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RESUMO 

 

Este estudo enfoca a comunicação em planos estratégicos de instituições públicas de 

pesquisa agropecuária do Mercosul. Para tanto, buscamos identificar estes planos, 

verificar a importância que conferem à comunicação e o sentido atribuído à palavra nestes 

documentos. Portanto, realizamos uma análise documental e de conteúdo dos planos 

estratégicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto 

Nacional de Tecnologia Agropecuária (Inta), do Instituto Paraguaio de Tecnologia 

Agrária (IPTA) e do Instituto Nacional de Investigação Agropecuária (Inia). Com a 

análise, foi possível verificar que as instituições valorizam a comunicação em suas 

estratégias organizacionais. No entanto, ainda a compreendem de forma instrumental e 

como transmissão de informação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Práticas Discursivas; Planos Estratégicos; 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo tem como enfoque a comunicação retratada em planos estratégicos de 

instituições públicas de pesquisa agropecuária do Mercosul. O papel destas organizações 

é trabalhar com pesquisa e desenvolvimento para a agropecuária, visando a 

sustentabilidade dos sistemas de produção. Como objetivo, buscamos identificar os 
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planos estratégicos destas instituições, verificar a importância que conferem à 

comunicação e o sentido atribuído à palavra nestes documentos. Para atingir este objetivo, 

realizamos um estudo de caso múltiplo, com análise documental e de conteúdo dos planos 

estratégicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa - Brasil), do 

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (Inta – Argentina), do Instituto Paraguaio 

de Tecnologia Agrária (IPTA – Paraguai) e do Instituto Nacional de Investigação 

Agropecuária (Inia – Uruguai).  

Consideramos importante acompanhar os dizeres institucionais e compreender as 

mensagens das organizações para refletirmos sobre a comunicação. Avaliamos que 

estudar a comunicação de organizações, compreende analisar suas práticas discursivas. 

Entendemos ainda que, enquanto atores sociais, as ações comunicativas das instituições 

públicas de pesquisa agropecuária podem influenciar nas práticas do setor. Acreditamos 

que os processos e práticas de comunicação de uma organização podem impactar nas 

práticas socioculturais de uma sociedade, da mesma forma que estas práticas podem 

influenciar as ações organizacionais.  

Este artigo é o resultado parcial de uma pesquisa que visou compreender como as 

instituições públicas de pesquisa agropecuária do Mercosul se relacionam com seus 

diferentes públicos. Portanto, consideramos importante refletir sobre as práticas 

discursivas da Embrapa, do Inta, Inia e IPTA, com a análise de seus planos estratégicos, 

como ponto de partida para atingir este objetivo principal. 

Inicialmente, apresentamos um breve contexto da pesquisa agropecuária, na 

sequência trazemos uma reflexão sobre comunicação, práticas discursivas e práticas 

socioculturais, apresentamos os planos estratégicos das instituições para, por fim, analisar 

a abordagem comunicacional destes planos. 

 

BREVE CONTEXTO DA PESQUISA AGROPECUÁRIA 

 

Para melhor compreensão, consideramos importante fazer uma breve 

contextualização da pesquisa agropecuária. A história da agricultura mundial tem sido de 

transformações, devido à ciência e tecnologia aplicadas ao setor e com consequente 

expansão da capacidade produtiva. Hoje, os principais agentes globais do setor são a 

China e a Índia, que representam o maior consumo de produtos, e o Brasil e os Estados 

Unidos, que disputam a condição de grandes produtores globais (BUAINAIN et al, 2014).  

O cone sul da América Latina é estratégico para agropecuária em escala mundial. 

De acordo com dados da Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a 
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agropecuária pode ajudar a superar a fome no mundo. Nesse sentido, as instituições 

públicas de pesquisa agropecuária possuem papel fundamental neste contexto e, além de 

pesquisarem, comunicam-se com os diversos públicos do setor de forma constante. 

Conforme afirma Barros (2014), o sucesso da agropecuária é fruto do desenvolvimento 

de um sistema de pesquisa que, no caso brasileiro, é composto pela Embrapa, por 

instituições de pesquisa estaduais e privadas e por universidades. 

