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Raciocínio básico

Em São Paulo, quase tudo é superlativo. No recofte econômico, com um Produto Intemo

Bruto (PIB) superior a 600 bilhões de dólares, o estado sozinho responde por quase um terço

de toda ariqueza do Brasil. Para efeito de comparação, ele ocuparia a 21u posição entre as

economias do mundo. Está à frente de quase todos os países da AméricaLatina, com exceção

do México e, obviamente, do Brasil, além de ultrapassar também muitos países considerados

desenvolvidos, como Bélgica, Portugal, Finlândia, Dinamarca e Noruega.

Muito da grandeza da economia paulista se deve à agricultura e à indústria ligada à

alimentação. Quase 30Yo da produçlio de alimentos no Brasil encontra-se em São Paulo. Os

destaques são a fabricação de açucar - com 66,9Yo do total nacional -, as conservas de frutas,

os legumes e vegetais, os laticínios e o cafe moído. Publicados pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), esses números, não por acaso, estão comparlilhados no portall

da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, a InvestSP. Mais do que

ilustrar a grandeza do estado, eles funcionariam paru atraft grandes empreendedores do setor,

interessados justamente em aproveitar ainfraestrutura e a cadeia produtiva por aqui já instalada.

Porém, não apenas de grandes negócios responde à agricultura paulista. Parte

considerável do que é cultivado, cuidado, colhido e abatido no estado e chega às mesas de

centenas de milhares de família, dentro e fora de seus limites e suas fronteiras, se deve a

pequenas propriedades. Embora individualmente, claro, elas não atinjam faturamento

considerável, juntas respondem por fatia expressiva do mercado nacional. De acordo com a

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, vinculada à Casa

Civil do Governo Federal, a agricultura familiar reponde por 600/o dos alimentos consumidos

pela população brasileira e 37,8o/o do valor bruto da produção agropecuária no país.

São cerca de 4,I milhões de estabelecimentos do tipo no Brasil, onde atuam 13,8

milhões de pessoas. Em São Paulo, mais precisamente, esse número se aproxima dos 800 mil,

segundo o Censo Agro 2017, do IBGE. Eles representam um setor que trabalha muito, cuja

entrega é primordial para toda a sociedade, mas que, infelizmente, viu as receitas despencarem

por conta da pandemia. O cenário é bem descrito na última sondagem realizada pela

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), do Governo de São Paulo.

"Pode-se observar uma piora no quadro geral da renda do produtor no último ano da pandemia

da Covid-19, o que já era esperado. Comparando com as últimas pesquisas, nota-se um
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significativo, com perdas superiores a 50o/o da renda da família nesse período, atingindo sua

pior marca até agora", diz o relato2 da sondagem, publicado em maio deste ano. "Relataram

queda na renda I5o/o dos produtores. Apenas 22,3o/o disseram ter conseguido manter a renda, e

2,60/o ampliaram a lertda". O problema, que jâ é grande, se amplifica justamente por conta da

natureza dessa atividade. "Dos 1,5 mil agricultores ouvidos na sondagem depende o

fornecimento dos alimentos que estão atendendo às milhares de famílias em situação de

vulnerabilidade", explicou o engenheiro agrônomo José Luiz Fontes, coordenador da CDRS.

Por tudo que representam e entregam, é preciso dar uma atenção especial aos produtores

rurais de São Paulo. Deve-se fortalecer os pequenos, sobretudo em momentos difíceis como os

atuais, e viabilizar o contínuo crescimento dos médios e grandes, tão representativos na

economia do país. No Governo Estadual, o olhar mais atento ao setor cabe à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento, órgão ao qual a CDRS é ligada. A pasta tem uma missão extensa:

"promover a oferla sustentável de alimentos saudáveis e seguros, fibras e bioenergia, por meio

da pesquisa, inovação, empreendedorismo e gestão de risco, modernizando a infraestrutura do

campo, o uso da terra e dos recursos naturais, agregando valor e competitividade aos produtos

para a melhor qualidade de vida da população". Como visão, ela busca fazer de São Paulo um

dos principais e mais competitivos Ecossistemas Agro, garantindo a segurança dos produtos e

processos, valorizando o homem do campo e promovendo o desenvolvimento sustentável.

Além da CDRS, a pasta responde por 37 câmaras setoriais, cada uma relacionada a um

segmento produtivo diferente. Há cãmaras que se dedicam ao estudo dabatata, de aves e ovos,

do café, do amendoim, do milho, da soja, entre outros. E responde aindapor outros 13 institutos

ou coordenadorias, de diferentes matizes. Fazem parte da lista, por exemplo, o Instituto

Agronômico; a Coordenadoria de Defesa Agropecuária e a Coordenadoria de Desenvolvimento

do Agronegócio.

Algumas dessas ramificações se dedicam a pesquisas de práticas inovadoras. É o caso

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), cuja sede fica em Campinas. Fundado há 58

anos como Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos (CTPTA), o órgão hoje

faz parte da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). Atua diretamente na

promoção e difusão de conhecimento nas áreas de embalagem, transformação, conservação e

segurança de alimentos e bebidas. Com a difusão de modelos produtivos mais eficien

Z https://www.cdrs.sp.gov.br/portallprodutos-e-servicos/publicacoes/documentos-tecnicos
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inclusive, reduzir custos, o instituto reflete positivamente em todo o setor primário, dos grandes

conglomerados e indústria alimentícia às pequenas cooperativas e ao pequeno produtor.

O Ital se divide em oito centros de tecnologia. Entre eles, o Tecnolat, de lacticínios; o

CTC, voltado à produção de carnes; e o Fruthotec, para frutas e hortaliças. Há um centro

específico para o estudo de embalagens, o Cetea, e um que realiza análise de qualidade dos

alimentos. Muito do conteúdo gerado nos centros é compartilhado via publicações especiais,

como a revista Brazilian Journal of Food Technology (BJFT), as séries que descrevem a

indústria de alimentos e o porlal sobre alimentos processados4.

O trabalho de pesquisa do Ital e todas as ações da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento são difundidas à sociedade por meio dos fluxos de divulgação estabelecidos

pela Unidade de Comunicação, órgão do Sistema de Comunicação do Governo Estadual

(Sicom). Criada há 14 anos, a Unidade busca, entre outros objetivos, difundir informações sobre

direitos dos cidadãos e serviços públicos; divulgar as ações desenvolvidas pelo Estado;

estimular a sociedade, especialmente em caráter educativo, a participar do debate e

aprimoramento das políticas; e adequar e propagar as mensagens do Poder Executivo, de forma

a ampliar a assimilação por parte de todo o público, dividido em diferentes segmentos sociais.

Para todas as atribuições, a unidade se utiliza das ramificações do Sicom, espalhadas

pelos órgãos de administração direta e indireta do governo, Também emprega os canais extras,

como o portal e as redes sociais, nos quais são abertas conversas diretas com os visitantes.

Outros pontos de informação são as páginas das próprias secretarias, como a da Agricultura e

Abastecimento, e de todas as autarquias, coordenadoria, institutos e demais ramificações.

No entanto, por mais que os canais próprios tenham força de alcance, a comunicação

pública se torna mais efetiva quando consegue estimular a cobeftura dos grandes jornais,

consumidos diariamente pela população das principais cidades do estado. No caso específico

da Secretaria e de seus institutos, faz-se necessário edificar um relacionamento sólido, ético e

transparente com as centenas de veículos e os milhares de profissionais de imprensa que tomam

a produção de alimentos como pauta corrente em suas rotinas de apurações.

As próximas páginas indicam, justamente, uma série de estratégias que ajudarão no

relacionamento com a imprensa. Para o cumprimento do exercício criativo exigido nesta

concorrência, parte das ações gravitarão em torno do ital e de suas atividades que, de acordo

com levantamento apresentado adiante, poderiam ser mais conhecidas nas redações. .l

3
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Plano de ação

A) Estratégia de relacionamento com a mídia

A cobertura em torno das ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do

Estado de São Paulo costuma ser intensa. Não raro, elas são citadas em matérias sobre

agronegócio e indústria de alimentos, que estampam os cadernos de economia. E nessas

citações, as avaliações tendem a ser positivas, como prova a análise do clipping de 2020, parte

desta proposta. Dos 401 textos analisados, 351 foram entendidos com viés favorável. Apenas

50, ou |2,46yo, acenderam pontos de atenção para riscos de imagem.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) chegou a ser lembrado em alguns desses

textos, como nas matérias sobre o desenvolvimento de uma nova tecnologia para embalagens.

Embora o órgão fizesse parte da parceria que conduziu o projeto, nenhum porta-voz foi ouvido.

O Ital também forneceu dados para reportagens com foco em setores específicos, como cafe e

amendoim. E foi destaque em coberturas de fóruns de debate. Um webinar oconido em junho,

que abordou "exttatos fenólicos" e teve especialistas do instituto como protagonistas, alcançou

bom espaço em poftais de veículos da região de Campinas.

Ainda que as matérias sejam positivas, há espaço para crescimento. Na primeira semana

de julho de 2021, foi realizada uma sondagem exclusiva junto a jornalistas que atuam nos

cadernos de economia de veículos de grandes cidades do estado. Mais de 200 profissionais

receberam, por e-mail, um questionário que avalia as ações de divulgação conduzidas pela

secretaria. Sessenta por cento indicaram ter pouco conhecimento sobre as iniciativas da pasta.

Para 40Yo, as informações que recebem são sufìcientes. Sobre o Ital, 75%o disseram não

conhecer muito.

A pesquisa também indicou rotas para que essa comunicação se aprimore. Oitenta por

cento dos entrevistados costumam se informar sobre o Estado por meio de releases e sugestões

de pauta. E também 80% se mostraram disponíveis para participar de encontros on-line com

fontes da secretaria e do instituto.

Melhorar o diálogo com o jornalista, de fato, é uma boa estratégia. Justamente pela

capilaridade dos veículos de imprensa por todo o estado, aprofundar esse relacionamento

significa, indiretamente, potencializar o alcance da SAA e do Ital com os seus diferentes

públicos, que podemos dividi-los em cinco gmpos:

Pequenos produtores: são os que conduzem pequenas propriedades, com as atividades por

vezes divididas entre os familiares. Juntos, porém, conseguem atender a uma
.r' .-
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Entidades privadas agroindustriais: grandes empreendimentos paulistas voltados ao

primeiro e segundo setores da economia, com foco na produção do campo. Cultivam culturas

normalmente para exportação, como cana de açucar, soja e laranja. Priorizam tecnologias que

reduzem custos e melhoram a conservação de suas entregas.

Cooperativas: reúnem parte dos pequenos e grandes produtores, divididos em setor. Algumas

atingiram a dimensão de grandes conglomerados, como é o caso da Coopercitrus, que engloba

cafeicultores e citricultores; e a Coopersucar, cujo foco são as produções de álcool e açúcar.

Universidades: professores e alunos de cursos que focam na produção de alimentos, economia

e agronegócio. Muitos desenvolvem ou buscam desenvolver projetos que se associem aos já

trabalhados pelo Ital, inclusive na pós-graduação do instituto.

Poder público: mais do que os servidores do Estado, entram nesse grupo os prefeitos,

vereadores, representantes de tribunais e autarquias. Eles conduzem ou viabilizam políticas que

auxiliam o trabalho da secretaria e do instituto.

A proposta buscará que todos os cinco grupos, via assessoria de imprensa, recebam

conteúdos direcionados que expliquem o trabalho da SAA e, em especial, do Instituto de

Tecnologia de Alimentos. No entanto, a aproximação com os jornais e a produção de conteúdo

são metas periféricas deste plano. A comunicação pública exige objetivos maiores, de curto,

médio e longo prazos. Com base no cenário descrito acima, tanto no raciocínio básico quanto

na sondagem e análise de mídia, é possível listar alguns deles:

. Gerar notícias sobre a secretaria e o ltal, adaptá-las a diferentes mídias e entrar, de forma

positiva, na agenda dos jornais;

o Solidificar a marca Ital com referência em pesquisa e tecnologia no segmento

alimentício;

o Fazer com que as ações do instituto sejam compreendidas pelo maior número possível

de pessoas;

. E que, com as ações mais conhecidas, novas parcerias para o desenvolvimento de

pesquisas sej am realizadas;

o Unificar os discursos do Ital e de seus porta-vozes com o que já vem sendo trabalhado

pela comunicação do governo estadual.

Para cumprir os cinco objetivos, sobretudo o último, o caminho estará mais pavimentado,

se tivermos um guia ou um lema - algo que direcionará, mesmo que indiretamente, todas as

iniciativas de comunicaçáo. Não se trata de um slogan, que seria replicado em peças

publicitárias, postagens ou algo do gênero, mas sim de uma frase-mestre, que pautas,
5
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discursos e demais conteúdos. Esse lema precisa carregar a visão do Ital, os seus valores; e estar

de acordo com as temáticas jâtrabalhadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Indicamos, portanto: ttDo campo para a mesa, a tecnologia do Ital enriquece SP". A

frase apresenta o nome do instituto, cuja marca necessita se tornar mais conhecida. Traz

também, de forma sugerida, as diferentes áreas de pesquisa e desenvolvimento do órgão. Afinal,

ele atua desde a produção rural, das mais diferentes culturas, até a formatação do alimento para

a mesa dos consumidores, quando enfoca na conservação e nas embalagens. Por fim, todo o

trabalho ali desempenhado acaba resultando em entregas de melhor qualidade, com mais valor,

tanto para quem produz quanto para quem consome. As pesquisas e tudo que é desenvolvido

pelo Ital geram, inevitavelmente, riquezaparatoda a sociedade.

O lema condensaria também as mensagens-chaves que formatarão os conteúdos e estarão

na fala dos porta-vozes. De imediato, e a mais vma vez a partir do estudo que resultou no

raciocínio básico, é possível listar algumas:

1. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento eleva as condições para que a produção

de alimentos em São Paulo siga crescendo, seja em números gerais, seja em

imporlância econômica no Brasil;

2. A pasta busca modernizar a infraestrutura do campo, o uso da terra e dos recursos

naturais, de forma afazer de São Paulo um ecossistema agrocompetitivo;

3. As ações para o agronegócio desenvolvidas pelo Estado criam o arcabouço para o

crescimento de empreendimentos, o que inclui os grandes conglomerados

empresariais e os pequenos produtores, que se fodalecem via cooperativas;

4. A secretaria também prioriza o desenvolvimento de processos inovadores de

produção de alimentos, com foco na sustentabilidade e na melhoria do que chega à

mesa da população;

5. Entre os centros para pesquisa e desenvolvimento ligados à secretaria está o Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital). O instituto é referência nacional no segmento

agrícola, com pesquisas que contribuíram parao crescimento de culturas como café,

açucar, frutas, horlaliças e lacticínios;

6. O ital atua diretamente em processos que aprimoram a conservação de

inclusive no desenvolvimento de inovações em embalagens;

alimentoql"
l/lr\

I . O instituto é braço importante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e, logo,

do governo estadual, para o desenvolvimento da produção e da indústria de

alimentos em São Paulo.
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Tanto as mensagens-chaves quanto o lema, os objetivos e até a definição mais precisa

dos públicos-alvo estarão no Plano de Comunicação Integrada, cuja prévia é esta proposta.

