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O presente relatório foi elaborado com base na participação da Delegação da 
Secretária de Relações Internacionais, SRI/Embrapa no evento “KOPIA Program for 
High-Level Officials” e nas Reuniões Técnicas de avaliação das atvidades desenvolvidas 
pelo Labex Korea, em relação a prospecção de oportunidades e demandas da 
Embrapa, bem como nos resultados dos Projetos de Cooperação Técnica (PCT) em 
andamento do âmbito dos programas do “Korea Project International Agriculture” 
(KOPIA) e “International Technology Cooperation Center” (ITCC), pertencentes ao 
“Rural Development Administration” (RDA). 

 

Responsáveis: 

Luciano Lourenco Nass, Secretária de Relações Internacionais (SRI/Embrapa) 
Gilberto Silber Schmidt, Coordenador Labex Korea, Embrapa 
José Américo Bordine do Amaral, Ponto Focal, Secretária de Relações Internacionais 
(SRI/Embrapa) 
 
 
Objetivos: 
 Avaliação das ações técnicas e administrativas do Labex Korea. 

 Avaliação dos projetos em andamento e prospecção de oportunidades no âmbito do 

programa KOPIA; 

 Elaboração de estratégia para modernização dos Campos Experimentais da 

Embrapa; 

 Avaliação dos projetos em andamento e definição da estratégia para implantação 

dos novos PCTs, no âmbito do ITCC; 

 Definição da estratégia de parceria com ao “Korea Development Institute” (KDI). 

 
O formato de apresentação do relatório foi elaborado com o intuído de facilitar o 
planejamento das atividades, bem como a avaliação do andamento das atividades 
planejadas. Para tanto, serão inclúidos no documento Anexos, mesmo que os mesmos 
ja tenham sido enviados as SRI, na forma de Relatório ou Nota Técnica, facilitando a 
leitura e entendimento do documento. 
 



 

 

 

 

I. Gestão das atividades 
 

 

 

A governância na gestão das atividades, relativas ao 
acompanhamento técnico e econômico dos PCTs, a prospecção de oportunidades e 
identificação de demandas, bem como a estratégia de negociação para a implantação 
das ações, através dos PCTs deveria ser revista, com base na cultura de cada 
Instituição. No caso do Labex Korea todo processo é realizado no RDA, oque tem 
gerado difuldades no processo de negociação, pois ficamos na depência do 
contraparte em identificar os potenciais parceiros no RDA.  

A estratégia, seria tornar o Coordenador do “Reverse Virtual Laboratório Abroad” 
(RVLA) o ponto focal para o processo de negociação quando os interesses tem origem 
na Embrapa. Este mecanismo facilitaria e agilizaria o processo, pois a maioria das 
decisões são tomadas pelas Unidades envolvidas e a SRI. Por outro lado, o 
Coordenador do RVLA teria maiores condições de discutir e estabelecer as relações 
com os possíveis contrapartes (pesquisadores e Centros). O processo seria inverso no 
caso dos interesses do RDA, pois a articulação seria feita pelo Coordenador do Labex 
Korea. 

No que concerne a gestão das atividades técnicas, bem como da aplicação dos 
recursos financeiros estabelecidos nos PCTs ja foram realizadas várias discussões, 
tendo como marco zero a reunião realizada em março/2012 em Brasilia, durante o II 
Workshop Embrapa/RDA, quando foi elaborado o documento de Governância, 
assinado por ambas as partes. 

Existem evoluções neste contexto, porém, ainda ocorrem gargalos que deveriam ser  
melhor trabalhados, principalmente em relação ao acompanhamento técnico e 
financeiro dos PCTs. 

A falta de comprometimento de algumas Unidades e(ou) Líderes dos PCTs tem sido o 
grande entrave para a condução satisfatória dos projetos. Nesta segunda fase foram 
tomandas todas as medidas necessárias para que os projetos tenham, na concepção, 
cunho Institucional, comprometendo as Unidades e os pesquisadores envolvidas na 
parceria. Para tanto, a prospecçao de oportunidades teve o envolvimento da SRI,  do 
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) e das Unidades e do na 
definição das prioridades, passando a ser a ferramenta adequada para institucionalizar 
as ações. A existência de um projeto em desenvolvimento na Unidade esta sendo o 
indicador basico na priorização das demandas, pois os recursos, destinados aos PCTs 
para o estabelecimento das parcerias, devem apenas apoiar ações relativas ao 
intercâmbio de informações e capacitações, visando saltos tecnológicos nos projetos 
em execução. 



 

 

 

A gestão técnica e econômica dos PCTs devem ser aprimoradas, pois independente da 
fonte dos recursos, existem coresponsabilidades de ambas as Instituições. Para tanto, 
se torna necessário a inclusão do planto de trabalho e da aplicação dos recursos 
financeiros no MoU dos novos projetos. 

Com relação a gestão técnica é necessário padronizar e implantar um modelo simples 
de acompanhamento, através de relatório a ser elaborado anualmente, contendo um 
breve resumo das atividades técnicas e da aplicação dos recursos, as necessidades ou 
não de redirecionamento das ações e, principalmente a relação programado versus 
executado. 

A gestão finaceira dos projetos, principalmente no tocante ao RVLA, é critica, pois não 
esta sendo feita, no nosso ponto de vista, de maneira adequada. Os Líderes e(ou) 
contrapartes não estão acompanhando a execução financeira dos recursos destinados 
aos projetos, perdendo a oportunidade de maximizar a sua utilização na execução das 
atividades.  

As planilhas da Fundação mostram claramente a maneira aleatória com que se define 
as priorizações de investimento, na maioria das vezes fora do contexto estabelecido no 
plano de trabalho do Coordenador do RVLA e nos PCTs e, principalmente, sem a 
participação efetiva dos Líderes do Projeto, que devem ter a prerrogativa de definir, 
junto com seus contrapartes, o plano de investimento, bem como a responsabilidade 
de execução.  

A estratégia de gestão financeira implantado pelo RDA,  deveria também ser conduzida 
pela SRI. A RDA mantem contas especificas para cada PCT e a movimentação dos 
recursos segue uma norma pré-estabelecida, com a governância bem definida. Os 
formulários utilizados atualmente pelo RDA (Anexo I, II, II e IV), bem como uma 
planilha simples de acompanhamento (Anexo V) podem ser melhorados e utilizados 
pela SRI. Na Tabela abaixo apresentamos indicativo simples para o controle financeiro 
dos projetos. 