Alguns exemplos do resultado do trabalho das instituições públicas de pesquisa 

agropecuária são a adaptação de cultivares, desenvolvimento de variedades de plantas, 

soluções para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas que prejudicam diversas 

cadeias produtivas, inovações para a melhoria da qualidade do solo e na criação de gado 

etc. A importância destas organizações também é reforçada ao considerarmos que:  

 
Para se buscar atender à crescente demanda nacional e global por 

seguridade alimentar e aos novos paradigmas, que se apresentam diante 

de um mundo em constantes e velozes transformações econômicas, 

tecnológicas, geopolíticas, de hábitos da sociedade, entre outras, é 

fundamental estruturar ou reforçar um consistente sistema público e 

privado de pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária 

(CRESTANA; CONTINI; RODRIGUES, 2018, p. 141).  

 
As instituições públicas de pesquisa agropecuária se preocupam com a integração 

de todos os aspectos dos sistemas produtivos e visam o desenvolvimento de seu país e da 

sociedade, com resultados a médio e longo prazo: “o lucro proveniente do investimento 

público acontece no campo, na lavoura de cada produtor que usa as tecnologias 

desenvolvidas por essas instituições e se materializa na mesa do consumidor” 

(CATTELAN e GAZZONI, 2019).Para atender aos anseios do setor agropecuário e da 

sociedade, estas organizações buscam desenvolver e trabalhar com tecnologias 

sustentáveis. Antes de retratarmos os aspectos comunicacionais dos planos estratégicos 

da Embrapa, do Inta, IPTA e Inia, trazemos uma breve reflexão sobre comunicação, 

práticas discursivas e socioculturais. 

 

PRÁXIS COMUNICACIONAIS E DISCURSIVAS COMO PRÁTICAS 

SOCIOCULTURAIS 

 

As organizações não são apenas um local de trabalho, mas espaços de interações 

e desenvolvimento humano. Toda organização também está inserida em um contexto 

sociocultural e por ele é influenciada. Organizações são, portanto, construídas em 

contextos específicos, sejam econômicos, políticos, científicos. São compreendidas como 
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construções e construtoras do seu entorno sociocultural e se instituem como referências e 

modelos para a sociedade (BALDISSERA, 2009).  

Nesse sentido, é importante considerar o contexto no qual as organizações estão 

inseridas e, principalmente, a necessidade de conhecer os públicos com os quais 

interagem. As instituições públicas de pesquisa agropecuária, assim como demais 

organizações, relacionam-se com diferentes públicos. São desde agentes das diversas 

cadeias produtivas, como pequenos e grandes produtores rurais, pecuaristas, profissionais 

de assistência técnica, organizações do setor agropecuário, como cooperativas, 

associações e sindicatos, e públicos de outros segmentos como pesquisadores, professores 

e estudantes, parlamentares, jornalistas e até mesmo a população urbana. 

Como instituições públicas de pesquisa que atuam em contexto de relevância 

econômica e social - o setor agropecuário, assumir o papel de atores sociais está no cerne 

de suas atribuições. A importância de refletir de forma constante sobre a função que 

desempenham na sociedade e sua contribuição para o setor é primordial para sua 

sustentação em um cenário de incertezas. Isto reforça o fato de que a comunicação assume 

um papel cada vez mais importante e as práticas comunicacionais devem ser estratégicas 

para acompanhar processos de transformação e atuar em ambientes complexos.  

Práticas discursivas são também comunicacionais. Uma prática discursiva pode 

ser considerada como “um conjunto de regras anônimas, sempre determinadas no tempo 

e no espaço, que definem em uma determinada época e para uma área social, econômica 

e geográfica específica as condições de enunciação” (SCHWAAB, 2013, p. 113). 

Portanto, as práticas discursivas das organizações influenciam as práticas socioculturais 

de um determinado grupo ou sociedade, ou seja, “o indivíduo constrói culturas em suas 

ações e palavras” (MARCHIORI, 2008, p. 67). 

De acordo com Hall, é na forma discursiva que a circulação do produto se realiza, 

assim como sua distribuição para distintos públicos. Para o autor, “o processo, desta 

maneira, requer, do lado da produção, seus instrumentos materiais – seus meios – bem 

como seus próprios conjuntos de relações (de produção) para organização e combinação 

de práticas dentro dos aparatos de comunicação” (2003, p. 388). Hall considera que a 

produção, circulação e recepção de conteúdo, ou seja, o processo de comunicação é  uma 

interação de momentos distintos, mas interdependentes. Também destaca que “devemos 

reconhecer que a forma discursiva da mensagem tem uma posição privilegiada na troca 

comunicativa” (HALL, 2003, p. 388).  

