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Embrapa: Por que DGP?Embrapa: Por que DGP? Retorno Social

9000 empregados

2500 pesquisadores

- Produção de dados em diferentes áreas, os quais precisam ser geridos,  preservados 
e reusados → demanda por Gestão de Dados de Pesquisa 



Embrapa Informática AgropecuáriaEmbrapa Informática Agropecuária
Centro de pesquisa em tecnologia de informação aplicada ao agronegócio

125 
empregados

- Demandado pela empresa para auxiliar na implementação de GDP na Embrapa .
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Por que Embrapa Informática Agropecuária ?Por que Embrapa Informática Agropecuária ?



Embrapa: O que já foi feito?

Em nível de empresa:

● Política de Dados, Informação e 
Conhecimento e de Comitê Gestor

● Repositórios para diferentes tipos de 
dados (experimentais, geográficos)

● Relação com outras instituições: 
Fapesp, Unicamp, compromisso da 
OGP (JB/RJ, MCTIC, IBICT, RNP, 
Capes, CNPq, FioCruz, Scielo, entre 
outras)



Embrapa: O que já foi feito?

Em nível de unidade de pesquisa: 

● Formação e ampliação de uma equipe 
GDP 

● Implementação de um repositório local de 
dados (Dspace e DataVerse)

● Exportação de algumas coleções para o 
repositório Fapesp (ex. Digiphatos)

● Proposição de estrutura tecnológica 
para o Programa Corporativo de GDP 
da empresa, com base na experiência 
adquirida pela unidade

● Adoção de plano de GDP para projetos 

● Estabelecimento de processos bem 
definidos



Embrapa: Desafios?

● Adoção por toda a empresa – mudança institucional
● Atendimento às diferentes áreas de conhecimentos e suas 

especificidades (genômicos e proteômicos, agroclimáticos, 
recursos naturais e biodiversidade, pragas e doenças ...)

● Implementação da Política de Dados, Informação e Conhecimento
● Curadoria dos dados
● Estabelecimento de licenças de uso de dados que atendam aos 

diferentes universos de produção
● Ampliar parcerias e comunicação científica



Grata pela atençãoGrata pela atenção

www.embrapa.br/informatica-agropecuaria

silvia.massruha@embrapa.br
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