 

Solicitante 
Responsável  

Atividade 
Líder Projeto** 

Coordenador 

RVLA 

Contraparte 

SRI** 
Fundação 

Responsável 

Atividade 

Solicita/Presta 

Contas 
Aprova Aprova Aprova 

Libera os 

Recursos 

Líder  Projeto 
 Solicita/Presta 

Contas 
Aprova Aprova 

Libera os 

recursos 

Coordenador 

RVLA* 

 
- 

Solicita/Presta 

Contas 
Aprova 

Libera os 

Recursos 

* A solicitação por parte do Coordenador do RVLA estão ligadas ao PCT Gestão, porém, o mesmo se torna Líder 

quanto se refere ao  PCT plano técnico. 

**A Contraparte da SRI e o líderes dos projetos deverão manter o controle financeiro, mesmo que paralelo a 

Fundação. 



 

 

 

 

Consideramos necessária a definição e implantação de estratégias para o controle 
financeiro dos projetos em parcerias com o RDA, pois a premissa de que os recursos 
pertencem unica e exclusivamente ao RDA, nos leva a entendimento erronêo de que 
não seremos no futuro cobrados pelos resultados obtidos decorrente dos 
investimentos realizados. 

 

 

II. Korea Project on 
International 

Agriculture (KOPIA) 
 

 

O programa KOPIA, que é um braço do ITCC no RDA, que envolve ações de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) focada em inovações tecnológicas que possam ser 
diretamente utilizadas pelo setor produtivo. Para tanto, o KOPIA, além de ações de 
P&D; que vem sendo desenvolvidas em parcerias com vários países; desenvolve 
estratégias de Transferência de Tecnologia  (TT), que tem possibilitado a muitos países 
da Asia, Africa e América do Sul o uso imediato de seus resultados, principalmente em 
relação a Agricultra Familiar. 

É estratégica a manutenção e ampliação da parceria da Embrapa com o referido 
programa, pois através deste serão possíveis oportunidades de ações conjuntas, pela 
vasta experiência de relação internacional no desenvolvimento de ações de P&D e TT, 
demonstrada pela equipe KOPIA e, principalmente pelo fato de que o programa dispõe 
de recursos próprios destinado a projetos de interesse da Coréia e dos parceiros e uma 
grande interação com todos os Institutos de Pesquisa do RDA. 

 

1. Evento 

A participação da Delegação da Embrapa no evento 
“KOPIA Program for High-Level Officials”, realizado em 
Suwon, no período de 1 a 6 de Julho/2013, foi 
determinante para estreitar as  relações entre a 
SRI/Embrapa e o KOPIA/RDA. O Dr Luciano, como 
representante oficial da SRI, teve a oportunidade durante 
o evento de conhecer todo o “Staff” do RDA, desde o 
Presidente até o novo contraparte da Embrapa no Labex 



 

 

 

Korea (Dr. Sukwon Kang), oportunidade que reforçou o interesse da Embrapa em 
estreitar cada vez mais as relações com o RDA.  

O evento teve como objetivo discutir os principais 
resultados obtidos nos projetos em execução em 6 países 
(Brazil, Paraguai, Bolivia, Equador, Sire Lanka e Vietnan) e 
o estabelecimento de propostas de implantação de novas 
ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de 
tecnologia, com base na prospecção de oportunidades e 
demandas dos países partcipantes do evento. 

Além do evento em si, foi oportunizado aos participantes 
visitas vários Institutos de Pesquisas ligados ao RDA, bem como, outras Instituições 
componentes do sistema Coreano de P&D e TT. Foi possível conhecer a infraestrutura 
e as principais inovações tecnológicas das seguintes Instituições: National Institute of 
Horticultural and Herbal Science, National Institute of Crop Science, Highland 
Agriculture Research Center, Gayangwon Province Seed Potato Production Center. 

O Dr. Luciano Nass, representado a SRI/Embrapa, apresentou a palestra “Strategy and 
Future Plan for International Agriculture R& through KOPIA Brazil Center”, focando 
na importância da Embrapa para a Agricultura Brasileira e 
os resultados/expectativas no que concerne a relação 
Embrapa/RDA. Especificamente em relação ao programa 
KOPIA, foi apresentado o resumo das atividades e 
resultados dos projetos em execução, coordenados pela 
Embrapa Clima Temperado – “Intercâmbio de Recursos 
Genéticos e Trabalho Conjunto na Avaliação de 
Germoplasma, Seleção e Desenvolvimento de Novas 
Ações de Melhoramento em Morango” – e pela Embrapa 
Recursos Genético e Biotecnologia – “Intercâmbio de Recursos Genéticos e de 
trabalho em conjunto sobre Cruzamentos, Genética, Taxonomia e Aperfeiçoamento 
das Técnicas de cultivo de Cogumelos”. 

As oportunidades de estabelecimento de novos projetos colaborativos entre as 
Instituições, baseados na demanda das Unidades e na prospecção de oportunidades 
elaboradas pela Coordenação do Labex Korea, incluídas na apresentação, abrangeram 
quatro áreas específicas: Arroz e Soja, Horticultura, Mudanças Climáticas e, 
Mecanização/Automação para Agricultura Familiar. 

No final do evento, a Secretária Geral do KOPIA, Dra. Hyn-Soon Kim, informou que 
existia possibilidade de inclusão da grande maioria das propostas, na carteira de 
projetos a serem financiados pelo programa. Com base nesta informação, a equipe da 
SRI/Embrapa definiu as prioridades e a estratégia, que serão apresentadas no presente 
relatório, para a elaboração e aplicação dos projetos, que devem ser aprovados ainda 
em 2013, para implantação em 2014.  

 

 



 

 

 

2. Projetos em andamento 

A Embrapa e a RDA, no âmbito do programa KOPIA vêm 
conduzindo um PCT, contendo dois Planos de Trabalho. 
Na elaboração do PCT foram definidas ações de P&D e TT 
em Cogumelo – “Intercâmbio de Recursos Genéticos e de 
trabalho em conjunto sobre Cruzamentos, Genética, 
Taxonomia e Aperfeiçoamento das Técnicas de cultivo de 
Cogumelos” – sob a coordenação da Dra Arailde Fontes 
Urben (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) e Dr. 
Won-Sik Kong (“National Institute of Horticultural & 

Herbal Science” - NIHHS/RDA) e Morango – “Intercâmbio de Recursos Genéticos e 
Trabalho Conjunto na Avaliação de Germoplasma, Seleção e Desenvolvimento de 
Novas Ações de Melhoramento em Morango” – sob a Coordenação da Dra. Ana 
Claúdia Barneche Oliveira (Embrapa Clima Temperado) e Dr. Il-Rae Ro (Protected 
Horticulture Experimental Station/RDA). 