Hall  ressalta que as práticas sociais dependem do significado para funcionarem e 

produzirem efeitos, por isso são discursivas. Segundo o autor, “se a cultura, de fato, regula 
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nossas práticas sociais a cada passo, então, aqueles que precisam ou desejam influenciar 

o que ocorre no mundo ou o modo como as coisas são feitas necessitarão – grosso modo 

– de alguma forma ter a cultura em suas mãos” (1997, p. 40). 

Além de fazerem investigações, as instituições públicas de pesquisa agropecuária 

também transferem o conhecimento gerado para técnicos e produtores das diferentes 

cadeias produtivas e se comunicam com diferentes esferas da sociedade. Para tanto, 

utilizam diversos recursos visando  atingir seus objetivos, ou seja, por meio de 

instrumentos de comunicação se utilizam de práticas discursivas para estabelecer relação 

com diferentes segmentos de públicos. 

 
Os fluxos comunicacionais, informacionais e relacionais, das 

organizações materializam-se por práticas discursivas escritas, verbais 

ou visuais, produzidas no próprio contexto organizacional e se 

constituem de formas espontânea ou planejada pela instância de 

produção, no caso as organizações (OLIVEIRA e PAULA, 2008, p. 102). 

 

Ainda conforme as autoras, nas práticas discursivas, a construção de sentidos é 

um processo social. A comunicação sendo baseada na linguagem (escrita, oral ou mediada 

por dispositivos técnicos) é também um processo social que viabiliza a construção de 

sentidos. Dessa forma, é possível refletir sobre os modelos de comunicação em uma 

perspectiva mais ampla, além da transmissão de informações, mas como parte da 

interação social, que acontece de uma forma mais relacional. Nesse sentido, o receptor é 

também ator do processo comunicativo e todo sujeito é ao mesmo tempo produtor e 

receptor de discursos:   

  
Sendo a linguagem um processo básico da vida em sociedade e 

objetivado em práticas discursivas, a comunicação seria o 

desdobramento social dessas práticas discursivas, considerando as 

articulações e interdependências entre as instâncias de produção, de 

circulação e de consumo, onde o sentido é ordenado e também possível 

de ser ressignificado (OLIVEIRA e PAULA, 2008, p. 97). 

 

Atualmente, as organizações trabalham com meios de comunicação para 

relacionarem-se com seus públicos e  mantê-los informados de suas ações. Por isso, é 

possível aferir os dizeres das organizações pelo “acesso ao lugar discursivo e seus efeitos 

no dizer, lugares construídos e operados por diferentes sujeitos” (SCHWAAB, 2013, p. 

115). Schwaab ainda considera que os instrumentos de comunicação ou mesmo a 

interação direta, materializam discursos e “dão a ver o imaginário e o conjunto de fatores 

empíricos que conformam as práticas discursivas das organizações” (2013, p. 115). Com 

a Internet, as redes sociais e os eventos promovidos pelo setor agropecuário, as 
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instituições de pesquisa do segmento buscam ir além da informação de mão única, mas 

almejam estar em interação com os públicos. 

 

OS PLANOS ESTRATÉGICOS DAS INSTITUÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA DO MERCOSUL 

 

A Embrapa, o Inta, o IPTA e o Inia possuem planos estratégicos que visam 

estabelecer orientações para suas atividades. Estes planos estão disponíveis em seus sites 

como publicação no formato PDF e cada um se refere a um determinado período. Esta 

etapa da pesquisa compõe a fase da análise documental, com a identificação e apreciação 

desses planos, conforme o Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro1: Planos de Comunicação das empresas de pesquisa agropecuária do Mercosul

 

Fonte: elaborado por Andrea Vilardo (2021). 