Além da base de informações sobre a secretaria e o Ital, o plano trarâ também as ações e os

produtos a serem executados ao longo de 12 meses, tendo a imagem do instituto como foco.

O documento será dividido em três fases, que ocoruerão ao longo de todo processo,

ajustando-se e retroalimentando-se, como uma trinca de engrenagens. A primeira é a de

Conhecimento. Será a etapa em que serão apurados os dados relativos aos órgãos e, apatl.:ir

deles, construídas as bases para que os gestores de comunicação tomem as melhores decisões.

Nessa fase, irão se consolidar os discursos e as formas como eles serão conduzidos. Para a

preparação de porta-vozes, serão entregues relatórios de monitoramento, tanto de redes quanto

de clipping, e manuais de orientação, como o que indica caminhos para o gerenciamento de

crises de imagem.

A segunda fase, ou engrenagem, será a de Execução. Ela abordarâ as peças, textos,

áudios, vídeos e plataformas, todos produzidos para o instituto, mas que terão como fim

abastecer de informações os profissionais de imprensa e, por vezes indiretamente, todos os

públicos-alvo do órgão. Os materiais destacarão, por exemplo, os centros de tecnologia e as

pesquisas conduzidas pelo ltal. Indicarão como os resultados por eles gerados resultam em

ganhos para toda a sociedade.

Jâ aterceira e última engrenagem é a de Contato, quando as ações de aproximação com

os jornalistas, foco deste trabalho, serão colocadas em prática. Serão indicadas iniciativas

presenciais e virtuais, que forlalecerão os porta-vozes do ital como fontes próximas em pautas

sobre o desenvolvimento do setor agrícola e da indústria de alimentos.

As três etapas e o efeito esperado da rotação entre eles serão explicados nas páginas

seguintes.

B) Ações a serem desenvolvidas

As três fases percorrerão, como explicado, ao longo de 12 meses, mas com resultados

duradouros para a imagem do Ital em médio e longo prazos. Ao término do período, um novo

plano será formulado, a pafür dos ajustes apontados e das possíveis mudanças de cenário.

Na sequência, as ações de cada uma das engrenagens, já com um indicativo de
/,cronograma. \ ,

Engrenagem de Conhecimento

As primeiras semanas de trabalho servirão para que o novo atendimento se aprofunde

sobre as iniciativas conduzidas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e, em especial,

...' tl
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pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ital). Reuniões de trabalho entre os profissionais de

comunicação da agência, gestores de comunicação da pasta e do instituto servirão para nivelar

o conhecimento. Esses gestores listarão tudo o que tem sido feito, paracadapúblico e com quais

resultados. A apuração e as conversas daráo subsídio pala a primeira versão do Plano de

Comunicação Estratégica, um documento com o descritivo do que será executado, com o

devido cronograma. Será um documento vivo. Sempre que as medidas escolhidas não surtirem

os efeitos esperados, novos caminhos serão tomados.

O plano indicará o lema e as mensagens-chaves, previamente sugeridos aqui, que

unificarão os discursos dos porta-vozes. Estabelecerâ ainda como serão realizados os

monitoramentos de jornais e das redes. Haverâ relatórios diários com análises de clipping de

imprensa. Eles abrangerão do teor da notícia às falas dos porta-vozes, passando pela relevância

do veículo, sua orientação editorial e sua distribuição. Serão oferecidos também relatórios

semanais e mensais, ambos com o resumo do que foi a cobertura no respectivo período e uma

avaliação dos pontos fortes e fracos do atendimento à imprensa. No mensal,haverâ um índice

exclusivo para mensurar o alcance das matérias e o seu potencial de engajamento, positivo ou

negativo.

As avaliações dessa engrenagem comtemplarão também o campo digital. No correr das

duas primeiras semanas, será efetuado mais um estudo, desta vez com foco no portal ltal e nas

bases para ampliar as suas redes sociais, hoje restritas ao Linkedln e YouTube - este último

contava, em julho de2027, com menos de 400 inscritos e conteúdos de webinários, publicados

em intervalos longos, de até oito meses. Ampliar e diversificar o uso dessas redes será útil,

primeiro, para falar diretamente com os públicos do instituo. E, segundo , para fortalecer ainda

mais a propagação de pautas junto aos jornalistas, que também utilizam do meio para se

informar.

A análise do portal e das redes estará nos relatórios semanais. Por eles, saberemos, poÍ

exemplo, o quanto tem sido o crescimento dos acessos e quais os conteúdos mais visualizados.

Nas redes, entenderemos o tipo e a força do engajamento gerado.Para esse levantamento, serão 
.i

utilizadas ferramentas específicas de Data Driven, como Google Analytics, Google Search 
" , ,l 

,

Console; Navegg e Dito. Todos os dados serão relevantes para aprimorar o que vem send/, \'( /'
divulgado e para indicar como o público tem entendido a comunicação do Ital. Os ruídos seriarn ',

captados e corrigidos logo que surgirem. /
Ainda no primeiro mês de atendimento será confeccionado o mapeamento de --g{

jornalistas, influenciadores digitais e líderes de opinião. Para cada personalidade

8
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identificada,haveÉt um descritivo sobre como ela se posiciona frente aos posicionamentos do

Governo de São Paulo, principalmente com relação aos programas para agricultura e

abastecimento. O mapeamento servirá como pllar paruas iniciativas de contato, explicadas mais

à frente. Será, inclusive, mais um documento vivo. Ao longo da jornada, poderão aparecer

novas lideranças, a serem captadas pelo radar das redes e que deverão ser acompanhadas de

perto.

Outra açáo na Engrenagem de Conhecimento é a preparação dos porta-vozes do Ital.

Embora não esteja explícito na relação de entregas previstas no futuro contrato, um mediø

truining poderá ser organizado, com o apoio da licitante, para capacitar os gestores no

atendimento aos repórleres. De toda forma, em toda prévia de entrevista, coletiva ou gravação

para conteúdos digitais, os pofta-vozes receberão orientações sobre como proceder. Eles

também terão em mãos os püpers e os Q&As, dois materiais de suporte. Os papers são textos

com linguagem direta, muitas vezes em tópicos, que detalharão todas as iniciativas do instituto.

Cada um dos centros de tecnologia, por exemplo, receberá um paper específico. Já os Q&As

trarão conteúdos similares, porém em versão de perguntas e respostas (questions and answers),

levando em consideraçáo as prováveis demandas dos repórteres e acompanhando os assuntos

das sugestões de pauta.

Os papers e os Q&As serão úteis para, ainda na preparação dos pofta-vozes, abastecer

os fluxos de informações de um possível gerenciamento cle crise. Esse fluxo, que será

desenhado junto com os gestores de comunicação da secretaria e do Ital, estabelecerá as rotas

de atendimento à imprensa, a serem empregadas em episódios com potencial de prejudicar a

imagem pública da pasta e do órgão. Todas as orientações estarão no Manual de

Gerenciamento de Crise, em versões impressa e digital, para uso dos envolvidos.

Engrenagem de Execução

Depois de apuradas as informações sobre a secretaria e o instituto, durante a série de

ações explicadas na Engrenagem de Conhecimento, inicia-se, já a partir da segunda semana, a

produção dos textos, áudios, vídeos e demais conteúdos que abastecerão o trabalhon d
(

assessoria de imprensa.

e
\

Sobre os textos, será constante a produção de releases e sugestões de pautas. Por

semana, serão encaminhados dois deles ao mailing previamente definido. Os temas serão

estabelecidos todas as manhãs de segunda-feira, durante as reuniões entre os jornalistas ligados

à licitante e os gestores de comunicação da pasta. Mesmo quando a divulgação exigir foco em

números e cifras, comuns ao setor, os textos buscarão ao máximo humanizar os argumentos.

9
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Mais do que dados, estarão à tona os personagens, com trajetórias namadas com técnicas de

storytelling. Uma pesquisa recente desenvolvida pela Cereal Chocotec, por exemplo, será

contada a partir do seu efeito prático na rotina de determinado produtor ou na caminhada

desprendida internamente, pela equipe especializada do centro de tecnologia.

Somam-se aos releases e às sugestões de pauta os artigos, a seÍem escritos a cada 15

dias e, sob orientação e revisão da licitante, assinados por um porta-voz do Ital. Os assuntos

também serão definidos nas reuniões de segunda-feira. Os arligos serão publicados na página

do Linkedln do instituto e também nas páginas pessoais desses porta-vozes na mesma rede, em

uma estratégia de fortalecimento de autoridade.

Todo mês, um dos artigos será oferecido a jornais e revistas estratégicas. A partir do

fortalecimento do contato com editores, haverá a tentativa de colocar um pofta-voz como

colunista em um desses veículos.

Além de arligos, releases e sugestões de pautas, os jornalistas receberão, também

semanalmente, um boletim digital, ou newslettør, sobre as ações do instituto e números do

agronegócio e da indústria alimentícia no estado. Mais do que textos, os boletins terão

infográficos, links pararedes sociais do órgão, a serem criadas, epara outras plataformas de

streaming.

Uma dessas plataformas será o Spotiff. Para ela, será direcionado o podcøst do ltal.

Gravados a cada i 5 dias, serão programas de 30 minutos em que um jornalista contratado pela

licitante e um porta-voz discutiráo a economia de São Paulo, com foco, claro, nas pesquisas

desenvolvidas nos centros de tecnologia, entre outras iniciativas. Um dos programas, poÍ

exemplo, poderá debater o programa de pós-graduação. Algumas das gravações terão

transmissões ao vivo, no formato de lives, acessadas nas páginas do Ital no YouTube. A

gravação também poderá ser repartida em pílulas de vídeo, de até 5 minutos, e divulgada

novamente no YouTube; e também pílulas de áudio, em que as falas dos porta-vozes serão

destacadas e encaminhadas às rádios. Essas pílulas também seguirão junto com o texto de.,._. ì

divulgação para as redações, podendo ser acionadas por links, formando o que chamamosTle 
\

release digital. ( 

^, 

)
O material de áudio e vídeo, assim como as matérias e fotos das coberturas de eventos (

do instituto, abastecerão o banco de mídia, a ser hospedado na pâgina do portal, que será

revitalizada, tornando-se um hub de conteúdo. Ela terâ atalhos para acesso ao podcast e

cadastro para que os visitantes assinem a newsletter ou baixem outros conteúdos digitais, como 4

os e-books específicos sobre os centros de tecnologia. Sobre os e-books, eles reforçarão o

10
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material gratuito já disponibilizado pelo instituto, como os artigos da revista BJFT e as

dissertações da pós-graduação.

Um novo e-book será lançado a cada mês, formando o que chamaremos de Trilha de

Aprendizado. Serão PDFs interativos, em que os usuários poderão acessar áudios com

depoimentos de pofta-vozes e professores da pós-graduação, por exemplo. Para cada um deles,

uma campanha de marketing digital será acionada, com criação de landing page e divulgação

intensa nas redes do Ital. Além da manutenção do Linkedln, serão sugeridas a criação das

páginas do Instituto no Facebook, Instagram e Twitter, a serem administradas pelos gestores,

com suporte da licitante, e para as quais será definido um calendário diário de postagens.

Muito das imagens, áudios e vídeos captados nas apurações e gravações do podcast será

aproveitado nessas páginas.

Engrenagem de Contato

O atendimento à imprensa será diário. Com o auxílio dos papers e Q&As, o retorno

das demandas por informações oficiais será mais rápido. A ideia é que um porta-voz sempre

esteja disponível para entrevistas breves, por telefone. Todas elas serão acompanhadas de perto

por um assessor. Os jornalistas poderão também se cadastrar para receber o material noticioso

por e-mail ou por aplicativo de mensagens WhatsApp. Pelo aplicativo, em um grupo exclusivo,

eles receberiam a newsletter, as pílulas de áudio e vídeo, bem como os links para os episódios

de podcøst. Receberão também o que chamaremos de torpedos, com os aleftas de pautas e as

datas e locais de possíveis coletivas.

Sobre as coletivas, elas serão organizadas sempre que um projeto ou estudo for lançado.

Por conta da pandemia, que forçaria uma presença restrita de repórteres, a transmissão ao vivo

será mantida por meio dos canais da secretaria e do instituto. As coletivas serão divididas para

atender veículos das diferentes regiões do estado. Haverá momentos, por exemplo, em que os

porta-vozes responderão de forma exclusiva aos repórteres de cidades do Vale do Paraíba, do

Vale do Ribeira e assim por diante. Algumas visitas às redações, sobretudo de veículos do

interior, serão organízadas, mais uma vez respeitando os protocolos de segurança sanitária.

Nesses encontros, os pofta-vozes explicarão as iniciativas do ltal. Entregarão, ainda, um

presskit em pen drive contendo os últimos releases. Fora as visitas, haverâum trabalho para um

contato personalizado com alguns repórteres e editores dos principais veículos, indicados pelo

mapeamento. Eles serão convidados a entrevistas exclusivas.

No campo digital, esse reforço de aproximação aos jornalistas também estará presente.

Os profissionais de imprensa serão convidados a pafticipar de palestras..on-line, abertas a

1"r
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perguntas. Os porta-vozes do ltal, ao vivo, tirarão dúvidas sobre o setor agropecuário e a

indústria de alimentos em São Paulo. Mais do que estreitar relacionamentos, a iniciativa

reforçará a autoridade do órgão, pavimentando o acesso para futuras apurações.

1 î
I

.þ
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C) Materiais a serem produzidos

Recapitulando as ações das três engrenagens, os materiais de suporte serão os seguintes:

Plano de Comunicação Estratégica: documento vivo com a descrição das iniciativas e o

cronograma de execuçáo, cuja prévia é esta proposta. Entrega: fim da segunda semana.

Hub de Conteúdo: rcvitalização do site do Ital, para hospedar os novos textos, áudios e vídeos.

Entrega: fim da segunda semana.

Mapeamento de jornalistas e influenciadores: ficha detalhada de jornalistas, veículos,

influenciadores digitais e líderes de opinião, que costumam cobrir ou se posicionar sobre os

assuntos de interesse da secretaria e do ital. Entrega: fim da segunda semana.

Manual de Gerenciamento de Crise: guia com orientações e fluxo sobre como proceder em

episódios com potencial de crise de imagem. Entrega: fim da terceira semana.

Releases, sugestões de pauta, notas e artigos: textos a serem encaminhados ao mailing de

imprensa, destacando as ações do Ital no período e abrindo espaço positivo na agenda dos

jornais. Muitos desses textos teráo carëúer humanizado, com depoimentos de especialistas

ligados ao instituto e de produtores de setores alvos de pesquisa. Entrega: semanalmente, a

paúir da segunda semana.

Presskit: pen drive com releases a serem distribuídos durante as visitas às redações. Entrega:

uma visita por mês, com itinerário de veículos previamente definido nas reuniões de pauta.

GOT'ATO

HrcuçÃo
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1,2



rs
Comunìcação Pro Buslness

Relatórios de monitoramento: análise das matérias e redes. Levarâ em consideração a

positividade, o alcance e a repercussão dos conteúdos. Entregas: diaria, semanal e mensal.

Alertas de monitoramento: por meio de e-mail e aplicativos de mensagens, os gestores serão

informados sobre notícias relevantes não capturadas pelo clipping. Entrega: diaria.