O contrato de parceria (SAIC Embrapa 10200.09/0143-6), em execução, é uma 
ampliação das ações conjuntas iniciadas em novembro de 2009, com prazo de 
vencimento para 31 dezembro de 2013. Portanto, se torna necessário avaliar os 
resultados obtidos nos projetos em execução e definir a estratégia de parceria com o 
KOPIA, considerando a perspectiva de inserção de novas atividades. 

A Coordenação do Labex Korea elaborou e enviou a SRI uma “Nota Técnica” em 
junho/2012, que teve como objetivo avaliar o andamento e as perspectivas futuras do 
Projeto de Cooperação Técnica (PCT), envolvendo o programa KOPIA (Anexo VI), cuja 
conclusão estão abaixo transcritas: 

O Plano de Ação “Intercâmbio de recursos genéticos e de trabalho em conjunto sobre 
cruzamentos, genética, taxonomia e aperfeiçoamento das técnicas de cultivo de 
cogumelos” deve ser reavaliado pela Embrapa e RDA para a definição das ações 
futuras. Mas ao nosso ver, se a situação atual for mantida, devemos considerar a 
hipótes de cancelamento das ações previstas para 2012/2013, uma vez que a situação 
atual pode comprometer futuras parcerias entre a SRI e KOPIA. 

O Plano de Ação Intercâmbio de Recursos Genéticos e Trabalho Conjunto na Avaliação 
de Germoplasma, Seleção e Desenvolvimento de Novas Ações de Melhoramento em 
Morango, deve ser fortalecido e, para tanto se faz necessário um replanejamento das 
atividades conjuntamente com a RDA.  

Os indicativos apresentados na “Nota Técnica” ainda permanecem, pois acreditamos 
ser necessário reavaliar ambos os projetos, considerando os resultados alcançados, 
bem como, os aspectos relativos ao interesse de ambas as Instituições, bem como, o 
comprometimento e a capacidade de resposta das Unidades envolvidas na condução 
das ações. 

 

 



 

 

 

2.1. Propostas de ações estratégicas 

As atividades planejadas para ambas os Planos de Trabalho (PT) devem ser mantidos 
para 2013. 

Com relação ao projeto Morango, existe um indicativo da Embrapa 
Clima Temperado de mudança ma liderança do projeto, ainda não 
oficializada pela Unidade. As principais atividades previstas para 
2013 foi o intercâmbio de germoplasma e a construção da Casa de 
Vegetação, com recursos do programa KOPIA, aprovada no inicio 
do corrente ano. A condução das atividades tem esbarrado em 
diversos problemas, porém, consideramos estratégica o 
realinhamento do projeto, pois é uma área onde o Brasil 

apresenta dependência da importação de material genético básico e que se encontra 
muito desenvolvido na Coréia. 

No que concerne ao projeto de Cogumelo as principais atividades previstas para 2013 
se concentram em capacitação de produtores, condução de experimento e visita 
técnica (Anexo VII). Os problemas deste PT tem sido recorrentes, 
pois, aparentemente, a Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia não tem demonstrado interesse na área e nossa 
capacidade de resposta tem sido reduzida. Com a transferência da 
Liderança para o Dr. Kong, do “Mushroom Research Center” o RDA 
tem demonstrado interesse na manutenção do projeto e, com 
certeza utilizara esta demanda como moeda de troca no 
estabelecimento de novas parcerias. A percepção é de que o 
interesse da RDA esta na biodiversidade Brasileira, com o objetivo claro de estudar as 
características funcionais do cogumelo disponível. Em termos de produção e 
processamento a Coréia não teria nenhum interesse, pois esta mutio avançaca em 
relação a Embrapa. 

Considerando que estratégia de ampliação da relação Embrapa/RDA no programa, 
passa pela avaliação e realinhamento deste PCT, estaremos propondo no final deste 
item uma série de ações para a formulação do novo PCT para atender as demandas do 
programa KOPIA. 

 

3. Perspectivas futuras 

A Embrapa priorizou 4 (quarto) demandas para o estabelecimento de parceria com o 
programa KOPIA, que foram baseadas no interesse do RDA, expressada pelo 
Coordenador do RVLA (Dr. Lee), nas demandas levantadas junto as Unidades e na 
prospecção de oportunidades apresentadas ao grupo KOPIA através de “Nota 
Técnica”, em agosto/2012 (Anexo VIII). As áreas priorizadas foram Arroz e Soja, 
Horticultura, Mudanças Climáticas e Automatização e Mecanização. 

 

 



 

 

 

 

3.1. Rice and Soybean 

Com relação a este tópico, foram priorizadas as seguintes áreas: 

 Genótipos de arroz com tolerância ao frio nos estágios precoces de 
desenvolvimento, toxidade ao ferro e salinidade da água; 

 Tolerância a insetos e fungos; 
 Genotipos mais eficientes na utilização de recursos naturais (água e nutrientes) e 

alta capacidade de mecanismos fotosintéticos; 
 Biotechnologia para programas de melhoramento de arroz; 
 Marcadores moleculares para seleção assistida; 
 Genótipos de soja tolerante a excesso de água; 
 Tecnologias para cultivo de soja, milho, sorgum e outros cereais. 

 

As áreas contempladas já fazem parte da pauta de 
negociação entre as duas Instituições, principalmente 
no caso do arroz, que é de interesse da Embrapa Clima 
Temperado. No caso do intercâmbio de recursos 
genéticos não vemos a necessidade, embora possa ser 
incluído, de fazer parte deste projeto, uma vez que a 
Embrapa e o RDA mantêm um PCT de Intercâmbio de 
Recursos Genéticos, coordenado pela Dra. Marilia Burle 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 

No caso da soja, a demanda se concentra no intercâmbio de recusrsos génetico, que 
pode ser atendido pelo projeto de Recursos Genéticos, assim, devemos concentrar 
nossos esforço na rizicultura. Embora a área de processamento não tenha sido 
definida como prioridade, seria importante a inclusão, pois a rizicultura brasileira tem 
experimentado momentos de extrema volatilização dos preços, principalmente, 
devido a  restrição de seu uso apenas para a alimentação humana (inatura) e animal 
(farelo). Na Coréia o arroz é matéria prima para a produção de uma gama de produtos, 
entre eles, bebidas destiladas, macarrão, noodles, pão, farinhas, doces, chá, polimeros, 
etc. 

A estratégia para a elaboração da proposta passa por uma reunião técnica envolvendo 
as Unidades da Embrapa que atuam no segmento, entre elas a Embrapa Arroz e 
Feijão, Embrapa Clima temperado e Embrapa Agroindustria do Alimento. Estas 
Unidades devem definir, conjuntamente, a governância da proposta e seriam 
responsáveis pela elaboração e apresentação da mesma, no primeiro momento a nível 
de RVLA.  