ORGANIZAÇÃO PLANO
ANO DA 

PUBLICAÇÃO
PERÍODO N° DE PÁGINAS IMAGEM DA CAPA

EMBRAPA (Brasil) 

| Site: embrapa.br

 VI Plano 

Diretor da 

Embrapa – PDE

2015 2014 - 2034 28

INTA (Argentina) | 

Site: inta.gob.ar

Plano 

Estratégico 

Institucional

2016 2015 - 2030 58

INIA (Uruguai) | 

Site: inia.uy

Plano 

Estratégico 

Institucional

2011 2011 - 2015 70

Plano 

Estratégico 

Institucional do 

IPTA

IPTA (Paraguai) | 

Site: ipta.gov.py
2012 2012 - 2021 31
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Após a identificação dos planos, como parte da análise, é importante compreender 

sua estrutura para, assim, visualizar as semelhanças e diferenças entre os documentos. As 

estruturas dos planos das quatro instituições são similares, contando com breve 

apresentação; texto introdutório; Missão, visão e valores; Objetivos estratégicos e 

Diretrizes estratégicas. Os documentos da Embrapa e Inta ainda apresentam um mapa 

estratégico da organização, sendo que o Inta destaca em seu plano institucional a 

metodologia para sua elaboração, além do contexto e tendências da agropecuária, seus 

processos internos, produtos e serviços em que atua. O documento do IPTA destaca o 

contexto global e uma análise do seu ambiente interno e externo. Por fim, o plano do Inia, 

além de apresentar os pontos similares aos demais documentos, faz uma análise do seu 

ambiente externo e um balanço da implementação do plano anterior. No quadro 

comparativo a seguir (Quadro 2), detalhamos um pouco mais o plano de cada 

organização, com foco principal em pontos que remetem à comunicação: 

 

Quadro 2: Detalhamento dos Planos de Comunicação da Embrapa, Inta, IPTA e Inia 

 EMBRAPA INTA IPTA INIA 

DIVISÃO DO 

DOCUMENTO 
Em 08 tópicos  Em 16 tópicos  Em 15 tópicos Em 06 tópicos  

PÚBLICOS 

ENUNCIADOS 

Fornecedores de 

insumos e de bens 

de produção, 

profissionais da 

empresa, 

sociedade, 

clientes, usuários, 

parceiros, redes 

de pesquisa, 

gestores, 

empregados, 

colaboradores, 

interlocutores, 

públicos internos 

e externos, 

instituições do 

setor 

agropecuário, 

organizações 

estaduais de 

pesquisa, 

cooperativas, 

redes públicas e 

privadas de 

assistência técnica 

e extensão rural, 

produtores e 

Públicos, atores, 

produtor, 

sociedade, 

parceiro, 

agentes; 

trabalhadores; 

profissionais, 

entidades de 

produtores, 

conselhos 

profissionais, 

comunidade 

científica e 

agroindustrial, 

organizações de 

ciência e 

tecnologia do 

setor público em 

geral, 

cooperativa, 

governo, 

organizações 

sociais, 

representantes 

do setor público 

e privado, setor 

acadêmico. 

Públicos, atores, 

produtor, 

sociedade, 

parceiro, agentes, 

profissional, 

entidades de 

pesquisa, 

organizações 

públicas e 

privadas, 

universidades. 

Públicos, 

atores, clientes, 

parceiros, 

produtor, 

sociedade, 

usuário, agente, 

empregados, 

colaboradores, 

trabalhador, 

diretor, 

profissionais, 

cooperativas, 

empresas, 

organizações 

científicas, 

públicas e 

privadas, 

nacionais e 

internacionais. 
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trabalhadores 

rurais. 

CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO 

IDENTIFICADOS 

Mídia; 

Plataformas de 

comunicação; 

Mídias sociais. 

Plataforma 

tecnológica; 

oficina; evento. 

Mídia; rede 

digital; site; página 

web; exposição; 

oficina. 

Oficina; site; 

página web. 

PALAVRAS 

RELACIONADAS 

À 

COMUNICAÇÃO 

Rede(s); 

Intercâmbio; 

Interação; 

Parceria / aliança; 

Transparência; 

Diálogo; 

Informação; 

Transferência; 

Extensão; 

Difusão; 

Disseminar; 

Difundir; 

Promover; Marca; 

Imagem; 

Inovação aberta; 

Relacionamento; 

Relações. 

Rede(s); 

Intercâmbio; 

Interação; 

Parceria / 

aliança; 

Transparência; 

Diálogo; 

Informação; 

Transferência; 

Extensão; 

Difusão; 

Disseminar; 

Difundir; 

Promover; 

Imagem; 

Relacionamento

; Relações. 

