprar ou alugar? Quais os materiais de 
higiene e segurança para proteger os envolvidos 
da transmissão do novo Coronavírus?

Infraestrutura: Para eventos online é fun-
damental garantir transmissões de qualidade – e 
para isso você deve contar com velocidade de 
internet. Além disso, é necessário contar com 
câmeras que proporcionem imagens nítidas, 
microfones para garantir a melhor experiência 
em áudio, cenário e planejamento. Lembre-se 
também dos materiais de segurança para evitar 
a transmissão da COVID-19.

Mapeamento da jornada do cliente: 
Mesmo que já tenha feito o mapeamento da 
jornada do cliente para o evento presencial, é 
fundamental refazê-la para se adaptar ao mundo 
digital. Defina como serão feitas as inscrições e 

seleção da programação, o aces-
so ao evento, a disponibilização 
dos conteúdos e de que forma 
será feita a comunicação com 
os participantes.

Promoção do evento: A 
divulgação do evento é um 
passo essencial para o sucesso 
do projeto. Para isso, utilizar 
as redes sociais e estruturar 
outras estratégias de marketing 
digital é a melhor alternativa 
para mostrar ao público o valor 
da experiência. Aqui, vale a 
pena criar uma estratégia bem 
interessante para atrair o maior 
público possível - afinal, é super 
frustrante criar algo incrível 
para poucos assistirem.

Execução: Depois de toda 
a organização e planejamento, 
é hora de executar o evento. É 
possível fazer tudo à distância, 
inclusive a captação de todo 
o material a partir da casa de 
cada participante. Para isso, é 
necessário que o palestrante 
tenha uma câmera de qualida-
de (existem webcams capazes 

de registrar imagens em HD e até 4K), uma 
boa captação de áudio, um cenário “clean” e 
uma internet com boa capacidade de upload. 
Caso você opte por reunir os participantes 
em um mesmo estúdio, desinfete todo o 
ambiente, incluindo maçanetas e microfones, 
para garantir a segurança dos participantes. 
Tenha o menor número possível de pessoas 
no local – de preferência, apenas a pessoa 
que opera a câmera, entrevistador e entre-
vistado, respeitando a indicação de distância 
segura pelo Ministério da Saúde. Comece 
pontualmente e encerre no horário previsto. 
Depois da finalização, faça uma pesquisa de 
satisfação com os participantes, solicitando 
feedback para compreender os pontos fortes 
e fracos do evento.

Como manter a produtividade no trabalho remoto também está entre as dicas para ajudar a população 
nesses tempos de pandemia

News@TI 

Trevisan Escola de Negócios disponibiliza 
gratuitamente quatro cursos online

@A Trevisan Escola de Negócios, líder em educação a distân-
cia de qualidade (EAD) no Brasil, está oferecendo cursos 

online gratuitamente à população. “Nós acreditamos que o ensino 
a distância é uma grande solução não apenas para os casos de 
pandemia, mas principalmente para inclusão social e distribuição 
de educação de alta qualidade em que todas as partes do mundo”, 
diz VanDyck Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios (www.
trevisanonline.com.br).

Startup de comunicação  libera free trial para 
empresas

@Com o avanço da pandemia do novo Coronavírus, diversas empre-
sas passaram a implementar o home office sem data de retorno 

e foram pegas desprevenidas sem um plano de comunicação ou um 
preparo para realizar as tarefas remotamente. Para tentar auxiliar as 
empresas a organizar uma boa estrutura de comunicação interna  e 
home office, o superapp do Dialog, disponível em versão web e para 
download em iOS e Android, é inspirado nas funcionalidades de uma 
rede social, mas com foco no ambiente de trabalho para a melhoraria  
da comunicação e engajamento dentro das empresas. Além de atender 

aos desafios de comunicação interna, o Dialog também vai facilitar os 
processos relacionados com o setor de Recursos Humanos (https://
www.dialog.ci/).

Como organizar a rotina com as crianças 
neste período desafiador

@De acordo com Luiza Mendonça que é mãe, consultora educacio-
nal para famílias e escolas e criadora do AppGuardian (https://

www.appguardian.com.br/) aplicativo de conexão entre pais e filhos 
que oferece ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de 
hábitos digitais - as reuniões via videoconferência começam a fazer 
parte da rotina dos pais. Já as crianças, devem redirecionar suas  horas 
de Internet para estudos e pesquisas, e não mais para redes sociais.

LIT libera acesso a 100% de seus cursos

@Com 25 mil horas de conteúdo e 8 mil livros, o LIT, plataforma 
digital de educação executiva da Saint Paul Escola de Negó-

cios, libera gratuitamente o acesso de 100% dos seus cursos por 30 
dias para quem se cadastrar no site até o dia 30 de abril. A escola 
espera contribuir para a aprendizagem de milhares de pessoas que 
aderiram ao movimento de distanciamento social na tentativa de 
conter a disseminação da COVID-19 (https://lit.com.br/).
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“No setor de 
eventos, o impacto 
da COVID-19 é 
enorme. As perdas 
resultantes dos 
cancelamentos já 
custaram ao setor 
de tecnologia US$ 
500 milhões (mais 
de R$ 2,4 bilhões). 
Eventos como Adobe 
Summit, Facebook 
F8, SXSW, E3 e 
Google Cloud Next 
foram cancelados ou 
mudaram o formato 
para conferências 
online.

AI/TD

Instituto Êxito de Empreendedorismo oferece cursos online gratuitos
Apesar da restrição de circulação, a quarentena 

imposto pela disseminação da Covid-19, deve ser 
encarada também como uma oportunidade para 
estimular novos aprendizados e até dar um novo 
rumo na carreira profissional. O Instituto Êxito 
de Empreendedorismo disponibiliza mais de 
trezentos cursos online. Todos gratuitos.

A metodologia de ensino a distância se torna 

a forma segura de continuar estudando, além de 
contar com toda a flexibilidade em relação ao 
tempo. “Acreditamos que a educação empreende-
dora será um agente transformador do futuro do 
nosso país e, neste momento, aprender ‘de casa’ 
tem sido uma das maneiras mais eficientes para 
estimular a mente e ampliar o conhecimento”, 
relata o presidente do Instituto, Janguiê Diniz. 

“Em momentos como o que estamos passando, 
é preciso agir com sabedoria, discernimento, e 
pensar lá na frente”.

Na plataforma online do Instituto Êxito de 
Empreendedorismo (www.institutoexito.com.
br), o usuário encontra cursos de tecnologia, 
marketing,  saúde, exatas, humanas, ensino 
infantil e, claro, empreendedorismo.