 

3.2. Hortaliças, frutas e flores 

Com relação a este tópico, foram priorizadas as seguintes áreas: 



 

 

 

 Intercâmbio de germoplasma de pimenta com resistência a doenças (Athracnose); 
 Intercâmbio de germoplasma de morango; 
 Valorização e fortalecimento o relacionamento técnico para o  programa de 

melhoramento genético de morango; 
 Intercâmbio de recursos genéticos para o desenvolvimento de novas variedades de 

frutas; 
 Tecnologias para controle de insetos e doenças usando IPM & IFP; 
 Utilização de robótica na mecanização da produção de frutas; 
 Intercâmbio de germoplasma de variedades de flores de alta qualidade; 
 Manejo para o controle de pragas (Flores) com redução do uso de pesticidas. 

 

Os tópicos prorizados fazem parte da prospecção de 
oportunidades (Labex Korea) e demandas das Unidades, 
a exceção para a produção de flores, que aparentemente 
teve origem no RVLA. O intercâmbio de recursos 
genéticos segue a mesma lógica anteriormente citada. 

As ações propostas para o Morango deverão ser 
estabelecidas considerando os encaminhamentos que 
serão dados ao projeto em execução. No caso da 
demanda pela utilização de robótica na produção de 

frutas, consideramos que a mesma deverá ser incuída no tópico “Mecanização e 
automatização”, que será alvo de uma ação específica a ser proposta ao KOPIA. 

No que concerne a produção de flores seria necessário uma discussão mais ampla  
para saber os reais interesses do RDA, que poderia ser utilizado como contra ponto na 
negociação dos projetos, pois acredito que a Embrapa não tem atuação efetiva neste 
campo. Caso existe interesse de alguma Unidade, acredito que seja uma área 
interessante a ser contemplada, pois o RDA tem uma vasta experiência no 
desenvolvimento de flores com vistas a atender o mercado Coreano.  

 

3.3. Mudanças Climáticas 

Com relação a este tópico, foram priorizadas as seguintes áreas: 

 Intercâmbio de recursos genéticos subtropicais com vista a adaptação as 
alterações climáticas; 

 Implantação de experimentos em ambiente controlado (resposta da cultura as 
condições de temperatura e taxa de CO2); 

 Modelagem, calibração e validação de modelos de predição utilizando dados 
experimentais. 

 

Em relação a este tópico a demanda partiu de ambas as instituições e foi amplamente 
discutida durante a realização do II Workshop Embrapa/RDA em março do corrente 
ano. O projeto de cooperação técnica, envolvendo a Embrapa Clima Temperado e o 



 

 

 

Climate Change Research Center/RDA, já esta em fase final de elaboração e a 
estratégia será apresentada em item especifíco. Com relação ao intercâmbio de 
Germoplasma seguimos a mesma lógica descrita nos tópicos anteriores. 

 

 

3.4. Mecanização e Automação 

Em função das características do Modelo de Agricultura na 
Coréia, que na escência é basicamente formada pela 
agricultura familiar, o desafio gerou a necessidade de 
investimentos, tanto do setor público como privado, no 
desenvolvimento tecnológico para atender um mercado 
específico, não só facilitando a vida do produtor, mas para 
maximizar os índices de produtividade, reduzir as perdas 
durante o processo de produção, agregar valor no 

processamento e desenvolvimento de produtos e, principalmente, permitir o acesso 
do produtor, com a redução dos custos dos produtos.  

Considerando o estágio atual de desenvolvimento da Coréia neste segmento, 
consideramos estratégica a parceria com a RDA e com o setor privado, considerando 
três aspectos: 

 Modernização dos campos experimentais da Embrapa; 
 Desenvolvimento e(ou) adaptação de máquinas e equipamentos para a agricultura 

familiar, considerando as peculariedades do setor; 
 Estabelecimento de um canal de comunicação entre os setores privados da Coréia 

e do Brasil, visando estabelecer parcerias investimentos no setor no Brasil.  

 

Embora estratégico e altamente demandado, ainda estamos numa fase inicial de 
planejamento das ações para que os objetivos sejam 
alcançados. A Coordenação do Labex Korea esta realizando 
um levantamento de todos os equipamentos existentes na 
Coréia, que atendam a agricultura familiar, envolvendo o 
maior número possível de elos da cadeia, desde o setor 
produtivo até o de processamento e embalagem. Esta 
sendo elaborado um documento para balizar as ações, 
principalmente em relação a demanda de modernização 
dos campos experimentais da Embrapa e para o 
estabelecimento do canal de comunicação entre os setores privados de ambos os 
países (http://labexkorea.files.wordpress.com/2009/12/mecanizac3a7c3a3o-e-

automac3a7c3a3o.pdf). 

No tocante ao projeto de parceria entre a Embrapa e o KOPIA/RDA, serão identificadas 
as Unidades da Embrapa que possuem aderência com o tópico em questão. A 
estratégia para a elaboração da proposta passa por uma reunião técnica envolvendo 

http://labexkorea.files.wordpress.com/2009/12/mecanizac3a7c3a3o-e-automac3a7c3a3o.pdf
http://labexkorea.files.wordpress.com/2009/12/mecanizac3a7c3a3o-e-automac3a7c3a3o.pdf


 

 

 

estas Unidades que definiram a governância e as prioridades a serem consideradas na 
proposta. Posteriormente uma pré-proposta será apresentada para a avaliação da 
Coordenador do RVLA. 

 

4. Propostas de Atividades 

As atividades propostas tem por objetivo estabelecer a estratégia para a ampliação 
das atividades no programa KOPIA, que estara findando no final do corrente ano, 
envolvendo as atividades de Morango, Cogumelo, Arroz e, Mecanização e Automação. 
A negociação para a elaboração do novo PCT deverá ocorrer no âmbito da SRI, com o 
envolvimento do Dr Lee, Coordenador do RVLA, que deverá ser o responsável pela 
negociação junto ao RDA. 

 

Morango/Cogumelo 

 Elaborar um relatório parcial, considerando os resultados obtidos nas Fase I e II do 
projeto, bem como os indicativos de perspectivas para continuidade do Plano de 
Ação (Arailde/Ana Berneche). 

 

Arroz/Mecanização 

 Identificar as Unidades a serem envolvidas no Plano de Ação Arroz (Embrapa Arroz 
e Feijão, Embrapa Clima temperado, Embrapa Agroindustria do Alimento, etc.); 

 Identificar as Unidades a serem envolvidas no Plano de Ação 
Mecanização/Automação (Embrapa Hortaliças, Embrapa Mandioca e fruticultura, 
Embrapa Instrumentação Agropecuária, etc.) – José Américo/SRI; 

 Identificação das Unidades da RDA a serem envolvidas nos Planos de ações 
(Lee/Gilberto); 

 Estabelecer os tópicos a serem contemplados no projeto, bem como os 
responsáveis pela execução das atividades (SRI/Labex Korea/RVLA). 