Pøpers e Q&As: informes de suporte aos porta-vozes. Serão úteis, sobretudo, na preparação

para entrevistas. Entregas: fim do primeiro môs, com atualizações ao longo de todo o contrato.

Newsletter: boletim digital sobre as ações do Ital e números do agronegócio e da indústria

alimentícia em São Paulo. Entrega: semanal, a partir da terceira semana.

Podcustz gravações no formato de programas de rádio, que abordaráo a economia de São Paulo

e a divulgação das ações do Ital. Contarâ com a presença de um porta-voz e um convidado.

Entregas: a cada 15 dias, a parlir do segundo mês.

Pílulas de áudio e vídeo: das coletivas e das gravações do podcast serão retirados trechos,

editados e disponibilizados nas redes do órgão; e, no caso das pílulas de áudio, encaminhadas

às redações de rádios. Entrega: estimativa de novos materiais a cada 15 dias.

Release digital: textos utilizados como sugestões de pauta, acrescidos das pílulas de áudio e

vídeo, capturadas sobretudo nas coletivas. Entrega: um a cada 15 dias.

Conteúdo multimídia: textos, áudios e imagens trabalhados pela assessoria de imprensa que,

com auxílio do núcleo digital do govemo, enriqueceriam o calendário de postagens nas redes

do ltal. Entregas: diariamente, apartft da segunda quinzena.

E-books: conteúdos sobre os centros de tecnologia do instituto, para serem baixados no hub.

Entregas: mensalmente, a partir do segundo mês.

Torpedos de imprensa: alertas aos jornalistas, por aplicativos de mensagens, sobre novas

pautas do ltal. Entregas: diariamente, a pafür da segunda quinzena.

13
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Oportunidades de mídia positiva

1) Conhecimentocompartilhado

O foco de atuação do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), por si só, já seria suficiente

para que lhes sejam abertas as portas das redações. Afinal, o instituto produz pareceres sobre

agricultura e indústria alimentícia- dois assuntos conentes na agenda diâria dos cadernos de

economia. Porém, ainda que os dados edificados pelo órgão e a tecnologia que ele viabiliza

sejam citados nos jornais, a expertise dos pesquisadores do Ital poderia ser mais explorada.

Uma estratégiapara que todo esse conhecimento se transforme em pauta seria associar os

trabalhos e os especialistas do instituto às notícias que têm sido divulgadas. Caso a cobedura

do dia for, por exemplo, o mercado de orgânicos, assunto frequente em jornais como o Valor

EconômicoS, o Ital tem uma linha inteira de projetos sendo desenvolvida, que ajudariam os

repórteres a explicar o tema. Além disso, há um Grupo Especial de Sustentabilidade que atua,

entre outros motes, com o "desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental".

Outro exemplo que rendeu noticiário frequente foram as foftes geadas que acometeram o

país na última semana de julho de 2021. Jornais importantes, como a Folha de S. Paulo,

aprofundaram o tema com repoftagens no campo econômico. Em uma delas, foi estimada a

possível inflação6 no preço de alguns alimentos ocasionada pela mudança no clima. O texto

falava de carnes, horlaliças e frutas, que são a frente de pesquisa de dois grandes centros de

tecnologia do Ital, o CTC e o Fruthotec. Era mais uma oporlunidade para que dados e projetos

do órgão fossem divulgados. Possibilidades como essas são diárias. Arcabouço de

conhecimento para aproveitá-las o Ital já possui.

2) Tecnologia em prática

O agronegócio é assunto corrente nas editorias de economia. Não poderia ser diferente, já

que o setor representa parcela considerável do PIB brasileiro, mantendo uma escalada de

crescimento, mesmo em períodos de baixa atividade no país. Foi assim em2020, quando todos

os setores somados registraram queda de 4,IYo, mas a produção do campo7, a despeito da

pandemia e outros problemas estruturais, avançou acima dos 20o/o.

5 https://valor.globo.com/agronegocios lnoticial202t/07 /26lcadeia-de-organicos-amplia-suas-vendas-no-pais-
e-no-exterior.ghtm I

6 https://wwwl.folha.uol.com.br/mercadol202I/07/cafe-hortalicas-frutas-veja-as-culturas-que-sofrem-com-a-
geada-em-sp.shtml

7 hltps://C1-.globo.com/economia/agronegocios/noticial202tl03/tt/agronegocio-cresce-243percent-em-
2020-e-respo nd e-por-ma is-de-u m-q u a rto-d o-pib-do-brasil-d iz-cn a-1.ghtm I
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Por toda essa relevância, qualquer iniciativa voltada ao agronegócio e que tenha potencial

para getff bons resultados, seja reduzindo custos ou aumentando a receita, acaba conquistando

espaço nos jornais. E o ltal, que mantém um núcleo de inovação tecnológica, está repleto de

experiências para serem divulgadas. Em julho de 2021, por exemplo, o instituto anunciou um

processo novo de secagem de polpas de frutas, que aumenta a possibilidade de consumo de uma

série de produtos. Também neste ano, foi divulgada uma parceria entre o órgão e a Federação

Internacional de Leite, para o aprimoramento de técnicas que otimizem a produção brasileira

do segmento.

Há outros exemplos, principalmente relacionados aos setores em que o Ital mantém centros

de tecnologia. É preciso identificar os projetos, conhecer os efeitos positivos que eles causam

no mercado e estimular os jornais a noticiá-los.

3) A mesa dos brasileiros

A alimentação consumida pelos brasiieiros tem sido pauta de cademos especializados e,

não taro, debatida em plogramas de rádio e TV, de grandes emissoras. Alguns desses programas

mantém quadros fixos que descrevem os prós e contras de determinado produto, com

orientações de nutricionistas. Para essas pautas e programas, a expertise do Ital tem muito a

actescentar.

O instituto realizatestes frequentes com uma grande variedade de alimentos. Em julho deste

ano, por exemplo, publicou um estudo em que analisou 180 tipos de sorvetes de pote, de 13

marcas. O estudo levou em consideração diferentes aspectos, que vão desde o caráter saudável,

ou não, das sobremesas até a capacidade delas de despertarem bem-estar entre os que as

consomem. Os resultados formam a quinta publicação da série Alimentos Industrializados

2030, conduzida pelo Ital.

Levantamentos do tipo, para a mesma série, já foram realizados para os biscoitos, iogurtes,

pizzas e pães - todos alimentos presentes na mesa dos brasileiros e constantemente abordados

na imprensa.Hâ um terreno grande para que esses estudos e outras análises realizadas pelo

instituto sejam citados nesses veículos. Há espaço também para que especialistas do órgão

recebam convite para entrevistas.

'ì,
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Identifïcação dos riscos à imagem

1) Acusação de favorecimento a grandes empresas

O clipping de 2020, cuja análise faz parte desta proposta, indicou um artigo publicado no

portal O Joio e o Trigo, que levantava sombras sobre a relação entre as grandes indústrias de

alimentos, como o McDonald's, e entidades dedicadas a estudos nutricionais. "Sban, Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital) e International Life Sciences Institute (ILSD são habitues em

encontros financiados pelas corporações do setor. O contrário também é verdadeiro: as

corporações marcam presença em qualquer evento das três entidades", diz um trecho do textoS,

postado em março do ano passado.

Mesmo que o sugerido lobby não tivesse alcançado grande repercussão, tão pouco ganhasse

corpo como pauta para grandes jornais, é possível que o assunto retome e, dependendo da

abordagem, exija um posicionamento firme dos órgãos citados. Nada pior para uma instituição

pública de pesquisa como o Ital do que ter a sua mafca arranhada por especulações de

favorecimento a determinadas empresas.

Para contornar esse problema, mesmo em sua forma nascente, a arma é a transparência.

Para todo evento em que o instituto participe e que, por ventura, receba patrocínios de empresas

diversas, é necessário que se anuncie a independência de suas análises e divulgações. Esse

posicionamento pode estar, inclusive, nos canais próprios do órgão e na fala dos porta-vozes,

no caso de eles serem convidados a palestras. É com transparência que a credibilidade do Ital,

construída ao longo de 58 anos, continuará perene.

2) Pesquisas públicas e o ajuste fiscal

Em outubro, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou aLei 17.593, proposta pelo

governador João Doria, que permite ao Executivo adotar uma série de medidas para reduzir o

déficit orçamentário do Estado, na época estimado em R$ 10,4 bilhões. Ainda quando tramitava

como projeto, chegou a ser chamado de "pacote de maldades". As críticas vinham de entidades

de classe de diferentes segmentos, que temiam, entre outros, a queda de benefícios fiscais. No

campo da pesquisa acadêmica, a apreensão de muitos especialistas era de que, por contenção

de custo, o governador optasse por fechar a porta de instituições centenárias ou inten'omper

linhas de pesquisas

8 https://ojoioeotrigo.com.br/2020/03lposso-emagrecer-no-mcdonalds-afirma-nutricionista-em-evento-da-
ind ustria-de-a lim entos/
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Ao longo de2020, alguns desses especialistas publicaram artigos criticando a lei e alertando

sobre os riscos que a proposta trazpan o desenvolvimento de tecnologias. O Ital chegou a ser

lembrado em uma carta publicada pelo Correio Popular, de Campinas, assinada por

pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC). Segundo eles, os dois institutos sofreriam muito

com os cortes propostos pelo Executivo.

O assunto segue polêmico, mesmo com a lei já estabelecida. Não seria surpresa se o Ital ou

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento fossem chamados a responder algum repórter sobre

os supostos cortes em pesquisa. O melhor é que esse posicionamento já esteja preparado,

considerando, claro, a pertinência da preocupação, mas também reforçando a necessidade do

ajuste fiscal, já que o déficit precisa ser combatido. Mais rrmavez, a transparência do instituto

deve prevalecer, para o bem de sua imagem.

3) Relacionamento com pesquisadores e entidades de classe

O ital possui um quadro expressivo de cientistas e demais profissionais de pesquisa, que

tocam projetos de excelência nos diferentes centros de tecnologia ligados ao órgão. Juntos,

formam um público que, por mais que esteja inserido nas entregas do instituto, precisa de

trabalhos de engajamento para que, mesmo longe de suas rotinas, possa defender o propósito e

os valores do local onde trabalha.

O fato é que qualquer ruído nesse relacionamento, seja por remuneração ou algo do gênero,

tende a ganhar contornos maiores, chegar aos jornais e gerar uma crise de comunicação. Um

ponto de alerta foi dado no fim do ano passado, quando o Estadão publicou uma carla assinada

por Alexandre Razook, doutor em Ciências da Área Genética pela USP. Ele reclamava da

péssima remuneração dos profissionais de pesquisa em São Paulo, chegando a citar os que

trabalham no Ital. "Hoje pesquisadores científicos recebem salários 60Yo inferiores aos dos

profissionais das universidades ou até mais", diz o texto. "Em função dessa situação, vários

pesquisadores enttaram na Justiça e conseguiram a equiparação salarial aos docentes. Outros

não tiveram a mesma sorte."

O movimento de Razook não gerou repercussão, pelo menos na imprensa. Por mais que

pareça um incômodo individual, a insatisfação do cientista pode ter força de um movimento de

classe, a ser encampado, inclusive, por entidades representativas. É preciso estar atento e saber,

5
l

de antemão, como se posicionar.
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Análise diária de imagem

1. Introdução

Este documento contempla a Análise de Imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

(SAA) do Estado de São Paulo, realizadapela empresa Partners Comunicação Pro Business, de

acordo com o edital de concorrência no 041202I, e contém os seguintes tópicos:

{ Análíse diúrìa døs møtériøs destacadas no link disponibilizado no edital e que

correspondem ao período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de2020, com avaliação de

pontos positivos e negativos, bem como sugestão de ações. Para facilitar a identifi caçáo

dos veículos, são utilizados os seguintes ícones:

Jornal
fnõl

l=f

Web

TV

Rádio

{ Andlße geral du imøgem dø Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Pøulo

a partìr da amostrø estududø, com dados e proposições que se alinham à estratégia

apresentad a para os serviços licitados.

2. Análise diária das matérias destacadas
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1o de janeiro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de janeiro de2020

REVISTA LATICINIOS ONLINE

O informativo on-line publica, nessa data, a matéria Anvisa aprova regulamentação de controle

de gordura trans com contribuições do ltal, da Secretaria de Agricultura. A matéria comenta as

"relevantes contribuições" do instituto de pesquisa à Gerência-Geral de Alimentos da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no estabelecimento de requisitos para uso de gorduras

trans industriais em alimentos, cuja regulamentação foi aprovada no dia 17 dejaneiro daquele

ano. A matéria frisaaindaque, além disso, desde 2010, quando publicouo estudo Brasil Food

Trends 2020, o Ital motiva a inovação estratégica, tâcita e confiável no setor de alimentos e

bebidas com base em macrotendências, dentre elas saudabilidade e bem-estar.

Pontos positivos: matéria elogiosa, em veículo setorial, destacando a expertise e a confiabilidade

do Ital, na temática.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como se trata de tema de interesse público, ampliar a divulgação sobre a

regulamentação nas redes sociais, criando oportunidades de entrevista com pesquisadores do Ital

e explicando, de forma acessível, as novas nofinas, por meio de posts e infográficos

3 dejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.
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4 de janeiro de 2020

Nessa dafa, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

5 de janeiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

6 de janeiro de2020

A LAVOURA, SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE/Itu

Os sites publicaram, na íntegra, um release divulgado pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP, intitulado ltal oferece bolsa de pós-doutorado em Processos

Térmicos de Alimentos. A matéria fala sobre a abertura de inscrições para concoffer à bolsa de

pós-doutorado oferecida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, por

meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), e informa que o candidato aprovado atuarâ

em Campinas, na área de Centro de Tecnologia de Laticínios (EP-Tecnolat). A bolsa oferecida

tem o valor de R$ 7.174,80, durante 24 meses.

Ponto positivo: publicação na íntegra do release divulgado pela assessoria de imprensa da SAA,

ampliando a informação sobre oportunidades acadômicas oferecidas pelos seus institutos de

pesqulsa.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, realizar divulgação direcionada a veículos da ërea

acadêmica e do setor de alimentos.
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7 de janeiro de 2020

CARNETEC

Nessa data, o veículo publicou a matéria Koelnmesse lança ANUFOOD Brazil 2020 durante

Encontro de Líderes e oficializa acordo com Apex, ressaltando uma reuniáo realizada em

dezembro para anunciar a evolução da feira, que teve lugar no São Paulo Expo, entre 9 e 1l de

março. O texto informa que o encontro também marcou a assinatura de um termo de cooperação

entre os organizadores do evento e a Apex-Brasil para fomento às exportações de produtos

brasileiros, tendo em vista que o agronegócio é a principal pauta no esforço de aberlura de novos

mercados internacionais, correspondendo a 28o/o do volume de negócios gerados por produtos

brasileiros.

A ANUFOOD Brazil é a versão brasileira da Anuga, maior feira mundial do setor, que completou

100 anos em outubro, durante sua 35u edição em Colônia, na Alemanha. No evento de dezembro,

Cassiano Facchinetti, diretor-gerul da Koelnmesse Brasil, organizadora da feira, destacou que a

primeira edição, realizada em2079, foi um sucesso ao reunir 7 .395 visitantes qualificados de 39

países e de todos os estados brasileiros. Para2020, as projeções eram de mais de 10 mil visitantes.