Rede(s); 

Intercâmbio; 

Parceria / aliança; 

Transparência; 

Informação; 

Transferência; 

Extensão; Difusão; 

Disseminar; 

Difundir; 

Promover; 

Imagem. 

Rede(s); 

Intercâmbio; 

Interação; 

Parceria / 

aliança; 

Transparência; 

Diálogo; 

Informação; 

Transferência; 

Extensão; 

Difusão; 

Disseminar; 

Difundir; 

Promover; 

Marca; 

Imagem. 

TEXTO 

EXCLUSIVO 

PARA 

COMUNICAÇÃO 

SIM SIM NÃO SIM 

Fonte: elaborado por Andrea Vilardo (2021). 

 

A partir da observação das informações do Quadro 2 apresentado acima é 

possível, além de compreender de uma forma geral a organização dos planos, fazer uma 

primeira aproximação com a abordagem comunicacional das instituições. Como nosso 

interesse está em verificar como estes planos retratam a comunicação,  focaremos a seguir 

neste aspecto primordialmente.  

 

A COMUNICAÇÃO NOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

 

Nos quatro planos podemos visualizar como a comunicação é abordada em cada 

uma das organizações, considerando o sentido/aplicação do uso da palavra, conforme 

ilustramos no quadro abaixo (Quadro 3) com trechos extraídos dos documentos. 

Decidimos por categorizar a aplicação da palavra comunicação quando assume o sentido 

de: 

• Transmissão de informação: comunicação possui caráter difusionista, 

muitas vezes mediada pelas TIC’s e sem interação entre as partes;  
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• Promoção institucional ou mercadológica: comunicação entendida 

como divulgação e valorização da marca, da organização, de suas ações, 

pesquisas, tecnologias, produtos e serviços; 

• Ferramenta: comunicação como instrumento, sendo relacionada a um 

dispositivo que transmite informação ou que interage com o público; 

• Processo organizacional: comunicação como uma das atividades, áreas 

e/ou estratégias que se relacionam para atender os objetivos da 

organização e às necessidades de seus públicos; 

• Interação: comunicação entendida de forma processual, considerando a 

interlocução entre diferentes atores e como potencial para relacionamento. 

 

Quadro 3: Sentidos atribuídos à comunicação nos Planos Estratégicos 

EMBRAPA 

SENTIDO 

ATRIBUÍDO 
TRECHO 

TRANSMISSÃO 
• Nossas ações são pautadas pela publicidade e compartilhamento de 

informações para uma comunicação aberta com todos os 

interlocutores (p. 9). 

PROMOÇÃO 

• Desenvolver e disseminar produtos de informação e estratégias de 

comunicação que contribuam para a valorização da pesquisa 

agropecuária (p. 13). 

• Aperfeiçoar ações de comunicação mercadológica para a 

promoção de processos, produtos e serviços (p. 18). 

INTERAÇÃO 

• Promover estratégias e ações de comunicação que contribuam para 

o processo de PD&I e para a interlocução da Empresa com a 

sociedade (p. 17). 

• Fortalecer a comunicação da Embrapa com instituições vinculadas 

ao setor agropecuário, em especial as organizações estaduais de 

pesquisa, as redes públicas e privadas de assistência técnica e 

extensão rural e as cooperativas (p.18). 

PROCESSO 

ORGANIZACIONAL 

• Fortalecer a integração de P&D, TT, comunicação e negócios no 

processo de gestão da produção na Embrapa (p. 16). 

• Tal diagrama visa facilitar a comunicação e a gestão da estratégia 

da Empresa [...] (p. 10). 

FERRAMENTA 

• Aperfeiçoar os canais de relacionamento, o diálogo e o fluxo de 

informação entre a Embrapa e seus diversos públicos internos e 

externos, com ênfase em novas plataformas de comunicação e 

mídias digitais (p. 18). 

INTA 

SENTIDO 

ATRIBUÍDO 
TRECHO 

TRANSMISSÃO 

• É importante que o mapa seja exibido em uma imagem gráfica, 

uma vez que esta representação ajuda a comunicação (p. 15). 

• Avanços na TICs alteram o acesso à informação, comunicação, 

modos de aprendizagem, relações interpessoais e diferentes 

modalidades de intercâmbio econômico (p. 25). 
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INTERAÇÃO 

• Por outro lado, fortalecendo a cultura digital a fim de gerenciar 

efetivamente a informação e a comunicação (p. 08). 