 
Atividades Gerais 

 Apresentação e discussão da proposta de parceria bem como as atividades a serem 
realizadas ao Coordenador do RVLA – Luciano/SRI 

 Estabelecer o programa de atividades para atender a proposta, em conjunto com o 
RVLA – Silvia/José Américo/Lee; 

 Planejar o Workshop Embrapa e RDA no âmbito do KOPIA – Silvia/José 
Américo/Lee; 

 Elaboração do no PCT a ser submetido ao RDA – Equipe Projeto/RVLA, Silvia/SRI). 
 

Para atender os aspectos relacionados a Modernização dos campos experimentais da 
Embrapa e o Estabelecimento de um canal de comunicação entre os setores privados 
da Coréia e do Brasil, visando estabelecer parcerias para investimentos no Brasil, esta 
sendo elaborada proposta especfíca, conforme descrito abaixo. 



 

 

 

 
 Elaboração de manual contendo todos os equipamentos de interesse da Embrapa e 

da Agricultura Familiar e, suas respectivas aplicações – Gilberto/Labex Korea, 
Daniel/Embaixada e Park/KOPIA; 

 Levantamento das principais demandas das Unidades da Embrapa –  A definir/SRI e 
Gilberto/Labex Korea; 

 Levantamento das principais demandas da Agricultura Familiar – A definir/SRI, 
Gilberto/Labex; 

 Contato com o Governo do Estado de Santa Catarina para obtenção de 
informações referentes ao interesse e politicas de apoio ao desenvolvimento de 
parcerias entre empresas Catarinense e Coreanas – Gilberto/Labex e 
Daniel/Embaixada; 

 Elaborar um programa de visita de Delegação Brasileira composta por 
Representantes da Embrapa, Setor Produtivo, da industria e da área 
governamental – Luciano/SRI, Gilberto/Labex Korea, Daniel/Embaixada e 
Park/KOPIA; 

 Elaborar um programa de visita de Delegação Coreana composta por 
Representantes da industria e da área governamental – Luciano/SRI, 
Gilberto/Labex Korea, Daniel/Embaixada e Park/KOPIA; 

 
  



 

 

 

 

III. International 
Technological 

Cooperation Center 
(ITCC) 

 
 

O projeto de Cooperação técnica, envolvendo a Coordenação do Labex Korea, se 
concentra na execução do projeto Biotecnologia na Produção Animal – 
“Melhoramento genético de suínos para o incremento da qualidade da carne e o ganho 
de peso médio diário no desenvolvimento de linhas paternas”, sob a Coordenação do 
Dr.Gilberto Silber Schmidt (Labex Coréia, SRI/Embrapa) e pelo Dr. Kyu-Ho Cho 
(NIAS/RDA) e a gestão técnica e econômica dos projetos de Recursos Genéticos – 
“Intercâmbio de recursos genéticos e dos protocolos de crioperservação” – coordenado 
pela Dra. Marilia Lobo Burle (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) e pelo Dr. 
Jung-Yoon Lee (National Agrobiodiversity Center, RDA) e Agroenergia –“Avaliação de 
materiais selecionados de sorgo sacarino para a produção de etanol de 1ª e 2ª 
geração”, coordenado pelo Dr. Roberto Schaffter (Embrapa Milho e Sorgo) e pelo Dr. 
Bon-Cheol Koo, (National Institute of Crop Science, RDA). 

Como parte das ações de prospecção de oportunidades e demandas o Labex Korea e a 
SRI realizaram o III Workshop Embrapa/RDA, ocorrido 
em março/2013, com o objetivo de definir  as estratégias 
para a elaboração de projetos de cooperação técnica 
entre as duas Instituições. 

O principal resultado esperado, além da troca de 
experiência entre os pesquisadores de ambas as 
Instituições,  foi de consolidar parcerias, através do 
fortalecimento da cooperação no desenvolvimento de 
inovações tecnológicas, que possibilitem o avanço da agropecuária em ambos os 
países. A elaboração de novos projetos de cooperação técnica, em áreas estratégicas, 
é fundamental para que os objetivos definidos no MoU sejam alcançados e, a Missão 
estabelecida no “Plano de Trabalho” do coordenador do Labex Korea seja cumprida. 

A definição da estratégia de priorização, bem como a lista dos tópicos abordados no 
Workshop foram devidamente apresentados no Relatório Técnico enviado a SRI e aos 
demais participantes do evento em maio/2013 (Anexo IX). Como resultado do evento 
ficou definido; com base na demanda das duas Instituições; que os temas 
Biotecnologia na Produção Animal, Cultivo Protegido e Mudanças Climáticas e, 
seriam os alvos dos próximos projetos de cooperação técnica entre a Embrapa e o 
RDA. 

 



 

 

 

1. Projetos em andamento 

Os projetos de Agroenergia e Recursos Genéticos foram aprovados em 
novembro/2011, portanto estarão sendo finalizados no final de 2013, tornando-se 
necessária uma avaliação dos resultados obtidos com vista a definição dos 
encaminhamentos futuros. 

 

1.1. Recursos Genéticos 

O projeto  envolve dois planos de trabalho:  “Intercânbio 
de recursos genéticos vegetais”, que tem como objetivo 
promover a cooperação na área de recursos genéticos e 
tecnologias correlatas e o intercâmbio de recursos 
genéticos vegetais e o “Desenvolvimento e/ou validação 
de protocolos de criopreservação”, com foco na 
capacitação de pesquisadores da Embrapa em técnicas de 
criopreservação. 

As atividades tem ocorrido dentro do previsto no plano de trabalho, porém, ainda 
com alguns ruídos em relação ao processo comunicação entre os líderes de projeto, 
principalmente do lado do RDA, no que concerne ao Plano de trabalho “Intercâmbio 
de recursos genéticos”. Esta dificuldade esta sendo sanada com a intervenção da SRI, 
da Coordenação do Labex Korea e, principalmente, com o apoio do novo contraparte 
do ITCC, Dr. Sukwon Hang.  