Para a segunda edição brasileira, Facchinetti destacou algumas novidades e projetos especiais

com o apoio das entidades setoriais e parceiros, dentre eles a Associação Brasileira de Atacadistas

e Distribuidores (Abad); a Revista S/A Varejo, que planej alevar cerca de 150 donos, presidentes

e diretores do setor supermercadista para visitar afeira; o Ministério da Agricultura (Mapa), com

estande institucional e participação de pequenos produtores certificados com produtos regionais

de exportação; as caravanas Abrasel, que deverão superar 60 grupos, com compradores de bares

e restaurantes de outros estados e empresários do interior paulista; e, seguindo uma tendência de

consumo, o Pavilhão Vegano, com o apoio do Instituto Vegano

A Koelnmesse também firmou parcerias com as principais entidades de classe do setor de

alimentos e bebidas; com o Sindicato dos Fabricantes de Equipamentos, das Empresas

Fornecedoras de Produtos e Serviços de Projetos, Montagens e Manutenção de Cozinhas

Industriais (Sindal); e com a Euromonitor, para arealizaçáo de um seminário sobre as principais

tendências e melhores práticas em e-commerce para o varejo no setor de alimentos e bebidas. A

feira internacional abrigou ainda o 2o Congresso ANUFOOD Brazll; o Congresso Abir, que

(È-_
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completaria 70 anos em 2020; o 2o Encontro Abrasel; a Oficina ConPizza e a Confeitaria &,

Panificação Show. A matéria traz declarações de Wilson Mello, presidente-executivo do Investe

São Paulo, em apoio ao evento: "Não vamos poupar esforços para que os compradores globais

estejam no evento"; e do diretor de Assuntos Institucionais do Ital (Instituto de Tecnologia de

Alimentos), Luis Madi: "A feira dá a visibilidade que a indústria de alimentos e de bebidas

precisa".

Ponto positivo: divulgação da realização de um evento internacional de grande porte, muito

importante para o incremento da agroindústria nacional, rcalizado em São Paulo.

Ponto negativo: não se trata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não cabe

análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de ações

nessa matéria. A ANUFOOD é um evento privado; e a Secretaria não e citada, no texto, como

um dos seus parceiros estratégicos.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe a sugestão de ações, embora arealização

do evento e toda a ambiência favorëxel aos negócios que ele proporciona sejam temas

importantes para o agronegócio paulista. No entanto, caso a SAA tenha, de fato, uma pafticipação

relevante na ANUFOOD, sugerimos a criação de pautas e produção de releases sobre as ações e

projetos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP efetivamente realizadas

durante o evento.

8 de janeiro d,e 2020

2A+ ALIMENTOS/São Paulo e PROGRAMA SUCESSO NO CAMPO

Os sites publicaram, na íntegra, o release divulgado pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP intitulado ltal oferece bolsa de pós-doutorado em Processos

Térmicos de Alimentos. A matéria discorre sobre a abeftura de inscrições para concorrer à bolsa

de pós-doutorado oferecida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP

meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

t5
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Ponto positivo: publicação na íntegra do release divulgado pela assessoria de imprensa da SAA,

ampliando a informação sobre oportunidades acadêmicas oferecidas pelos seus institutos de

pesquisa.
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Ponto negativo: não identifìcado

Ação sugerida: em situações semelhantes, realizar divulgação direcionada a veículos da ârea

acadêmica e do setor de alimentos.

9 de janeiro d,e 2020

rã
lfiffil 2A+ ALIMENTOS / São Paulo

Nessa data, o veículo publicou a matéria Koelnmesse lança ANUFOOD Brazil 2020 durante

Encontro de Líderes e oficializa acordo com Apex, ressaltando uma reuniáo realizada em

dezembro para anunciar a evolução da feira, que teve lugar no São Paulo Expo, entre 9 e 11 de

março. O texto informa que o encontro também marcou a assinatura de um termo de cooperação

entre os organizadores do evento e a Apex-Brasil para fomento às exportações de produtos

brasileiros, tendo em vista que o agronegócio é a principal pauta no esforço de abertura de novos

mercados internacionais, correspondendo a 28%o do volume de negócios gerados por produtos

brasileiros.

Ponto positivo: divulgação da realização de um evento internacional de grande porte, muito

importante para o incremento da agroindústria nacional, realizado em São Paulo.

Ponto negativo: não se trata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não cabe

análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de ações

nessa matéria. A ANUFOOD é um evento privado; e a Secretaria não é, citada, no texto, como

um dos seus parceiros estratégicos.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe a sugestão de ações, embora arealização

do evento e toda a ambiência favorëxel aos negócios que ele proporciona sejam temas

importantes para o agronegócio paulista. No entanto, caso a SAA tenha, de fato, uma participação

relevante na ANUFOOD, sugerimos a criação de pautas e produção de releases sobre as ações e

projetos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP efetivamente realizadas

\
(_\

durante o evento
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Comunlcaçáo

L0 dejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

11 de janeiro de2020

Nessa dala, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 dejaneiro de2020

REVISTA LATICÍNIOS ONLINE

O veículo setorial on-line publicou, na íntegra, um release divulgado pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP intitulado Ital oferece bolsa de pós-doutorado em

Processos Térmicos de Alimentos. A matéria discorre sobre a abertura de inscrições para

concorrer à bolsa de pós-doutorado oferecida pela SAA, por meio do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital).

Ponto positivo: publicação na íntegra do release divulgado pela assessoria de imprensa da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ampliando a informação

sobre oportunidades acadêmicas oferecidas pelos seus institutos de pesquisa.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: em situações semelhantes, realizar divulgação direcionada a veículos da área

acadêmica e do setor de alimentos

13 de janeiro de2020
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Nessa data, não consta clivulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 de janeiro d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

15 de janeiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 dejaneiro de2020

HOTELNEWS ONLINE/São Paulo

O veículo setorial publicou matéria intitulada ANUFOOD espera reunir l0 mil profissionais do

setor de Alimentos e Bebidas em sua segunda edição. O texto informa que a feira internacional,

prevista para os dias 9 a 1 1 de março, esperava atrair mais de 1 0 mil profissionais do food service ,

distribuidores, atacadistas e supermercadistas. O diretor-geral da Koelnmesse Brasil, Cassiano

Facchinetti, é citado, ao informar que o evento esperava mais de 400 marcas expositoras, o que

representa 100% de crescimento em relação a20I9.

Ponto positivo: divulgação da importância do evento para o agronegócio paulista e do Brasil,

em geral.

Ponto negativo: matéria neutra e positiva sobre o setor. Entretanto, cita apenas, ao fim, o I

(Instituto de Tecnologia de Alimentos) como um dos parceiros estratégicos. E imporlante se
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lembrar de que a ANUFOOD é um evento privado, e a secretaria não aparece em destaque como

parceiro estratégico, na maioria das divulgações.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe sugestão de ações, embora arcalização

do evento e toda a ambiência favorável aos negócios que ele proporciona sejam temas

imporlantes para o agronegócio paulista. No entanto, caso a SAA tenha, de fato, uma participação

relevante na ANUFOOD, sugerimos a criação de pautas e produção de releases sobre as ações e

projetos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP efetivamente realizadas

durante o evento.

17 dejaneiro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 dejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

19 de janeiro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

20 de janeiro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

(

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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2l dejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

22 dejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 clejaneiro de2020

/;- al

lftffilur= 2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

O site veiculou, na íntegra, a matéria intitulada Novos equipamentos, bolsas, infraestrutura e

iniciativas modernizam ltal, publicada no portal do Governo do Estado de São Paulo, em22 de

janeiro. O texto relaciona as ações realizadas pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, em

2019. Entre os destaques estão: aaquisição de12 novos equipamentos, os editais de seleção que

ofereceram 11 bolsas de pós-doutorado e jovem pesquisador, as diversas melhorias estruturais e

a participação nos principais eventos do setor, além de 48 cursos, seminários, congressos e

simpósios.

A matériatrazaindauma declaração de Eloísa Garcia, diretora-geral do Ital: "Somos muito gratos

pelo ano de 2019, em que a resiliência e a superação foram fundamentais, e visualizamos ainda

mais inovações para 2020. Estamos atentos às mudanças, integrados, com muito orgulho do

trabalho que desenvolvemos todos os dias. Afinal, a missão de contribuir para a evolução das

áreas de alimentos, bebidas e embalagens em beneficio do consumidor e da sociedade exige

dedicação e empenho".

\
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Ponto positivo: veiculação na íntegra de release divulgado pela assessoria de imprensa da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, com um resumo das ações

desenvolvidas no ltal, no ano anterior.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: as ações do Ital são sempre muito relevantes e de grande aplicabilidade prëúica

para o agronegócio, com ganhos para a sociedade em geral. Mas, em função de seus aspectos

técnicos, podem se tornar de difícil compreensão pela população em geral. Uma ação muito

interessante seria criar uma série de vídeos para divulgação em redes sociais, com um mote

direcionado para a pergunta: "Você sabe como o Instituto de Tecnologia de Alimentos melhora

a sua vida?". E, a pafür daí, desenvolver matérias informativas, com entrevistas e exemplos

práticos, levando a ciência e a pesquisa científica para mais perto do cidadão.

SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE/Sorocaba e AVICULTURA

INDUSTRIAL ONLINE/ Itu

Os dois sites publicaram, na íntegra, a matéria intitulada Calendário de eventos 2020 do hal

prevê 44 atividades, veiculada no portal do Governo do Estado de SP. O texto informa sobre a

divulgação, pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), de seu calendário de eventos 2020,

com 44 atividades previstas, de março a novembro. E dentre 34 cursos programados estão o 1o

Curso Básico de Projeto Sanitário da European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG

- Grupo Europeu de Projeto Sanitário de Equipamentos), que tem o Ital como sede regional no

Brasil; e o curso Direito da Inovação, com foco na ciência e tecnologia de alimentos. Há ainda

outro ponto destacado: que o Ital foi também responsável pela 4u Reunião Nacional da Cadeia

Produtiva do Urucum e pela Semana Tecnológica do Centro de Tecnologia de Cereais e

Chocolate (Cereal Chocotec).

Ponto positivo: veiculação naíntegra, em veículos setoriais, de release divulgado pela assessoria

de imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP

Ponto negativo: não identificado
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Ação sugerida: as ações do Ital são sempre muito relevantes e de grande aplicabilidade préúica

para o agronegócio, com ganhos para sociedade em geral. Mas, em função de seus aspectos

técnicos, podem se tornar de dificil compreensão pela população em geral. Uma ação muito

interessante seria criar uma série de vídeos para divulgação em redes sociais, com um mote

direcionado para a pergunta: "Você sabe como o Instituto de Tecnologia de Alimentos melhora

a sua vida?". E, a partir daí, desenvolver matérias informativas, com entrevistas e exemplos

práticos, levando a ciência e a pesquisa científica para mais perto do cidadão.

24 dejaneiro de2020
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2A+ ALIMENTOS/São Paulo

O sitepublicou, naíntegra, amatériaCalendário de eventos 2020 do ltal prevê 44 atividades,

veiculada em 22 de janeiro no portal do Governo do Estado de SP e já divulgada por outros

informativos. O texto aponta que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) definiu seu

calendário de eventos 2020, com 44 atividades previstas, de março a novembro.

25 de janeiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e T'V, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 rJejaneiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 dejaneiro de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de janeiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 d,eianeiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 deianeiro de2020

TERRA, GAZETA DA SEMANA ONLINE/São Paulo e PORTAL GAZETA DE

VOTORANTIM

Os veículos publicaram na íntegra o release divulgado pela assessoria de imprensa da

ANUFOOD, intitulado ANUFOOD Brazil traz I I pavilhões internacionais em sua próxima

edição. A matéria (neutra e positiva) discorreu sobre a feira internacional exclusivapara o setor

de bebidas e alimentos, que ocorreu em março daquele ano, destacando a participação dos países

europeus, asiáticos, árabes e latino-americanos. A ANUFOOD Brazil é a única feira de negócios

exclusiva para o setor de alimentos e bebidas do país.

Ponto positivo: divulgação do principal evento do setor agropecuário no país.

Ponto negativo: cita apenas em "Serviços" a participação do Ital como parceiro estratégico do

evento.
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Ação sugerida: como já exposto, considerando que a ANUFOOD é um evento privado,

sugerimos a produção de material de divulgação e releases sobre as ações a serem realizadas pelo

Ital durante o evento.

31 de janeiro de2020

1;ä
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EMBANEWS

A revista especializada em embalagens de São Paulo publicou um artigo de divulgação das

pesquisadoras do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos),Beatriz M. Curtio Soares e Aline

Brionisio Lemos, que atuam no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP. Intitulado Materiais destinados ao contato direto com

alimentos, o texto discorre sobre as atualizações da legislação brasileira e do Mercosul que tratam

da regulamentação de aditivos para elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos

destinados a entrarem em contato com alimentos.

Ponto positivo: divulgação de artigo produzido por profissionais do Ital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: incentivo aos profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à SAA de SP, na

produção e divulgação de arligos sobre as pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor,

com apoio dos profissionais para adequá-los à linguagem jornalística, de modo a favorecer o

interesse dos veículos pela publicação

Ainda na edição de janeiro da revista especializada em embalagens EMBANE'WS, de São Paulo,

é publicada, na editoria News, amatéria intitulada ANUFOOD Brazil assina acordo com APEX-

BRASIL, sobre um encontro realizado em 2019 com os principais players do mercado de

alimentos e bebidas, e das entidades que representam esses setores da economia. A matéria cita

a presença de Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais do Ital (Instituto de Tecnologia de

Alimentos). Durante o evento, foram apresentados a evolução da feira e o acordo de cooperação

com a Apex-Brasil. A ANUFOOD Brazil é a versão brasileira do maior evento mundial do setor,
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a Anuga, que completou 100 anos em outubro de 2019, durante sua 3 5u edição em Colônia, na

Alemanha.

Ponto positivo: divulgação do principal evento do setor agropecuário no país

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como já exposto, considerando que a ANUFOOD é um evento privado,

sugerimos a produção de material de divulgação e releases sobre as ações a serem realizadas pelo

Ital durante o evento.

O DIA / Marília

Sob o título SP monitora as primeiras suspeitas de coronavírus no interior e lança plano de

contingência, o jornal informa que, na ocasião, aOrganização Mundial de Saúde (OMS) declarou

estado de emergência global, quando a China, onde surgiu o surlo, já contabilizavaT ,7 mil casos

e I70 óbitos. O texto apresentou dados de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, na

ocasião, com três suspeitas de coronavírus no estado (uma no interior, em Paulínia; e outras duas,

na capital) e em outros estados, bem como as medidas iniciais de controle tomadas, naquele

momento, pelo governo estadual.

Obs.: apesar da relevância datemëúica, que impactou todos os segmentos públicos e privados,

não consideramos que a matéria seja relacionada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

São Paulo. Dessa forma, não apresentaremos análise ou sugestões de pontos positivos, negativos

ou ações, já que o texto não se enquadra no escopo desta licitação.