• [...] será realizado através da convergência entre pesquisa e 

desenvolvimento, extensão, transferência de tecnologia e 

relacionamentos proporcionado pela comunicação. (p. 34). 

• Comunicação eficaz, na convicção de que trabalhar para e com o as 

pessoas não podem ser realizadas sem comunicação suave de duas 

vias que fortalece o exercício democrático (p. 43). 

PROCESSO 

ORGANIZACIONAL 

• [...] inclusão social e sustentabilidade ambiental, integrando 

pesquisa e desenvolvimento com extensão e transferência, 

articulação, cooperação institucional e comunicação para 

fortalecer uma ciência e tecnologia adaptadas às necessidades e 

problemas do país (p. 05).  

• Como resultado de mudanças drásticas nos sistemas de inovação, 

aprendizado e comunicação, será exigido maiores esforços em 

capacitação e formação em pensamento sistêmico, crítico, analítico 

e reflexivo (p. 25). 

• [...] pesquisa, extensão, espaços de cooperação e articulação, gestão 

de recursos humanos e recursos orçamentários, participação e 

controle social, avaliação de instrumentos, comunicação e 

administração (p. 35). 

• Informação e Comunicação, para projetar a arquitetura e 

gerenciar informações que impulsionam o conhecimento e a 

inovação, fortalecendo o fluxo de comunicação na organização, 

seus ambientes e Territórios. (p. 38). 

• Consiste em gerenciar juntos: Pesquisa, Extensão, Transferência de 

Tecnologia, Relacionamentos Institucionais, Informação e 

Comunicação, como aspectos cruciais para impulsionar o 

aprendizado e a inovação (p. 39). 

IPTA 

SENTIDO 

ATRIBUÍDO 
TRECHO 

TRANSMISSÃO 
• Acesso facilitado à comunicação e informação através da 

disponibilidade de TIC (p. 16). 

PROMOÇÃO 

• Falta de equipamentos e sistemas para comunicação institucional 

e transferência de tecnologia (p. 19). 

• Criar uma rede integrada de gestão de tecnologia institucional para 

implementação de um sistema de coordenação de atividades, 

comunicação institucional, monitoramento e controle (p. 25). 

FERRAMENTA 

• A disseminação e transferência pode ser feita através meios 

massivos de comunicação: site, TV e videoconferência; 

intervenção territorial com a participação de agentes locais e atores, 

municípios, províncias e o setor privado da área; presença no rural, 

nacional e países regionais; estabelecimento de redes digitais de 

articulação e coordenação ações no sistema de inovação agrícola 

(p. 24).  

• Melhorar os canais de comunicação entre níveis hierárquicos (p. 

25). 

INIA 

SENTIDO 

ATRIBUÍDO 
TRECHO 

TRANSMISSÃO 
• Promover a hierarquia da pesquisa institucional através de sua 

comunicação em publicações arbitradas (p. 69). 
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FERRAMENTA 

• Progressos estão sendo feitos para melhorar o uso de TIC em 

comunicação e transferência (p. 47). 

• A implementação de recursos humanos foi realizada em formulário 

participativo, com canais de abertura de comunicação para a 

contribuição de colaboradores e para a troca de ideias, através de 

oficinas presenciais e fóruns (p. 55). 

• [...] Junto com mais investimento em redes, sistemas e 

equipamentos de comunicação (p. 59). 

• [...] levar em conta seu senso estratégico e projeção de recursos 

aplicados de retorno para a criação de plataformas virtuais para 

fortalecer a geração, a disseminação, gestão do conhecimento, [...] 

software de comunicação, expansão de acesso ao SITE (p. 59). 

• Incentivar a aplicação de novas tecnologias, como informação e 

comunicação, nanotecnologia, biotecnologia, e agricultura de 

precisão, em pesquisa (p. 65). 

PROCESSO 

ORGANIZACIONAL 
• Fortalecer a comunicação interna (p. 66). 

INTERAÇÃO 
• Promovendo a participação e geração de espaços para incentivar a 

comunicação (p. 55). 

Fonte: elaborado por Andrea Vilardo (2021). 