A lista preliminar para o intercâmbio de recursos genéticos, que deverá incluír ao 
redor de 300 acessos, num primeiro momento, esta sendo negociada entre as 
Instituições com base na demanda de várias Unidades da Embrapa e do RDA. Durante 
a visita técnica da Dra. Marília ficou definida, de comum acordo, que novas 
demandas, principalmente no estabelecimentos de possíveis PCTs, seriam sempre 
direcionados para o projeto de Recursos Genéticos, evitando-se assim uma 
pulverização de demandas que dificultaria a gestão por parte das curadorias da 
Embrapa e do RDA. 

Em relação ao Plano de Trabalho “Desenvolvimento e/ou validação de protocolos de 
criopreservação”, os resultados são satisfatório, tendo ocorrido a capacitação de 2 
pesquisadores em 2012 e a previsão de capacitação para 
2 novos pesquisadores em 2013. 

O indicativo em relação a este PCT é de que o mesmo 
deve ser prorrogado, através de “Termo Aditivo” por 
igual período, por se tratar de um projeto estratégico e 
de interesse de ambas as partes. Porém, consideramos 
imprenscidível a avaliação dos resultados e o 
planejamento detalhado das próximas etapas, principalmente considerando os 
gargalos na comunicação, observados na primeira fase de execução. 



 

 

 

As ações previstas para 2013 incluem a finalização e formalização das listas de 
acesso, visita técnica a Embrapa do contraparte do projeto, cpacitação técnica em 
criopreservação, reunião técnica dos curadores da Embrapa e do RDA e, a 
elaaboração do “Termo Aditivo” do PCT.  

Estamos estabelecendo, juntamente com as Dras. Marilia e Izulmé da Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, o programa de atividade para o “TCP Recusrsos 
Genéticos e Criopreservação” em 2013. As discussões estão sendo balizadas pelas 
decisões que foram tomadas durante nossa reunião no Labex Korea. As seguintes 
atividades estão sendo propostas: 

 Transferência dos recursos do TCP para conta especifica (Gilberto) – OK; 

 Finalização e formalização das listas de acessos (Marilia) – Agosto; 

 Elaborar programa de visita do Dr. Lee a Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotechnologia e  demais Unidades (Marilia/Izulmé) – Agosto; 

 Elaborar o programa de capacitação em criopreservação no “Biodiversity Research 
Center” (Izulmé) –  Setembro; 

 Elaborar o programa de visita e reunião técnica do grupo de curados com o 
“Biodiversity Research Center” (Marilia) – Setembro; 

 Elaborar o Relatório final da Fase I do projeto (Marilia/Lee) – Novembro; 

 Elaborar o Termo Aditivo a ser submetido ao RDA (Silvia) – Outubro 

 

A proposta desta Coordenação é de que o programa de capacitação em 
Criopreservação seja relaizado no período de 14 a 25 de outubro, envolvendo 2 
pesquisadores, conforme estabelecido no plano de trabalho. Para facilitar as ações, a 
visita e reunião técnica envolvendo os curadores e o “Biodiversity Research Center” 
poderia ocorrer do dia 21 a 25 de outubro. Estas datas, bem como o planejamento das 
atividades deverão ser estabelecidas pela equipe do projeto em concordância com os 
contrapartes da RDA. 

 

1.2. Bioenergia 

O projeto  envolve dois planos de trabalho:  
“Intercânbio e caracterização de germoplasma de 
sorgo sacarino fonte de produção de etanol”,  que 
tem como objetivo o desenvolvimento de curvas de 
maturação para determinação do período de 
utilização industrial de novos cultivares de sorgo 
sacarino e, intercâmbio de material genético e 
experiência na produção de etanol a partir do sorgo 
sacarino e o “Avaliação de materiais selecionados 

de sorgo sacarino para a produção de etanol de 1ª e 2ª geração”, os objetivos são a 
troca de experiência, através de visitas técnicas as Unidades da Embrapa e usinas de 
produção de etanol, o estabelecimento de parâmetros para produção de etanol com a 



 

 

 

utilização de bagaço de sorgo sacarino e o intercâmbio de material com potencial de 
produção de etanol. 

A gestão do projeto tem sido problemática, principalmente em relação a Embrapa 
Milho e Sorgo que desde a elaboração do plano de trabalho para o ciclo 2012/2013, 
realizada durante o II Workshop Embrapa/RDA, que não se tem demonstrado 
provativa em relação as atividades sob sua responsabilidade. A Coordenação do 
Labex Korea tentou diversas vezes manter contato com o Líder do PCT sem êxito. 

As atividades relacionadas a Embrapa Agroenergia esta sendo executadas dentro do 
planejamento. Os resultados têm sido trocados entre a Unidade e 
o Agroenergy Research Center, sempre com cópia para esta 
coordenação. 

O indicativo desta Coordenação é de que o projeto seja 
finalizado, sem prorrogação. Caso seja de interesse; tanto da 
Embrapa como do RDA; recomendamos que uma nova rodada de 
negociação seja realizada, com a definição de novas ações. A 
Embrapa Cerrados tem demonstrado interesse na área biomassa 
para produção de etanol de 2ª. geração, oque poderia, em 
conjunto com uma possível demanda da Embrapa Agroenergia, consolidar uma nova 
proposta de parceria. 

As ações previstas para 2013 incluem a visita técnica de delegação do RDA ao Brasil e 
da Embrapa ao RDA. A seguir apresentamos uma proposta de ações, que foi 
parcialmente discutida com a Liderança do Plano de Ação “Avaliação de materiais 
selecionados de sorgo sacarino para a produção de etanol de 1ª e 2ª geração”, para 
atender os objetivos e metas estabelecidos no PCT, bem como analisar a viabilidade 
ou não da continuidade de parceria nesta área. 

 Transferência dos recursos para a conta especifica do TCP no RDA (Gilberto) – OK; 

 Transferência dos recursos para a conta especifica do TCP na FUNCREDI (Silvia – 
Checar com o Dr. Lee) – Agosto; 

 Reunião Técnica envolvendo a Embrapa Agroenergia e Embrapa Milho Sorgo para 
avaliar os resultados e destinos do Projeto (Cristina) –  Agosto; 

 Avaliação e planejamento da utilização dos recursos financeiros estabelecidos para 
o TCP  (Cristina) – Agosto; 

 Discussão com a Embrapa Cerrado (Dr. sobre o interesse na área de biomassa para 
produção de Bioetanol de 2ª. Geração (Cristina) – Agosto; 

 Visita Técnica do Dr. Cha e delegação do RDA ao Brasil (Cristina) – Setembro; 

 Reunião Técnica entre os Líderes, aproveitando a visita do Dr. Cha, para avaliar os 
resultados da parceria e apresentação de uma proposta a SRI (Equipe) – Outubro; 

 Visita e reunião técnica Técnica da equipe da Embrapa no Agroenergy Research 
Center/RDA (Cristina/Gilberto) – Novembro; 

 Elaboração do Relatório final e proposta, no caso de indicativo de continuidade da 
parceria (Cristina) – Novembro. 