1o de fevereiro de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.
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2 de fevereiro de 2020

FOLHA DA REGIÃO / Araçatuba

Obs.: embora registrada entre os links disponibilizados para análise neste edital, a nota RB muda

tática contra Palmeiras é relativa à editoria de Esportes e não traz nenhum tema relacionado com

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Por essa razão, acreditamos que se

trata de um erro de clipagem e não faremos análise de pontos positivos e negativos nem sugestão

de ações, já que foge totalmente ao escopo desta licitação.

3 de fevereiro de 2020

lr-rí¡åùl
lllEïPrl\ñ

HOTEL NEWS ONLINE / São Paulo

O site publicou release na infegra divulgado pela assessoria de imprensa da ANUFOOD,

intitulado 2' ANUFOOD anuncia ø participação de I I pavilhões internacionais. O texto informa

que a feira internacional exclusiva para o setor de bebidas e alimentos estava confirmando a

presença de delegações de países europeus, asiáticos, árabes e latino-americanos.

Ponto positivo: divulgação do principal evento do setor agropecuário do país

Ponto negativo: cita apenas em "Serviços" a participação do Ital como parceiro estratégico do

evento.

Ação sugerida: produção de material de divulgação das ações a serem realizadas pelo Ital

durante o evento. Elaboração de pautas sobre o papel e a importância da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de SP para o desenvolvimento do setor.

i

4 de fevereiro de 2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

5 de fevereiro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

6 de fevereiro de 2020
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RD REPÓRTER DIÁRIO ONLINB / SANTO ANdTé

Com o título Bom Prato de São Bernardo ultrapassa a marca de 600 mil refeições servidas, o

diário digital destaca as ações do Bom Prato Dia & Noite, projeto da Prefeitura de São Bernardo

e do Fundo Social, com um balanço sobre o número de refeições servidas na semana em que o

programa completava um ano de existência. Com refeições a R$ 1, o Bom Prato é um programa

de segurança alimentar que oferece café da manhã, almoço e jantar, com cardápio que inclui

sempre arroz, feijão, uma proteína, salada, complemento, sobremesa de fruta e suco. A gratuidade

é garantida para crianças até 6 anos, e todos os cardápios são elaborados por nutricionistas. O

custeio do programa é compartilhado entre a municipalidade e o Governo do Estado; e a

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP participa da iniciativa garantindo um rigoroso

controle de qualidade dos alimentos servidos e de seu preparo, por meio da assistência técnica

fornecida pelo Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

Ponto positivo: divulgação de programa de segurança alimentar, cuja relevâncra cresce com a

crise sanitária e econômica, em veículo on-line de base regional, com elucidação da participação

fundamental da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Ponto negativo: não identificado
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Ação sugerida: criar material informativo pata as redes sociais (vídeos e podcasts), mostrando

como o Ital colabora para o programa de segurança alimentar,Irazendo tecnologia e qualidade

para a alimentação das classes populares.

7 de fevereiro de 2020

Nessa dala, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

I de fevereiro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

9 de fevereiro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

10 de fevereiro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

L1 de fevereiro de2020 ('

JORNAL DA MANHA / Marília
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Na matéria Famema apresenta projeto de saúde preventÌva para o Governo E,stadual, a

publicação informa que, na ocasião, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) apresentou

um projeto que está em fase de avaliação pela Fapesp à Secretaria de Desenvolvimento

Econômico de São Paulo. Denominada Plataforma Lilás: Living Lab para Saúde, a proposta do

projeto é, criar um laboratório vivo em Marília com o uso da ciência de dados, IA (Inteligência

Adificial), machine learning e big data, para pesquisa de ações e intervenções na área de saúde

preventiva, com foco em alimentos saudáveis e exercícios físicos. A matéria informa que, com

essa ação, Marília se tornará, a médio plazo, referência mundial em saúde preventiva. A interface

com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento surge porque a plataforma conta, em sua

idealizaçáo, com apafticipação de pesquisadores de outros países e vinculados à USP, Unicamp,

Unesp, Mackenzie, Unimar, Univem e também ao Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

A apresentação do projeto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve como objetivo

buscar a parceÅa público-privada.

Ponto positivo: ainda que de forma muito discreta, demonstra a parlicipação do Ital em mais

uma atividade de pesquisa destinada à melhoria da alimentação e da saúde - temas de alta

relevância paru a sociedade em geral.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: é ainda bastante prematuro, já que a plataforma, segundo a matéria, ainda se

encontra em fase de aprovação pela Fapesp. Porém, se o projeto de fato se concretizar, a atuaçáo

do Ital pode ser transformada em pautas muito interessantes, demonstrando como a pesquisa

aplicada ao desenvolvimento agrícola colabora para a melhoria da alimentação e da saúde das

pessoas, em geral. É possível explorar os frutos dessa parceria, as pesquisas decorrentes e suas

descobertas em minisséries de vídeos e podcasts veiculados nas redes sociais.

12 d,e fevereiro de 2020

{
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Com a matéria Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisa na Agricultura de SP, os

informativos on-line destacam a presença feminina muito significativa na Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mais propriamente na Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que coordena os seis institutos de pesquisa paulista da ârea.

Há mulheres na liderança de três deles. São engenheiras agrônomas, biólogas, economistas,

engenheiras de alimentos e profissionais com diversas outras formações, que desenvolvem

pesquisas em agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e

processamento de alimentos. Juntas, elas contribuem ativa e diretamentepara o crescimento do

setor do agronegócio no estado e em todo o Brasil. Os números foram apresentados para lembrar

o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado no dia 11 de fevereiro. A

data foi instituída pela Unesco e ONU Mulher, a fim de promover o acesso integral e igualitário

da participação de mulheres e meninas na ciência.

Além de serem mais de 50Yo do corpo técnico da Apta, formado por 515 cientistas, as mulheres

ocupam cargos de liderança na diretoria dos institutos, na assessoria técnica e na direção de

centros de pesquisa. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), por exemplo, todos os seis

centros técnicos são dirigidos por mulheres. Para ilustrar esse aspecto, amatériaapresenta Eloísa

Garcia, pesquisadora do Ital há mais de 35 anos, que encara com grande satisfação o desafio de

ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do instituto , aargo que ocupa desde 2019.

Por fim, a matéria oferece dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada

(Esalq-USP), que mostram que, de 2004 a 2015, o total de mulheres trabalhando no agro

aumentou 8,3o/o e a parlicipação da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu

consistentemente, passando de 24,1o/o parc 28Yo. Porém, no mundo em geral, a presença de

mulheres na pesquisa científica ainda aponta para uma sub-representação. Segundo dados do

Instituto de Estatística da Unesco, apenas 28Yo dos pesquisadores são mulheres, com presença

menos expressiva nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, bem como nas

decisões políticas tomadas no mais alto nível da pesquisa. Para as pesquisadoras entrevistadas

Ana Eugênia de Carvalho Campos e Priscilla Rocha Silva Fagundes, esta última diretora do

Instituto de Economia Agrícola (IEA), é imporlante a participação cadavez maior das mulheres

em profissões estratégicas. Nas palavras de Ana Eugênia: "Dizem que as mulheres possuem a

capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, que estamos sempre atentas, que somos
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curiosas e que conseguimos tomar decisões com rapidez. Todas essas características são

importantíssimas para um gestor e para um cientista".

Pontos positivos: a pauta é muito interessante e relevante, e repercutiu em diversos veículos.

Matéria bem construída sobre o empoderamento feminino e a presença das mulheres em um

campo fundamental para o desenvolvimento do agro, que é a pesquisa científica, mostrando a

vanguarda de São Paulo em relação a essa representatividade. Ampliação da divulgação em

veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: considerando a relevância do tema, retrabalhar apauta em data emblemática,

como o Dia Internacional da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, vídeos e podcasts,

ressaltando a importância e o sucesso da participação feminina em carreiras científìcas e

estratégicas. Produção de videorrelease sobre o papel e a importância das mulheres cientistas nas

instituições de pesquisa e tecnologia geridas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de SP, trazendo mais visibilidade da participação feminina no setor agropecuário.

13 de fevereiro de2020

BETO RIBEIRO REPÓRTER/Araras e O SERRANO ONLINE/Serra Negra

O informativo replicou, na íntegra, a matéria Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de

pesquisadores cientfficos na Secretaria de Agricultura de São Paulo,já divulgada em veículo

on*line no dia anterior, ressaltando a significativa participação feminina nos institutos de

uisa aplicada ao desenvolvimento agrícola, na Secretaria de Agricultura e Abastecimen

Ponto positivo: a pauta é muito interessante e relevante, e repercutiu em diversos veículos.

Matéria bem construída sobre o empoderamento feminino e a presença das mulheres em um

campo fundamentalpara o desenvolvimento do agro, que é a pesquisa científica, mostrando a
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vanguarda de São Paulo em relação a essa representatividade. Ampliação da divulgação em

veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: considerando a relevância do tema, retrabalhar a pauta em data emblemática,

como o Dia Internacional da Mulher, utllizando as redes sociais com posts, vídeos e podcasts,

ressaltando a imporlância e o sucesso da participação feminina em carreiras científicas e

estratégicas.

INVESTE SÃO PAULO

Site publicou, na íntegra, o release divulgado pela assessoria de imprensa da ANUFOOD,

intitulado ANUFOOD Brazil traz I I pavilhões internacionais em sua próxima edição,

destacando a pafücipação dos países europeus, asiáticos, árabes e latino-americanos na única

feira de negócios do país exclusiva para o setor de alimentos e bebidas do país.

Ponto positivo: divulgação do principal evento do setor no país.

Ponto negativo: cita apenas em "Serviços" a pafticipação do Ital como parceiro estratégico do

evento.

Ações sugeridas: produção de material de divulgação das ações a serem realizadas pelo Ital

durante o evento. Elaboração de pautas sobre o papel e a importânciada Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de SP para o desenvolvimento do setor.

14 de fevereiro de2020

O DIA/São Paulo

O jornal veiculou, na íntegra, amatéria intitulacla Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de

pesquisa na Agricultura, publicada no portal do Governo do Estado de São Paulo, em 72 de

fevereiro. Os números foram apresentados para lembrar o Dia Internacional das Mulheres e

Meninas na Ciência, comemorado no dia 11 daquele mês. A data foi instituída pela Unesco e
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ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas

na ciência.

Ponto positivo: a pauta é muito interessante e relevante, e repercutiu em diversos veículos.

Matéria bem construída sobre o empoderamento feminino e a presença das mulheres em um

campo fundamentalpara o desenvolvimento do agro, que é apesquisa científica, mostrando a

vanguarda de São Paulo em relação a essa representatividade. Ampliação da divulgação em

veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: considerando a relevância do tema, retrabalhar apauta em data emblemática,

como o Dia Internacional da Mulher, utilizando as redes sociais, com posts, vídeos e podcasts,

ressaltando a importância e o sucesso da participação feminina em carreiras científicas e

estratégicas. Produção de videorrelease sobre o papel e a importância das mulheres cientistas nas

instituições de pesquisa e tecnologia geridas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de SP, trazendo mais visibilidade sobre a participação feminina no setor agropecuário.

DOCE REVISTA / São Paulo

O site publicou, nessa data, uma entrevista com Cristiane Gomes Ruffi, pesquisadora responsável

pela gestão da informação do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec),

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). Intitulada Escola da inovação, a entrevista fala

sobre a abertura das inscrições de sete cursos teórico-práticos de atualizaçáo e capacitação

profissional. Destaca a expertise dos profissionais envolvidos nas atividades, bem como toda

estrutura do centro. Na entrevista, Cristiane esclarece a imporlância dos temas que serão

abordados nos cursos.

Pontos positivos: divulgação das ações da instituição por meio de entrevista; oferece mais

visibilidade aos trabalhos desenvolvidos, segundo a própria entidade.
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Ponto negativo: não identificado.

40



r

#artners
Comun¡cação Prc Buslness

Ação sugerida: trabalhar pautas que permitam aumentar o número de entrevistas com

profissionais dos órgãos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP,

dando voz às instituições, aumentando a visibilidade e credibilidade de suas ações perante a

população e informando, de forma acessível, sobre a ciência de ponta desenvolvida em seus

institutos.

15 de fevereiro de 2420

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 de fevereiro rle2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

17 de fevereiro de2020

[@
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2A+ FARM A,2A+ ALIMENTOS e 2A+ COSMÉTICA / São Pauto

Os sites publicaram, nessa data, a matéria intitulada Instituto de Embalagens debate

sustentabilidade no processo produtivo durante a PPW. O texto se refere à participação do

instituto, ligado ao Ital, na Feira Internacional de Tecnologia, Processos e Embalagens para as

Indústrias de Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química PPW

PACKAGING & PROCESS WEEK. O evento tem como objetivo aumentar o diálogo entre

consumidores e a indústria do setor e atender às demandas do mercado, impulsionar os

e unir todos os elos da cadeia nacional e intemacional.

Entre os destaques da participação do instituto durante a feira está a abertura de diálogo entre AS

cadeias e a promoção de conhecimento. Diante da necessidade da indústria de se reinventar para

atender às tendências do mercado global com mais sustentabilidade e proximidade com o
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consumidor, que aponta para uma embalagem reciclável e não agressiva ao meio ambiente,

Assunta Camila, diretora do Instituto de Embalagens, resumiu o foco da participaçáo da

instituição no evento: "A PP'W darâ a oportunidade ao Instituto de Embalagens de compartilhar

conhecimento e levar informações relevantes para quem quer desenvolver embalagens melhores

para um mundo melhor", disse Assunta Camilo. "A PPW nos permitirâ, pela dimensão e

quantidade de pessoas que encontraremos reunidas, levar conhecimentos sobre o tema.

Acreditamos que a sustentabilidade é um fator que interessa e é de responsabilidade de todos os

elos da cadeia, desde a indústria até a criança na escola", complementa.

Ponto positivo: promoção do evento que tem entre seus apoiadores a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de SP e o ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: ampliar a percepção dos cidadãos sobre suas responsabilidades com a destinação

de embalagens, criando mais oportunidades de entrevistas com os técnicos do Instituto de

Embalagens e divulgando materiais inovadores, como vídeos curtos de animação sobre o tema,

em redes sociais.

Obs.: nessa data, o clipping destacava ainda amatéria publicada pelo site DATAGRO: Café

especial paranaense é premiado em concurso nacional. Porém, a única interface com a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento de São Paulo era a presença, entre os jurados do concurso, das

pesquisadoras Gina Cardozo e Kátia Cipolli, do Ital. Dessa forma, a materia é inócua para a

análise da imagem da SAA, fugindo ao escopo da licitação, e não foi incluída.

18 de fevereiro de2020

O Defensor online / Taquaritinga

Veículo replicou amatéria Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisa na Agricultura

de ,SP, sobre a presença feminina muito significativa na Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, mais propriamente na Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta).
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Pontos positivos: apauta é muito interessante e relevante, e repercutiu em diversos veículos.

Matéria bem construída sobre o empoderamento feminino e a presença das mulheres em um

campo fundamentalpara o desenvolvimento do agro, que é apesquisa científica, mostrando a

vanguarda de São Paulo em relação a essa representatividade. Ampliação da divulgação em

veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: considerando a relevância do tema, retrabalhar apauta em data emblemática,

como o Dia Internacional da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, vídeos e podcasts,

ressaltando a imporlância e o sucesso da participação feminina em cameiras científicas e

estratégicas.