 

O quadro acima apresenta todos os trechos dos documentos que contêm a palavra 

comunicação. Além destes, a palavra comunicação também é acionada quando se refere 

às Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs). De acordo com o Quadro 3, é 

possível inferir que a comunicação é pouco entendida pelas organizações enquanto 

interação. Também observamos uma abordagem comunicacional quando os planos se 

referem à transferência e difusão de tecnologias, nesse sentido a comunicação ganha a 

conotação de transmissão de informação e conhecimento, conforme destacamos a seguir:  

 

• “Ampliar as ações de capacitação [...], visando à transferência de 

tecnologia, ao intercâmbio e à construção de conhecimentos” 

(EMBRAPA, 2015, p. 16); 

• “Extensão e Transferência, para contribuir com a dinamização dos 

espaços para a troca de informações [...]” (INTA, 2016, p. 37); 

• “Adotar mecanismos de transferência e disseminação de inovações e, 

consequentemente, definição do nível de adoção destes mecanismos” 

(IPTA, 2012, p. 24); 

• “[...] direitos de propriedade intelectual devem ser regulados para facilitar 

a transferência de tecnologia” (INIA, 2011, p. 21). 

 

Assim como a transferência de tecnologia, outras palavras e expressões 

apresentadas ao longo dos planos chamaram nossa atenção por remeter à comunicação e, 
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por meio delas, podemos nos aprofundar ainda mais no entendimento do papel da 

comunicação para as instituições estudadas. Ao fazerem referência, de formas distintas, 

aos públicos em seus planos estratégicos, podemos inferir que as organizações estão 

atentas aos seus anseios e  buscam trabalhar em prol deles. No entanto, também podemos 

inferir que, mesmo avaliando a satisfação dos clientes, quando a Embrapa e o Inia 

referem-se aos públicos desta maneira (como cliente4), consideram-nos como receptores 

de informação, tecnologias e atendimento, ou seja, entendendo-os como passivos no 

processo comunicacional, o que nos dá indícios de como as organizações podem atuar 

perante seus públicos. Para elucidar, destacamos os trechos: 

 

• “Viabilizar a oferta de soluções tecnológicas aos diversos clientes e 

usuários [...]” (EMBRAPA, 2015, p. 15); 

• “Fortalecer as ferramentas para aprimorar o atendimento ao cliente” 

(INIA, 2011, p. 55). 

 

Os produtores configuram-se como um público importante para organizações do 

setor agropecuário. Com exceção da Embrapa, que os denomina como clientes, os 

produtores são referenciados diversas vezes nos documentos das demais instituições.  Por 

exemplo, o Inia apresenta o “Grupo Trigo” (2011, p. 52), considerado “um espaço aberto 

ao diálogo com produtores, técnicos, agentes multiplicadores, comerciantes de sementes 

e a indústria nacional”. Já o Inta reforça a implementação de “programas voltados para 

médios e pequenos produtores e populações com necessidades básicas não atendidas” 

(2016, p. 13) e o IPTA considera que o “setor agrícola do Paraguai exige uso racional dos 

recursos naturais e o desenvolvimento de tecnologias limpas para levá-las aos 

produtores” (IPTA, 2012, p. 15). Portanto, a abordagem é abrangente e não elucida o 

modo que as instituições se relacionam com os produtores. Já no documento da Embrapa, 

diferentemente das outras organizações estudadas, é possível perceber o discurso de 

comprometimento com a sociedade quando ressalta: “buscamos soluções que possam 

devolver para a sociedade os investimentos realizados de forma  comprometida com o 

meio ambiente” (EMBRAPA, 2015, p. 09) ou ainda quando destaca a necessidade de 

“melhoria e formulação de políticas alinhadas às necessidades da sociedade” 

(EMBRAPA, 2015, p. 14), entre outros trechos.  

Um ponto em comum a destacar nos documentos da Embrapa, do Inta, IPTA e 

Inia é a importância que conferem a seus parceiros e estabelecimento de redes e parcerias. 