 

 

 

 

A visita técnica da delegação Brasileira esta sendo proposta por esta Coordenação para 
o período de 11 a 15/novembro/2013, com a inclusão do Dr.  Marcelo Ayres da 
Embrapa Cerrado. Neste período será possível a delegação participar do evento 
Bioenergy Korea Conference 2013 – International Symposium 

 

2. Projetos em elaboração 

Durante o III Workshop Embrapa e RDA ambas 
Instituições definiram como prioridade a implantação de 
ações de parceria nas áreas de Biotecnologia na 
Produção Animal, Cultivo Protegido e Mudanças 
Climáticas. Estas áreas, com vistas a elaboração dos 
PCTs, foram concentradas em duas grandes áreas, 
Biotecnologia na Produção Animal e Mudanças 
Climáticas e Cultivo Protegido. A sintese das 

informações relativas a proposta foram apresentadas no Relatório Técnico enviado a 
SRI (Anexo IX). 

 

2.1. Biotecnologia e Genômica na Produção Animal 

O projeto terá a duração de 24 meses, com inicio previsto 
para janeiro/2014, envolvendo a Embrapa Suínos e Aves, 
a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a 
Embrapa Pecuaria Sul e o National Institute of Animal 
Science (NIAS/RDA). O projeto será composto de dois 
planos de ação: “Uso da biotecnologia para o 
desenvolvimento de probióticos e enzimas para 
alimentação animal”  e “Uso da biotecnologia e 
genômica no melhoramento genético animal”. 

 

Equipe Técnica (Líderes): 

Everton Krabbe (everton.brabbe@embrapa.br), Embrapa Suínos e Aves, Embrapa 
Dong Woon KIM (dwkim9405@korea.kr), Department of Animal Resources 
Development, NIAS, RDA 
 

PLANO I – Uso da biotecnologia para o desenvolvimento de probióticos e enzimas 
para alimentação animal 

Os objetivos do plano de ação são o desenvolvimento de técnicas para seleção, 
identificação e utilização de microorganismos com potenciais para o aumenta da 
produtividade em aves e, comparação de processos de fermentação na produção de 
enzimas e probióticos. 

mailto:everton.brabbe@embrapa.br
mailto:dwkim9405@korea.kr


 

 

 

 

Responsáveis: Everton Krabbe (everton.brabbe@embrapa.br) – Embrapa Suínos e 
Aves, Embrapa  e Dong Woon KIM – Department of Animal Resources 
Development, NIAS, RDA (dwkim9405@korea.kr). 

 

PLANO II – Uso da biotecnologia e genômica no melhoramento genético animal  

Os objetivos do Plano de Ação são: Estabelecer análises de bioinformática para 
identificação de novas regiões cromossômicas que estão associados com 
características de produção, bem como resistência ao calor/doença no gado e, 
implementar modelo de seleção genômica para estimar o valor genético. 

 

Responsáveis: Alexandre Rodrigues Caetano (alexander.caetano@embrapa.br) – 
Embrapa Recusros Genéticos e Biotecnologia, Embrapa,  Lee, Seung 
Hwan (slee46@korea.kr) – Hanwoo Experiment Station, NIAS RDA e  
Lee, Hyun Jeong (hyunj68@korea.kr) – Animal Genome & 
Bioinformatics Division, NIAS, RDA. 

 

2.2. Mudanças Climáticas e Cultivo Protegido  

O projeto terá a duração de 24 meses, com inicio previsto 
para janeiro/2014, envolvendo a Embrapa Hortaliças, a 
Embrapa Clima Temperado e o National Institute od 
Horticulture and Herbal Science. O projeto será composto 
de dois planos de ação: “Desenvolvimento e adaptação de 
estrutura, optimização de controle ambiental e técnicas 
para produção em cultivo protegido” e “Seleção de 
germoplasma para adaptação a mudanças climáticas” 

 

Equipe Técnica (Líderes): 

Italo Guedes  (italo.guedes@embrapa.br), Embrapa Hortaliças, Embrapa   
Rye Hee-ryong (baradori@korea.kr), Protected Horticulture Research Station, National 
Institute of Horticultural and Herbal Science, RDA. 
 

PLANO I – Desenvolvimento e adaptação de estrutura, optimização de controle 
ambiental e técnicas para produção em cultivo protegido. 

Os objetivos do plano de ação são: Desenvolvimento e(ou) adaptação de técnicas e 
capacitação de pesquisadores da Embrapa para a otimização da estrutura e do 
monitoramento das condições ambientais em sistemas de cultivo protegido. 
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Responsáveis:  Italo Guedes  (italo.guedes@embrapa.br), Embrapa Hortaliças, 
Embrapa  e Rye Hee-Ryong (baradori@korea.kr), Protected 
Horticulture Research Station, NIHHS, RDA,. 

 

PLANO II – Seleção de germoplasma para adaptação a mudanças climáticas 

Os objetivos do Plano de Ação são: Analisar a resposta das culturas em ambiente de 
temperatura e CO2 controladoado, compartilhar experiências em técnicas de 
modelagem, usando a calibração e validação de dados em ensaios experimentasi e, 
intercambiar germoplasma para adaptação as mudanças climáticas. 

 

Responsáveis: Santiago Vianna Cuadra (santiago.cuadra@embrapa.br) – Embrapa 
Clima Temperado, Embrapa,  Chun-Hwan Kim (kimchw@korea.kr) Lee, 
Seung Hwan (slee46@korea.kr) – Agricultural Research Center for 
Climate Change (ARCCC), RDA. 

 

2.3. Propostas de Atividades 

As atividades propostas tem por objetivo estabelecer a estratégia para a implantação 
dos TCPs de “Biotecnologia na Produção Animal” e Mudanças Climática e Cultivo 
Protegido”.  