1,9 de fevereiro de2020t

FEEDFOOD.COM.BR

Veículo reproduz, nessa data, com o título 50% das pesquisadoras do SAA são mulheres, a

informação veiculada pela Secretaria de Abastecimento e Agricultura de São Paulo sobre a

expressiva representatividade feminina em seus institutos, dedicada à pesquisa científica aplicada

ao desenvolvimento da agricultura. A matéria trouxe as mesmas informações de outra já

veiculada em outros veículos,

pesquisa na Agricultura de SP.

denominada Mulheres ocupam mais de 50o/o dos cargos de

Pontos positivos: apauta é muito interessante e relevante, e repercutiu em diversos veículos.

Matéria bem construída sobre o empoderamento feminino e a presença das mulheres em um

campo fundamental para o desenvolvimento do agro, que é a pesquisa científica, mostrando a

vanguarda de São Paulo em relação a essa representatividade. Ampliação da divulgação em

veículo on-line de base regional.

@

I

i

Ponto negativo: não identificado
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Ação sugerida: considerando a relevância do tema, retrabalhar a pauta em data emblemática,

como o Dia Internacional da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, vídeos e podcasts,

ressaltando a importância e o sucesso da participação feminina em carreiras científicas e

estratégicas.

20 de fevereiro de2A20

Obs.: o clipping destaca, nessa data, a matéria publicada no site AGITA IH!, Com fortes

influências jamaicanas e participação internacional, MicroDub lança EP "O Pipa". Contudo,

trata-se de matéria sem qualquer interface com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

São Paulo, fugindo ao objetivo do edital, nzáo pela qual a excluímos da análise.

2l de fevereiro de 2020

UOL NOTÍCiAS/SAO PAU1O C CENTRAL DE NOTÍCIAS

Os sites publicaram matéria intitulada BK anuncia comida "de verdade" com lanche mofado,'

fast-food não estraga?. O texto discorreu sobre o anúncio do Burger King de um novo

sanduíche sem conservantes. A nova campanha trouxe um hambúrguer mofado, que parece ser

uma provocação ao concorrente McDonald's, que se defende, informando que o que causa a

maior durabilidade de seus produtos é afalta de água. Entretanto, não cita que, quanto maior a

quantidade de conservantes, maior a durabilidade do produto.

Procurado pela reportagem, o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, informou que a inclusão de conservantes

é fundamental para a segurança alimentar, reduzindo desperdícios e perdas, mas

produto in natura é, ainda, o mais saudável.

Ponto positivo: busca do Ital como instituição referência para posicionamento sobre o tema.

t

t

t

f
I

Ponto negativo: não identificado.

44



t

r

t

t

I
I

f

f

t

r

t

f

I

t

I

I

t

Qartners

t_

Comunlcação Pro Buslness

Ação sugerida: fazer websérie de infográficos com informações interessantes sobre alimentos,

tendo o Ital como fonte, para instigar curiosidades sobre aspectos pouco conhecidos dos

alimentos e de sua industrialização.

22 de fevereiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 d,e fevereiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a Íespeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 de fevereiro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

25 de fevereiro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo

26 de fevereiro de2020
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 de fevereiro de2020

Üartn

Brazil - Feira Internacional apresenta tendências para o

anunciava arealizaçáo do evento, que ocorÍeu em São Paulo,

t

SEGS/Santos

O site publicou, nessa data, amatéria intitulada Instituto de Embalagens debate sustentabilidade

no processo produtivo durante a PPW. O texto se refere à parlicipação do instituto, ligado ao

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), na Feira Internacional de Tecnologia, Processos e

Embalagens para as Indústrias de Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química -
PPV/ - PACKAGING & PROCESS WEEK. O evento tem como objetivo aumentar o diálogo

entre consumidores e a indústria do setor, bem como atender às demandas do mercado,

impulsionar os negócios e unir todos os elos das cadeias nacional e internacional.

Ponto positivo: promoção do evento que tem, entre seus apoiadores, a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de SP e o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), em veículo on-

line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: ampliar a percepção dos cidadãos sobre suas responsabilidades com a destinação

de embalagens, criando mais oportunidades de entrevistas com os técnicos do Instituto de

Embalagens e divulgando materiais inovadores, como vídeos curtos de animação sobre o tema,

em redes sociais.

28 de fevereiro de2020

lffiHE^ßì
lllElEl

m ALTMENToS zERo
'*( A matéria ANUFOOD

mercado de alimentos e bebidas

t

t
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entre os dias 9 e 11 de março de2020, numa ëtreade cerca de 14 mil metros quadrados do São

Paulo Expo, na capital paulista.

O texto frisava que, nesta segunda edição, afeirainternacional exclusivaparaalimentos e bebidas

estava trazendo para o país um modelo que é referência mundial em eventos para a indústria de

alimentos. Isso porque a ANUFOOD é inspirada na Anuga, realizada há mais de um século na

Alemanha - e, assim como sua versão original, foi organizada e promovida pela Koelnmesse.

Na primeira edição, o evento recebeu mais de 7 mil visitantes qualificados e realizou mais de mil

reuniões, gerando negócios estimados entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões. Para 2020, a

expectativa era de que a Rodada de Negócios realizasse mais de 1,5 mil reuniões entre

expositores e compradores nacionais e internacionais, levando o faturamento a crescer em torno

de 50%o. "Teremos, ao menos, 400 marcas expositoras, o que representa o crescimento de I00%

em relação ao ano passado", comentou Cassiano Facchinetti, diretor-geral da Koelnmesse Brasil,

organizadora da feira. A organização contou com a curadoria da FGV Projetos e co-organizaçáo

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e teve como foco as demandas do

consumidor.

A matéria também destacou apafücipação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo no evento. O painel Tendências no Consumo de Alimentos foi aberlo pelo diretor de

Assuntos Institucionais do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo),

Luiz Madi, que falou sobre I Indústriq de Alimentos no Brasil e as Demandas do Consumidor.

Ponto positivo: divulgação da realização de um evento internacional de grande porte, muito

importante para o incremento da agroindústria nacional, realizado em São Paulo.

Pontos negativos: não se lrata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não

cabe análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nem sugestão de ações

nessa matéria. A ANUFOOD é um evento privado no qual a interface da SAA foi extremamente

discreta (abertura de um painel).

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe sugestão de ações, embora arealizaçáo

do evento e toda a ambiência favorável aos negócios que ele proporciona sejam temas

importantes para o agronegócio paulista.

29 de f,evereiro cle2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

1o de março de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de março de2020

FEIRAS INDUSTRIAIS/ São Paulo

O site publicou, nessa data, amatéria intitulada Instituto de Embalagens debate sustentabilidade

no processo produtivo durante a PPltrt. O texto se refere à participação do instituto, ligado ao

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), na Feira Internacional de Tecnologia, Processos e

Embalagens para as Indústrias de Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química -
PPW - PACKAGING & PROCESS WEEK. O evento tem como objetivo aumentar o diálogo

entre consumidores e a indústria do setor, bem como atender às demandas do mercado,

impulsionar os negócios e unir todos os elos das cadeias nacional e internacional.

Ponto positivo: promoção do evento que tem, entre seus apoiadores, a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de SP e o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), em veículo

setorial on-line.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: ampliar a percepção dos cidadãos sobre suas responsabilidades com a destinação

de embalagens, criando mais oportunidades de entrevistas com os técnicos do Instituto de

Embalagens e divulgando materiais inovadores, como vídeos curlos de animação sobre o tema,

em redes sociais.

\
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3 de março de2020

INVESTE SÃO PAULO

O site publicou matéria intitulada Agricultura de SP desenvolve embalagem flexível para

comercializar palmito, com dados positivos sobre o desenvolvimento * pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de SP * de embalagem flexível para o acondicionamento de palmito, trazendo mais vantagens

do que os frascos tradicionais.

A pesquisa surgiu em 2013, a partir da necessidade de adequação das condições de

industrialização do produto, e propicia uma alternativa segura e de menor custo no processo de

industrialização do palmito em conserva. O texto ressaltou ainda a importância do uso de

recursos públicos em pesquisas tecnológicas no favorecimento do setor agroindustrial,

facilitando a produção e novas oportunidades de lucro para o segmento.

Ponto positivo: matéria positiva ressaltando a importância do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, no

desenvolvimento de pesquisas e a imporlância da aplicaçáo de recursos públicos na criação de

novos produtos para o setor agroindustrial.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: buscar e desenvolver estratégias para divulgar pautas semelhantes, que

mostrem as aplicações práticas e imediatas das pesquisas do ItaI para o desenvolvimento do

agronegócio

4 de março de2020

Í=
lffwlll¡ll \l¡-ltll:l.:\1 O REGIONAL, cle Catanduva
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O veículo publicou na íntegra, em sua versão impressa e em seu site, a matéria intitulada

Agricultura de SP desenvolve embalagem flexível para comercializar palmito, publicada no

site da Investe, órgão do Governo do Estado.

5 de março de2020

REVISTA RURAL

A matéria ANUFOOD Brasil será aberta na próxima segunda-feira informou sobre a feira

internacional, realizada no São Paulo Expo, entre 9 e 1 1 de março.

Ponto positivo: divulgação da rcalização de um evento internacional de grande porte, muito

importante para o incremento da agroindústria nacional, realizado em São Paulo.

Pontos negativos: não se ftata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não

cabe análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de

ações nessa matéria. A ANUFOOD é um evento privado; e a Secretaria náo é citada, no texto,

como um dos seus parceiros estratégicos.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe sugestão de ações, embora arealização

do evento e toda a ambiência favorável aos negócios que ele proporciona sejam temas

importantes para o agronegócio paulista.

6 de março de2020

iltffiìUI.R

iltffirt]tã FEED & FOOD

Mais um veículo on-line reproduziu, nessa data, a matéria ANUFOOD Brasil será aberta na

próxima segunda-feira, informando sobre a feira internacional, realizada no São Paulo Expo,

entre 9 e 11 de março.
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Ponto positivo: divulgação da realização de um evento internacional de grande porte, muito

importante para o incremento da agroindústria nacional, realizado em São Paulo.

Pontos negativos: não se trata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não

cabe análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de

ações nessa maléria. A ANUFOOD é um evento privado; e a Secretaria não é citada, no texto,

como um dos seus parceiros estratégicos.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe a sugestão de ações, embora arealizaçáo

do evento e toda a ambiência favorável aos negócios que ele proporciona sejam temas

importantes para o agronegócio paulista.

7 de março de2020

r-\ SB Notícias, PORTAL MIX VALE
lllfi{H#É;ì
lllr\r=lul.æ. A matéria Competênciafeminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico

em São Paulo, publicada nessa data, aproveitou o Dia Internacional da Mulher paruretrabalhar

a pauta divulgada em fevereiro pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo,

divulgando a representatividade feminina nos seus institutos de pesquisa. Ressaltando que

"mulher, ciência e agronegócio formam uma equação que resulta em mais produtividade,

lucratividade e sustentabilidade em São Paulo", a matéria trouxe depoimentos, apresentou

conquistas lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta) e o papel fundamental dessas cidadãs para o desenvolvimento econômico de São Paulo e

do país. Atualmente, a Apta conta com 1 .423 servidores - 48o/o sáo mulheres. Entre os cientistas,

as pesquisadoras ocupam 53o/o dos cargos; vários deles, de liderança.

Pontos positivos: retomada da temática em ocasião oportuna; destaque para a pauta de

representatividade e empoderamento feminino, em posições profissionais estratégicas.

Ampliação da divulgação para veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação recomendada: retomar a divulgação em datas emblemáticas, como no Dia Interiracional

da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, podcasts e vídeos, reforçando o potencial do

trabalho feminino altamente qualificado para o desenvolvimento da SAA e do agronegócio em

São Paulo e no país. /"' )
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8 de março de2020

Comunicação Pro Bus¡ness

ÊllrMl
iltu\t=t
57 Z1 PORTAL / Indaiatuba, ACONTECE BOTUCATU e CENTRAL DAS

NOTICIAS

Mais veículos replicaram na íntegra, nessa data, a matéria Competência feminina impacta

agronegócio e desenvolvimento cientffico em São Paulo. A pauta, motivada pelo Dia

Internacional da Mulher e publicada por outros informativos em datas anteriores, ressalta a

representatividade feminina na pesquisa científica aplicada ao campo agrícola, nos institutos de

pesquisa vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Ponto positivo: retomada da temática em ocasião opoftuna; destaque para a pauta de

representatividade e empoderamento feminino em posições profissionais estratégicas.

Ampliação da divulgaçáo paru veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação recomendada: retomar a divulgação em datas emblemáticas, como no Dia Internacional

da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, podcasts e vídeos, reforçando o potencial do

trabalho feminino altamente qualificado para o desenvolvimento da SAA e do agronegócio em

São Paulo e no país.

9 de março de2020

REVISTA HOTEIS ONLINE, CENTRAL DE NOTÍCIAS,

INDUSTRIAIS e FEIRAS DO BRASIL/ São Paulo

Com textos de teor semelhante, embasados em release distribuído pela assessoria de

comunicação da ANUFOOD, os veículos publicaram matérias sobre a abertura da feira

intemacional de alimentos e bebidas, com os títulos: 2 ediçáo do ANUFOOD teve início em São

Paulo, ANUFOOD Brazil está sendo aberta hoje, segunda-feira, no São Paulo Expo e

ANUFOOD Brazil será aberta na segunda-feira (9), no São Paulo Expo. As informações gerais

falam sobre as características da feira, que integra 10 segmentos importantes das áreas de

alimentos e bebidas, reunindo 400 marcas nacionais e internacionais, expositores de24 países e

1 1 pavilhões internacionais, bem como a expectativa de atração de mais de 10 mil visitantes.

(;ã-,
illffit
'l.:t
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As matérias são praticamente idênticas e com o mesmo conteúdo das anteriormente analisadas,

apenas com a inserção de novas declarações de Cassiano Facchinetti, diretor-geral da

Koelnmesse Brasil, organizadora da feira. Ainda são citados alguns dados econômicos relevantes

para o setor e, de maneira sucinta, a programação desenvolvida pelo ital durante o evento.

Ponto positivo: matéria neutra, positiva e informativa.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: como já ressaltado, a ANUFOOD é um evento privado; e a participação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento não foi destacada em suas informações. Caso a

par"ticipação institucional ou de técnicos da SAA seja realmente importante, cabe intensificar a

produção de releases sobre essas ações, durante o evento, destacando o papel da secretaria e do

instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) como apoiadores do evento.

t

Revista Rural

Mais uma publicação da matéria Competênciafeminina impacta agronegócio e desenvolvimento

cientffico em São Paulo, publicada nessa data, aproveita o Dia internacional da Mulher para

retrabalhar a pauta divulgada em fevereiro pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

São Paulo, divulgando a representatividade feminina nos seus institutos de pesquisa,

apresentando conquistas lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta) e o papel fundamental dessas cidadãs para o desenvolvimento econômico

de São Paulo e do país. Atualmente, a Apta conta com 1.423 servidores - 48Yo sáo mulheres.