 
4 O Inta e o IPTA não utilizam a expressão cliente em seus planos. 
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Este fato pode demonstrar que as organizações acreditam no potencial de trabalhos em 

colaboração conjunta. Ainda compreendemos que, diferentemente de quando os planos 

se referem a clientes, produtores ou sociedade, os parceiros são consideramos como 

públicos dinâmicos e participativos no processo comunicacional. A Embrapa, por 

exemplo, dedica uma diretriz do seu plano para este fim - “Ampliar a atuação em redes e 

as relações com parceiros” (2015, p. 16). O IPTA também reforça o estabelecimento de 

alianças estratégicas em âmbito nacional e internacional, destacando e nomeando 

diversos públicos e entidades para este fim. O Inta considera que a articulação tecnológica 

“concretiza a parceria com os setores públicos e amplia oportunidades de 

desenvolvimento social produtivo e regional através de diferentes modalidades de 

parcerias” (INTA, 2016, P. 38). Por fim, o Inia considera importante “fortalecer a 

prospecção e identificação de parceiros e oportunidades de captura de conhecimento e 

tecnologias procurando contemplar interesses comuns” (INIA, 2011, p. 48). São alguns 

exemplos que se destacam nos planos das instituições. 

Todos os planos destacam o ambiente externo e a importância de refletir sobre o 

seu contexto de atuação, levando em conta questões sociais, econômicas e culturais. Em 

termos específicos de comunicação, apresentam certas particularidades, conforme 

ressaltamos a seguir. O plano do Inta valoriza a comunicação digital em sua estratégia de 

gestão, conforme já elucidado, e ainda destaca a importância de coordenar o 

relacionamento com diferentes atores. Não somente no documento do Inta, como também 

das demais instituições, a comunicação digital é destaque por meio do uso das TICs. No 

entanto, não reforçam sua importância na possibilidade de facilitar interações e promover 

relacionamento. O plano do IPTA pontua como oportunidade o “acesso facilitado à 

comunicação e informação através da disponibilidade de TICs” (IPTA, 2012, p.16) e 

como dificuldades a “falta de equipamentos e sistemas para comunicação institucional e 

transferência de tecnologia” (IPTA, 2012, p.19). Estes trechos podem  dar indícios do 

“comportamento” comunicacional do IPTA, apontando suas possíveis deficiências.  

O plano diretor da Embrapa apresenta diretrizes específicas para a comunicação 

que se destina ao aperfeiçoamento dos canais de relacionamento, dando ênfase a novas 

plataformas de comunicação e mídias sociais; popularização da ciência; reputação da 

Embrapa; fortalecimento da comunicação da empresa com outras organizações do setor 

agropecuário; comunicação mercadológica; satisfação do cliente; e ampliação do acesso 

de produtores rurais a tecnologias e informações geradas pela Embrapa. Por fim, o plano 

estratégico do Inia destaca a elaboração de sua Política de Comunicação, integrada com 

Transferência de Tecnologia e Vinculação Tecnológica. No documento, também estão 
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presentes diretrizes estratégicas voltadas para a comunicação, como a promoção da 

participação interna e geração de espaços para promover a comunicação, aumentar o valor 

da marca Inia, a promoção de seus produtos e o estabelecimento de mecanismos ágeis 

para disseminar o conhecimento gerado (INIA, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Foi por meio das práticas discursivas da Embrapa, do Inta, IPTA e Inia, ou seja, 

pela análise dos seus planos estratégicos que começamos a compreender como as 

instituições entendem a comunicação, a sua importância na estratégia organizacional e 

como se relacionam com seus públicos. Na análise dos documentos, foi possível 

identificar que a comunicação é compreendida em diversos sentidos pelas organizações, 

tais como: transmissão de informação, promoção institucional ou mercadológica, 

enquanto ferramenta, como processo organizacional ou como interação. 

Com a análise dos planos estratégicos consideramos que, de forma distinta, mas 

com certa similaridade, é possível identificar nos documentos que as instituições 

valorizam os processos e práticas de comunicação em suas estratégias organizacionais. 

No entanto, conforme os quadros que apresentamos e trechos destacados, podemos inferir 

que as organizações ainda compreendem a comunicação de forma instrumental e como 

transmissão de informação. Ou seja, o propósito das instituições é difundir, publicizar, se 

auto promover, sendo poucas as vezes em que os documentos apresentam elementos que 

remetem à comunicação com um aspecto mais relacional.  

Portanto, a análise dos documentos nos dá indícios de uma comunicação de caráter 

transmissivo e difusionista, o que pode implicar na atuação das instituições. A análise dos 

planos estratégicos teve o intuito de verificar de que forma as organizações compreendem 

a comunicação para, em outro momento, verificar se as práticas comunicacionais refletem 

os dizeres institucionais expressos nos documentos. 
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