A negociação para a elaboração dos novos PCT deverá envolver os Líderes dos 
projetos e os respectivos contrapartes, com a participação do contraparte do ITCC. 
Para tanto, as seguintes atividades estão previstas: 

 

 Elaboração do “draft” dos TCPs para avaliação dos líderes de TCP e atividades 
(Gilberto) –  Julho (OK); 

 Avaliação dos TCPs pelos líderes e contrapartes (Equipe) – Agosto; 

 Envio da primeira versão dos TCPs para avaliação da RDA e da SRI (Gilberto) – 
Agosto; 

 Aprovação dos TCPs (ITCC e SRI) – Setembro; 

 Elaboração da primeira versão dos TCPs a ser submetida a AJU (Silvia/José 
Américo) – Setembro; 

 Avaliação final da minuta de contrato pelo ITCC (Dr. Kang) – Outubro; 

 Assinatura do contrato de parceria (Silvia/Labex Korea) – Novembro; 

 Planejamento de Workshop envolvendo as equipes do projeto para discussão do 
estado da arte em ambas as Instituições e elaboração do Plano de Trabalho 
2014/15 (Labex Korea, SRI e ITCC) – Dezembro; 

 Realização do Workshop em Brasilia – Fevereirto/Março 2014. 
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IV. Korea Development Institute (KDI) 
 
 
 

 

A visita técnica da delegação da Embrapa ao KDI teve como base discutir o projeto 
“Virtual Community of Pratices for Knowledge Sharing on Agricultural Research and 
Development Enterprises” submetido ao “Kwoledge Sharing Program – KSP” pelo Dr. 
José Américo Bordini, com a participação da equipe da SRI e representantes de 
algumas Unidades descentralizadas e apoio do DPD, conforme pode ser observado no 
projeto em anexo (Anexo X). 

Antes da reunião com o KDI foi realizada uma reunião técnica no Labex Korea para 
definir a estratégia de execução do projeto, visando fortalecer a proposta, bem como, 
a sua aplicabilidade futura dentro do contexto de gestão estratégica da Embrapa. O 
consenso na equipe foi de que a linha mestre deveria contemplar apenas os projetos 
“Probióticos e Enzimas” e “Cultivo Protegido”, que envolve, respectivamente, as 
parcerias Embrapa Suínos e Aves/NIAS e, Embrapa Hortaliças/NACS. 

No inicio da reunião o Dr Taihee Lee, Diretor do KSP, fez um breve relato sobre os 
principais projetos em desenvolvimento, que atualmente envolve 33 países. 
Independente do projeto que a Embrapa estava submetendo, a KSP tinha grande 
interesse, por indicação da Embaixada Coreana no Brasil, em ampliar as possibilidades 
de relacionamento entre as duas Instituições. No caso do Brasil, a KDI tem um projeto 
em parceria com a SUDENE “Building the basis for implementing export processing 
zones in the Northeast Region of Brazil”, iniciado em 2011. 

Na reunião ficou definido que o KSP estará consultando o RDA, o Ministry of Foreing 
Affairs” e outras Instituições Coreanas de Ciência e Tecnologia, para identificar os 
tópicos de interesse da Coréia, ao mesmo tempo que a Embrapa estaria buscando em 
suas Unidades os tópicos de interesse, conforme enfatizada na carta enviada a SRI 
(Anexo XI).  

A prospecção de possibilidades de projetos de cooperação com a KDI ficou na 
responsabilidade dos Drs. Luciano e José Américo. Consideramos estratégico que esta 
definição estivesse a cargo da SEG, que poderia definir os temas com base nas linhas 
de ação do programa e nos projetos em execução pela KDI. Do lado Coreano, a KDI 
devera enviar ao Labex Korea alguns tópicos de interesse, que servirão como base de 
negociação para estarbelecer as possibilidades de parceria.  

Para o balizamento das possíveis oportunidades de parceria com o KDI, anexamos a 
lista dos principais projetos em desenvolvimento no programa KSP, desde 2004 (Anexo 
XIII), bem como descrevemos a seguir o resumo dos objetivos e linhas de ação do 
programa. 

 



 

 

 

Objetivos:  

 Buscar  soluções para as questões de políticas atuais, com base na análise 
econômica, gerando recomendações concretas convertendo as circunstâncias 
baseadas na teoria em soluções práticas; 

 Criar e melhorar a formulação de políticas de gestão e de capacitação; 
 Criar e reforçar a capacidade dos funcionários e instituições governamentais para 

atividades de consultoria; 
 Estreitar o relacionamento através de abordagens concretas e funcionais para 

apoiar os países parcerios no desenvolvimento econômico. 

 

Linhas de Ação: 

 Desenvolvimento sócio-econômico estratégico (Sistemas de planejamento 
econômico, Consulta pública-privada e  Mecanismo de feedback); 

 Industrialização e promoção de exportações (Desenvolvimento do setor de 
processamento, Promoção do empreendedorismo e Promoção das exportações); 

 Economia baseada no conhecimento (Apoio a ações de P&D, Apoio a Inovação 
tecnológica e Clusters de Inovação); 

 Gestão de crises econômicas (Sistemas de alerta, Estabilização macroeconômica, 
Resolução de empréstimos em inadimplência e Reforma Estrutural); 

 Desenvolvimento de recursos humanos ( Educação, Treinamento e Redes de 
Segurança Social e Reciclagem. 

 

Considerando o interesse da KDI e a disponibilidade de recursos, temos em mãos uma 
possibilidade impar para alavancar diversos projetos na Embrapa, principalmente em 
áreas estratégicas onde a disponibilidade de recursos é limitada. 

Estamos mantendo contato com a KDI na expectativa de receber os tópicos de 
interesse da Instituição, conforme ficou estabelecido durante a visita. Seria 
interessante que concomitantemente preparassemos a nossa lista de tópicos, 
conforme discutimos, para que possamos estabelecer a estratégia de parceria. Para 
tanto, sugerimos as seguintes atividades: 

 Identificação das Unidades com potencial para elaboração da lista de tópicos a 
serem apresentados a KDI – Luciano e José Américo/SRI – Agosto; 

 Elaboração da lista de tópicos de interesse da Embrapa a ser enviada a KDI (José 
Américo) – Agosto; 

 Elaboração da Minuta do MoU e submissão a AJU e KDI (Silvia e José Américo) – 
Agosto; 

 Envio da lista de tópicos demandados pela KDI (Iarin) – Agosto; 

 Compatibilização das Listas de Tópicos –  Luciano/SRI e Gilberto/Labex Korea; 

 Definição dos Tópicos e elaboração dos projetos –  A definir 

 



 

 

 

Ja existem o indicativo dos seguintes tópicos 

 “Virtual Community of Pratices for Knowledge Sharing on Agricultural Research and 
Development Enterprises” – José Américo – Embrapa SRI;  

 Capacitação em gestão cooperativa/associativa, gestão de risco e capacitação de 
atores regionais para captação de recursos de forma inovadora – Embrapa Suínos 
e Aves; 

 Desenvolvimento de um sistema público de monitoramento de dados e 
informações das integrações e dos contratos agropecuários – Embrapa Suínos e 
Aves. 

 

 

 

Suwon, 31 de julho de 2013 

 

 
 
             
 

 
Gilberto Silber Schmidt 

  Rural Development Administration 
             Labex Korea Coordinator 

             

 

 

 

 

 