Entre os cientistas, as pesquisadoras ocupam 53% dos cargos; vários deles, de liderança.

Pontos positivos: retomada da temática em ocasião oportuna; destaque para a pauta de

representatividade e empoderamento feminino em posições profissionais

Ampliação da divulgaçáo para veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação recomendada: retomar a divulgação em datas emblemáticas, como no Dia

da Mulher, utilizando as redes sociais com posts, podcasts e vídeos, reforçando o potencial do

Ð
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trabalho feminino altamente qualificado para o desenvolvimento da SAA e do agronegócio em

São Pauio e no país.

10 de março de2020

Nessa data, não consta dir,ulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

11 de março de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 de março de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

13 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo

15 de março de2020

54



I

\ n'¡artners
Comunlcação Pro Bus¡nes

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 de março de2020

O JOIO E O TRIGO e outraspalavras.net

O arligo Posso emagrecer no McDonald's, afirma nutricionista em evento da indústria de

alimentos parliu da declaração polêmica proferida por Márcia Tena, diretora da Sociedade

Brasileira de Alimentação e Nutrição (Sban), durante a ANUFOOD Brazil 2020, para tecer

comentários bastante críticos à indústria de ultraprocessados e à postura de entidades públicas

que defendem esse modelo de alimentação, como inócuo. De acordo com o afügo, a Sban é uma

entidade que tem, entre os principais apoiadores, empresas como Coca-Cola, Unilever, Nestlé,

Herbalife e Cargill.

Para o articulista, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital) e o International Life Sciences Institute (ILSD säo habitués em encontros

financiados pelas corporações do setor. O contrário também seria verdadeiro: as corporações

marcam presença em qualquer evento das três entidades, porque todos defendem os mesmos

interesses. Para comprovar sua tese, o autor destaca trecho do discurso de Luis Madi, diretor de

Assuntos Internacionais do ital, que teria comparado a classifìcação de alimentos utilizada no

país a um "fanatismo religioso".

Ponto positivo: não identificado.

Ponto negativo: acusação de interesse do Ital em favorecer as grandes multinacionais do setor

de alimentos, em detrimento da lisura científica.

Ações sugeridas: realizar media training com representantes da SAA para a elaboração de

mensagens-chaves sobre temas polêmicos, tentando um posicionamento mais conciliador entre

posturas diferenciadas.

-) /' 
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\
('\\\,

17 de março de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

I9 de março de2020

REVISTA PLÁSTICO MODERNO/SãO PAUIO

A revista on-line publicou uma matéria intitulada Setor precisa investir mais na inovação de

produlos, abordando temas debatidos em encontro promovido pela Associação Brasileira de

Máquinas e Equipamentos (Abimaq) sobre as tendências e desafios das indústrias de embalagens.

Segundo a reportagem produzida por José Paulo Sant'Anna,"náo está facil fazer previsões

econômicas, mas especialistas acreditam que, até 2024, o segmento de embalagens no Brasil

deve crescer em torno de I,60/o ao ano".

Sem a divulgação do resultado obtido pelo setor em 2019 pela Associação Brasileira de

Embalagens (Abre), representantes do setor estimaram um crescimento em torno de lo/o. Outro

tema bastante debatido foi a economia circular, difundida em todo o mundo e que traz o conceito

de esgotar as possibilidades de uso dos produtos e reaproveitar ao máximo as matérias-primas,

sendo o nicho de embalagens um dos focos principais da estratégia.

A matéria traz declarações de Luis Madi, diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, que disse acreditar que os números do setor

de embalagens apresentam grande potencial de crescimento. Para ele, o país poderia se tornar o

supermercado do mundo, oferecendo um número significativo de produtos processados. Para

Madi, a barceira para que objetivos mais ambiciosos sejam alcançados está nos baixos

(F--
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Ponto positivo: matéria neutra, de caráter técnico, em uma revista setorial, sobre tema de grande

importânciapara o meio ambiente e a sociedade em geral, demonstrando a posição do Ital sobre

atemfüica.

Ponto negativo: ao defender o uso do plástico, Luis Madi, diretor do Ital, órgão ligado à

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, faz declaração em tom crítico ao

posicionamento dos governos, como segue na íntegra: "Para o especialista, os governos adoram

proibir e não gostam de educar. 'Seria muito mais útil esclarecer as pessoas sobre os benefícios

de se fazer o resgate correto das embalagens usadas do que gerar clima negativo por meio da

disseminação de notícias que nem sempre são verdadeiras"'. Também não faltaram críticas ao

pouco investimento feito pelos diferentes níveis de governo na hora de recolher o lixo. "Apenas

22o/o dos municípios brasileiros possuem sistemas de coleta seletiva."

Ação sugerida: realizaçáo de media training com os poda-vozes da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP, preparando previamente as lideranças dos órgãos ligados à pasta, com

mensagens-chaves sobre temas sensíveis, como no caso do plástico.

20 de março de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l rJe março cle2020

ttrffil
.-R CARGO NEWS ONLINE /Campinas

Por ocasião do Dia Mundial da Agricultura, comemorado em20 de março, o veículo publicou a

matéria Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo destaca ações no Dia Mundial

da Agricultura. O texto buscava apresentar os seis institutos e 11 polos regionais de pesquisa

ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), demonstrando o valor da
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atividade e algumas das ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira,

com critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental.

A matéria lista as atividades dos institutos e, dentre outros pontos, destaca:

- Os trabalhos com melhoramento genético convencional de plantas agrícolas e pesquisa de

genoma, transgenia, cisgenia, em parceria com redes nacionais e internacionais, desenvolvidos

pelo Instituto Agronômico (iAC- Apta);

- As ações relacionadas à agricultura voltadas à sanidade vegetal e animal, bem como ao

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias relacionadas ao controle biológico de pragas e

doenças nas culturas agrícolas, a cargo do instituto Biológico (IB- Apta);

- Os trabalhos visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal, do Instituto de

Zootecnia (IZ-Apta), e os projetos nas áreas de pesca, aquicultura e limnologia, visando à

obtenção e disseminação de novos conhecimentos e tecnologia para o agronegócio de pescado e

da qualidade ambiental, desenvolvidos pelo Instituto de Pesca (IP-AOTA).

O texto também informou que, na ponta da cadeia, o instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-

Apta) oferece serviços de consultoria e realiza atividades de pesquisa, assistência tecnológica,

inovação e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem, conservação e segurança de

alimentos e bebidas; e a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) se

dedica a levar informações seguras e claras para o consumidor, sobre segurança alimentar e

aproveitamento dos alimentos. Salienta ainda que, de acordo com dados do Instituto de Economia

Agrícola (IEA- Apta), os principais produtos do agronegócio paulista são: cana-de-açúcar, carne

bovina, laranja, soja, carne de frango, ovo de galinha, milho, café beneficiado e leite.

Ponto positivo: divulgação oportuna sobre a extensa atividade da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias que impactem

positivamente no setor produtivo e suas ações em prol dos setores de produção, extensão rural,

defesa agropecuária e abastecimento. Divulgação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativos: apesar de muito consubstanciada, a matéria é longa demais e trata de muitos

temas ao mesmo tempo, o que reduz o interesse dos veículos pela publicação na íntegra e afasta

os leitores. Em alguns momentos, o texto se torna desinteressante, assemelhando-se a uma longa

lista de atribuições dos institutos, com poucos exemplos práticos e poucas aspas, o que torna a

comunicação muito impessoal e com tom institucional.

Ações sugeridas: em ocasião semelhante, criar uma série de reportagens sobre a ação dos

institutos comemorando o Dia Mundial da Agricultura, com uma série de matérias que podem

Sser divulgadas ao longo de toda a semana sobre a atuaçáo da SAA, por meio de

58



I

I

\,'tartners
Comunlcação Pro Euslness

Adotar um tom mais "pessoalizado" e que aproveite o link da data, com exemplos e imagens,

paraatrair a atenção dos leitores.

22 de março de2020

fm
"r= AMANHECER DAS NOTÍCIAS

O veículo replicou, nessa data, a íntegra damatéria Secretaria de Agricultura e Abastecimento

de São Paulo destaca ações no Dia Mundial da Agricultura, jâ publicada por outro veículo, no

dia anterior.

Pontos positivos: divulgação oportuna sobre a extensa atividade da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias que impactem

positivamente no setor produtivo e suas ações em prol dos setores de produção, extensão rural,

defesa agropecuária e abastecimento. Divulgação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativos: apesar de muito consubstanciada, a matéria é longa demais e trata de muitos

temas ao mesmo tempo, o que reduz o interesse dos veículos pela publicação na íntegra e afasta

os leitores. Em alguns momentos, o texto se torna desinteressante, assemelhando-se a uma longa

lista de atribuições dos institutos, com poucos exemplos práticos e poucas aspas, o que torna a

comunicação muito impessoal e com tom institucional.

Ações sugeridas: em ocasião semelhante, criar uma série de reportagens sobre a ação dos

institutos, comemorando o Dia Mundial da Agricultura com uma série de matérias que podem

ser divulgadas ao longo de toda a semana sobre a atuação da SAA, por meio de seus institutos.

Adotar um tom mais "pessoalizado" e que aproveite o link da data, com exemplos e imagens,

para atrair a atenção dos leitores.

23 de março de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo

I
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24 d,e março de2020
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FOLHA DE S.PAULO - Artigo Nizan Guanaes

O arligo Aos médicos, de Nizan Guanaes, publicado nessa datana F-OLHA DE S.PAULO, não

corresponde a tema que tenha qualquer relação com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

de São Paulo. Assim, embora tenha sido incluído no clipping indicado, não faremos análise do

texto nem sugestões ou indicação de pontos positivos e/ou negativos, por entendermos que a

temëúica foge ao escopo desta licitação.

25 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 de março de2020

DATAGRO

Na matéria Agricultura de SP mantém pesquisas e prestação de serviços para o setor de

produção, o site informou sobre os esforços dos institutos de pesquisa ligados à Agência Paulista

de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo, para garcntir o distanciamento social e a segurança e saúde da população e dos

servidores, mas com critérios que permitem a continuidade dos serviços essenciais prestados

pelas instituições científicas ligadas ao setor dos agronegóci fundamental para a

alimentação e abastecimento da população.

Ponto positivo: matéria muito positiva, que mostra o compromisso da SAA com a continuidade

de pesquisas que garantem o abastecimento da população, mesmo em situação crítica.

\.'\)

Ponto negativo: não identif,rcado
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Ação sugerida: ampliar a informação, com postagens em redes sociais, trazendo tranquilidade e

empatia, bem como mostrando que os técnicos continuam trabalhando pelo bem de todos.

27 rle março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 de março de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

31 de março de2020

t

t

t

t

i ml!t= EMBANEWS/São Paulo

A revista especializada em embalagens publicou, em sua edição de março, o artigo da

pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Ana Paula Reis Noletto, intitulado

61,I



r

r

rtners
Comunlcação Po Business

A logística e suas interações com as embalagens - Parte L Resumo do capítulo 1 produzido

pela pesquisadora para o livro Embalagem na logística urbana: conceitos, m,étodos e próticas,

aborda o papel fundamental das embalagens nas operações logísticas de transpofte de produtos.

Ponto positivo: divulgação de artigo produzido por profissionais do Ital

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: incentivar os profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, para direcionamento a veículos setoriais.

{

(;-^
Illsüâffiì
ìllt¡{äl REVISTA AVICULTURA INDUSTRIAL/Itu

O veículo setorial publicou matéria intitulada Embalagens termoformadas prolongam o tempo

de prateleira em produtos cárneos, com declarações da pesquisadoraLéaMãnzâ de Oliveira, do

Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), ligado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP. A pesquisadora esclarece

sobre os beneficios desse tipo de embalagem no acondicionamento dos produtos cárneos,

aumentando sua vida útil e oferecendo excelente exposição na gôndola: "lJma das vantagens é a

conveniência devido à praticidade no uso. No caso das embalagens termoformadas semirrígidas,

o contato entre o produto e as paredes da embalagem dificulta a perda de líquido por parte do

produto e minimiza o espaço livre, o que contribui positivamente para a vida de prateleira do

item acondicionado", diz Léa.

Pontos positivos: divulgação da expertis¿ do Cetea, do ital e da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP; e valorização e divulgação do trabalho da pesquisadora.

Ponto negativo: não identificado
/

t

Ação sugerida: não se aplica.

1'de abril de2020

,1
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de abril de2020

2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

O site veiculou, nessa data, matéria intitulada ltal oferece bolsas de pós-doutorado em

Microbiologia e Biologia Molecular e em Aproveitamento de Subprodutos da Indústria de Frutas

e Hortaliças. O texto adverte sobre o prazo das inscrições para o processo seletivo de bolsas do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e traz informações sobre valor da bolsa, período de

vigência, bem como os pré-requisitos para a participaçáo da seleção.

Ponto positivo: divulgação do programa de bolsas de pós-doutorado do Ital, aumentando o

alcance da informação para o público de interesse.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: ampliar a divulgação por meio de redes sociais, criando um banner no site

3 de abril de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

X
\_)

4 de abril de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

5 de abril de2020

JORNAL DE JALES

O jornal publicou, nessa data, nota social em sua editoria Vitrine sobre o aniversário de Isabela

Portelinha Tonin, engenheira de alimentos com mestrado e doutorado no ltal.

Obs.: a nota não é relevante paru a SAA e foge aos objetivos deste edital de licitação; portanto,

não faremos análise ou sugestão de ação.

6 de abril de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

7 de abril de2020

NÁUO JOVEM PAN 620 AM / São Paulo

Em A Hora do AgronegócÌo, o âncora José Luiz Tejon comentou: "Nas grandes crises é que

surgem grandes soluções". O jornalista informou sobre o nascimento de um movimento de

inovações do agronegócio no país, que poderá se tornar uma gigantesca força no "pós-

coronavírus", e destaca o mercado global de ingredientes para a indústria alimentícia: "No

mundo, são US$ 33 milhões deste mercado, que deverá dobrar até2026". Ele aposta que esses

I

I

números poderão aumentar ainda mais.
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Tejon informou, ainda, sobre a criação e o lançamento do consórcio que está reunindo

inteligência brasileira e internacional, numa plataforma biotecnológica integrada de ingredientes

sustentáveis, com a participação da Fapesp, Unicamp, USP, entre outros, incluindo a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. De acordo com o âncora, a sede física

do consórcio será no Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos, em Campinas), com laboratórios

de plantas-piloto da Unicamp e da USP, e com o reforço dos saberes de muitos especialistas

internacionais parlicipantes. As empresas parlicipantes poderão licenciar tecnologias

desenvolvidas, podendo obter ou abater de 40o/o a 50Yo do investimento realizado.

O jornalista destacou ainda que, nesta hora de crise, empreendedores e cooperativas devem se

preparar para os grandes saltos depois que tudo se normalizar. Para Tejon, as enfermidades

geraram grandes mudanças no mundo, como a história nos demonstra. Concluiu dizendo que o

novo agronegócio será a plataforma biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis e

recomendou que empreendedores e cooperativas do setor procurem o ltal, paraparticiparem das

ações de inovação quejá estão em curso ali.

Ponto positivo: comentário muito positivo sobre o futuro do agronegócio no país e sobre as

parcerias público-privadas em prol da inovação, capitaneadas por instituições públicas do Estado

de São Paulo.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: produção de releases em formato podcasts sobre o consórcio e as ações,

pesquisas e projetos em desenvolvimento pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de SP, paraalavancar o agronegócio pós-pandemia,para ativação contínua das rádios

ilfffit
\-^( JOVEM PAN BLOGS/ São Paulo

Em arligo intitulado Plataforma biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis: o novo

agronegócio, o jornalista José Luiz Tejon trouxe novamente o tema (apresentado por ele

anteriormente na Rádio Jovem Pan AM) sobre o nascimento do movimento de inovações no

agronegócio, que ganharâ força pós-pandemia. Na versão on-line, ele acrescenta alguns dados

divulgados pelo Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos) sobre o financiamento da iniciativa,
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que conta com I)Yo de recursos do Governo do Estado de São Paulo e 30o/o da iniciativa privada.

A plataforma também contará com um Conselho Internacional e com a participação dos centros

internacionais mais avançados nessa pesquisa no mundo, como, entre outros, o Instituto

Fraunhofer de Hanover, na Alemanha.

Ponto positivo: artigo positivo sobre o futuro do agronegócio no país e a união das instituições

públicas do Estado de São Paulo com a pafücipação de especialistas internacionais que estão se

preparando para as novas oportunidades que surgirão.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: produção de releases sobre o consórcio e as ações, pesquisas e projetos em

desenvolvimento pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP paraalavancar

o agronegócio pós-pandemia.

8 de abril de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

9 de abril de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

10 de abril de 2020
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REVISTA NOVA FAMÍLIA ONLINB/ SãO PAUIO
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O site veiculou, naíntegra, amatéria intitulada Pascoa: qualidade do chocolate exige cuidados

da produção ao consumo, publicada no portal do Governo do Estado de SP, sobre os pontos a

serem considerados na hora de comprar e consumir chocolate. Valdecir Luccas, pesquisador do

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do ltal, é quem traz as

informações e dicas, por meio de declarações sobre as qualidades do chocolate, formas de

almazenamento e outras informações técnicas.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de imprensa da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: tendo em vista o interesse que o tema "chocolate" alcança, principalmente na

época da Páscoa, procurar ampliar a percepção da população sobre a importância do

Ital/Chocotec para o setor, transformando as dicas dos pesquisadores em vídeos para as redes

soc1als.

11 de abril de 2020

Qartners
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, faz declaração em tom crítico ao

posicionamento dos governos, como segue na íntegra: "Pata o especialista, os governos adoram

proibir e não gostam de educar. 'Seria muito mais útil esclarecer as. pessoas sobre os benefícios

\67
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PLASTICO.COM.BR

o site PLÁSTICO, da REVISTA PLÁSTICO MODERNO, de São Paulo, publicou em sua

versäo on-line amatériaintitulada,Setor precisa investir mais na inovação de produtos, veiculada

em sua versão impressa, já objeto desta análise em 19 de março.

Ponto positivo: matéria neutra - de carâter técnico, em uma revista setorial - sobre tema de

grande importânciapara o meio ambiente e a sociedade em geral, demonstrando a posição

sobre a temática.

Ponto negativo: ao defender o uso do plástico, Luis Madi, diretor do ltal, órgão a
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de se fazer o resgate correto das embalagens usadas do que gerar clima negativo por meio da

disseminação de notícias que nem sempre são verdadeiras"'. Também não faltaram críticas ao

pouco investimento feito pelos diferentes níveis de governo na hora de recolher o lixo. "Apenas

22o/o dos municípios brasileiros possuem sistemas de coieta seletiva."

Ação sugerida: realizaçáo de media training com os porta-vozes da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, preparando previamente as lideranças dos órgãos ligados à pasta, com

mensagens-chaves sobre temas sensíveis, como no caso do plástico.

12 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

13 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 de abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

15 de abril de 2020

/:-
lfrNffi]
lllulrsl 2A+ ALIMENTOS / São Paulo

Publicou, na íntegra, matéria divulgada no portal do Governo do Estado de SP, intitulada

Programa de Pós-graduação do ltal realiza suaprimeira defesa totalmente on-line. A alternativa
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passou a ser oferecida em virtude do período de isolamento social devido à pandemia da Covid-

19.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicaçáo da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, mostrando o esforço da instituição

em manter suas atividades acadômicas, no período da pandemia.

Ponto negativo: na verdade, a matéria não tem grande relevância, na medida em que o Ital fez,

apenas, o que já vinha sendo realizado por outras instituições de ensino, embora com grande

agilidade.

Ação sugerida: procurar identificar matérias mais relevantes sobre a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento e sobre seus institutos de pesquisa, para aumentar o interesse pela publicação por

parte dos veículos em geral.

16 de abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

l7 rJe abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 de abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

\
()

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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19 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

20 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l de abril de 2020

Fffil covERNo DE s.Ã,o PAULo, cRupo RIo cLARo sp / Rio claro, NorÍcIAS
':q^r' DE CAMPINAS, PRIMEIRA EDIÇÃO / Osasco, poRTAL MIX VALE, O

VERÍDICO

A matéria #FiqueÛmCasa: saiba identificar e prepara um bom café, divulgada nessa data pelo

Governo de São Paulo em seu portal, sugeriu aos apreciadores de um bom café que aproveitem

os momentos de quarentena e isolamento social para conhecerem mais sobre o cultivo do grão,

suas variedades mais cultivadas (Coffea arabica e Coffia canephora), o preparo correto da

bebida e as diversas formas de identificaÍ as marcas oferecidas no mercado nacional. Para tanto,

pontuou que o Brasil é o maior produtor de café do mundo e tem, no Instituto Agronômico (IAC/

Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o berço das

principais variedades cultivadas no país. Alérn disso, a mat&ia apresenta o Programa de

Qualidade do Cafe (PQC), criado para ajudar o consumidor de café a escolher sua bebida, pela

Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), em2004. O PQC oferece notas de Qualidade

Global (QG) dos cafés vendidos no Brasil, analisando-os por meio dos aromas e de seu grau de

intensidade; e conferindo-lhes os selos

superiores; e Ouro, para cafés gourmet.

Bronze, para cafes tradicionais; Prata,
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Pontos positivos: matéria com texto leve, interessante, com viés informativo e atraente para o

leitor, o que favorece sua reprodução em diversos veículos. Apresenta ao leitor as diversas ações

das organizações citadas, em prol da cultura cafeeira, tradicional em São Paulo e um dos seus

principais produtos de exportação. Traz um link que direciona para uma página com mais

informações.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: considerando o amplo interesse que a abordagem pode despertar, ampliar a

divulgação com presskits para veículos mais relevantes e trabalhar uma minissérie de vídeos e

podcasts sobre a cadeia produtiva do café, do campo ao consumidor, para ativação em redes

soclals

22 de abril de 2020

MAIS EXPRESSÃO ONLINE/Indaiatuba, ATA NEWS e PORTAL

PRUDENTINO

O veículo replicou, na íntegra, amatéria Saiba identfficar e preparar um bom café, divulgada em

outros veículos on-line no dia anterior. No Portal Prudentino, o mesmo texto apareceu sob o

título: Você sabe preparar um bom café? Veja algumas dicas.

Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículo de base regional

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: considerando o amplo interesse que a abordagem pode despertar, ampliar a

divulgação com presskits para veículos mais relevantes e trabalhar uma minissérie de vídeos e

podcasts sobre a cadeia produtiva do café, do campo ao consumidor, para ativação em redes

soclals
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Sob o título Secretaria de Agricultura de SP esclarece dúvidas sobre a qualidade e bom preparo

do café, o veículo on-line reproduziu paftes da matéria #FiqueEmCasa: Sqiba identificar e

prepãrar um bom cafë, japublicada por outros veículos on-line, no dia 2I de abril, enriquecendo-

a com informações sobre preparo e consumo, disponíveis no link associado àmatéria original.

Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: considerando o amplo interesse que a abordagern pode despeftar, ampliar a

divulgação com presskits para veículos mais relevantes e trabalhar uma minissérie de vídeos e

podcasts sobre a cadeia produtiva do cafe, do campo ao consumidor, para ativação em redes

soclals

23 d,e abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 de abril de 2020

Bate Bola - Interior / Penápolis

Obs.: embora registrada entre os links disponibilizados para análise neste edital, a nota é relativa

à coluna de Esportes e não traz nenhum tema relacionado com a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo. Por essa razão, acreditamos que se trata de um erro de clipagem e

não faremos análise de pontos positivos e negativos nem sugestão de ações, já que foge

fîñtì

t=¡

totalmente ao escopo desta licitação
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25 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 de abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 de abril de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 d,e abril de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 de abril de 2020
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EMBANEWS/ São Paulo

A revista especializada em embalagens publicou, em sua edição de março, a continuação do

artigo da pesquisadora do Ital, Ana Paula Reis Noletto, intitulado A Logística e suas interações

com as embalagens - Parte 1/. Trata-se da continuação do Íesumo do capítulo 1 do livro da

pesquisadora Embalagem na Logística Urbana: Conceitos, Métodos e Práticas. Nessa segunda

par1e, o arligo trata das embalagens nas operações urbanas, destacando-se a padronização de

caixas de embarque e o controle de modelos de paletes.

Ponto positivo: divulgação de artigo produzido por profissionais do ltal

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: incentivar os profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, para direcionamento a veículos setoriais.

lfr$ffi1
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DOCE REVISTA/São Paulo

A editoria Fast News publicou a matéria Eles são os verdadeiros Heroes sobre a mudança na

embalagem do principal produto da Hershei's em homenagem aos profissionais que atuam na

linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Obs.: matéria sem relevância para esta licitação, não tendo qualquer interface com a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento. Por essa razáo, não faremos a análise nem sugeriremos ações.

INDUSTRIA DE LATICINIOS / São Paulo

Em sua edição de março/ab r112020, a revista setorial publicou artigo técnico/científico intitulado

Importância das proteínas do leite no sistema imunológico. O artigo é assinado pelas

pesquisadoras Adriana Torres Silva Alves e Leila Maria Spadoti, ambas atuantes no Tecnolat/Ital

e membros do subcomitê de nutrição e saúde da FIL/IDF; e por Marco Antônio Sundfeld da
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Gama, pesquisador da Embrapa Gado de Leite e coordenador do subcomitê de nutrição e saúde

da FIL/IDF.

Ponto positivo: divulgação dos trabalhos técnicos/científicos de profissionais do Ital

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: incentivar os profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, para direcionamento a veículos setoriais.

Na mesma edição da revista INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS, de São Paulo, foi publicado o

artigo técnico/científico intitulado Redução de açúcares em iogurtes, leites fermentados e

bebidas lácteas fermentadas, produzido por Zacarchenco, P.8., Spadoti, L.M., pesquisadoras

científicas; Trento, F.K.H.S., assistente técnico de pesquisa científica e Souza; L.M.A., bolsista

PIBITI/CNPq, do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) do Instituto de Tecnologia de

Alimentos.

Ponto positivo: divulgação dos trabalhos técnicos/científicos de profissionais do Ital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: incentivar os profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, para direcionamento a veículos setoriais.

Revista SUPERHIPER (ABRAS) / São Paulo

A revista publicou, em sua edição de abril, uma lista das marcas mais vendidas nos

supermercados.

Obs.: matéria sem relevância para esta licitação, não tendo qualquer interface com a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento. Por essa razáo, não faremos a análise nem sugeriremos ações.

lfrct
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1o de maio de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de maio de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 de maio de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

4 de maio de2020

Frei DATAGRO

Na matéria M,étodos de processamento de alimentos permilem maior conservaçcio e

disponibilidade duranle o ano todo, o veículo reproduziu, na íntegra, um release divulgado pela

assessoria de comunicaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, voltado

para esclarecer sobre as metodologias utilizadas pela indústria alimentícia para processar

alimentos, conservando seus aspectos nutricionais e sensoriais (cor, aroma,

disponibilizando-os paÍa consumo por mais tempo e evitando perdas.

De acordo com as pesquisadoras entrevistadas, Fiorella e Sílvia Dantas, do Instituto 'de

Tecnologia de Alimentos (Ital), temos, pelo menos,2I métodos de conservação disponíveis,

desde os mais simples e utilizados domesticamente, como adição de açúcar, salga, secagem,

fermentação e cura, até os mais complexos, como esterilização, alta pressão e inadiação,

utilizados apenas na indústria, por demandarem equipamentos específicos. Elas também

t

76



Üartners

I

Comunlcação Pro 8us¡ness

elucidam o que significa UHT e UAT, siglas que muitos se acostumatam a ver nas embalagens

de leite: "Alimento de vida longa é um alimento modificado do seu estado original por meio de

uma variedade de processos colr a finalidade de conservação. O leite fluido, por exemplo, pode

ser pasteurizado e ter uma vida útil de alguns dias, pode ser esterilizado e ter uma vida útil de

alguns meses, e pode ser seco ou desidratado e ter uma vida útil de um ano".

O princípio básico das tecnologias de conservação é conter ou eliminar micro-organismos

deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células microbianas (eliminando uma ou mais

das condições favoráveis ao seu desenvolvimento) ou adicionando ao produto substâncias que

impeçam sua multiplicação. Mas, além da conservação em si, o processamento de alimentos

também contribui para a redução do desperdício e melhor aproveitamento, reduzindo o impacto

ambiental; aumentando a disponibilidade de alimentos sazonais em outras épocas do ano;

facilitando o consumo a qualquer hora e em qualquer lugar; e auxiliando na nutrição de pessoas

em dificuldade, uma vez a perecibilidade é reduzida.

A matéria também cita os trabalhos desenvolvidos pelo ItaI para aprimorar os métodos de

conservação e pelo desenvolvimento de embalagens cada vez mais adequadas.

Ponto positivo: matéria muito interessante e bem estruturada sobre uma parte importante da

pesquisa desenvolvida no Ital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: a partir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar uma série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online, Cametec etc.), para aumentar

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.

5 de maio rle2020
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Os dois veículos reproduziram, nessa data, com ligeira alteração no título, na íntegra da matéria

Métodos de processamento de alimentos permitem maior conservação e disponibilidade durante

o ano todo, jâ divulgada em outros veículos on-line.

Ponto positivo: matéria muito interessante e bem estruturada sobre uma parte importante da

pesquisa desenvolvida no Ital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: a parlir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar uma série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online, Carnetec etc.), para aumentar

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.

6 de maio de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a Íespeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

7 de maio de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

8 de maio de2020

l>:=-

Itfffiì Revista AGROANALYSIS - Fundação Getúlio Vargas/São Paulo

A coluna Diário de Bordo publicou o artigo intitulado Ciência gerando renda no agro, assinado

por Roberlo Rodrigues, cootdenador do Centro de Agronegócio da FGV (FGV Agro),

embaixador especial da FAO para as Cooperativas e titular da Cëúedra de Agronegócios da
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Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo (Esalq/USP).

O texto discorreu sobre o lançamento da chamada de propostas Ciência para o Desenvolvimento,

do Governo de São Paulo, por meio da Fapesp.

O arligo informa ainda que a iniciativa, de grande imporlância para a agricultura e para outras

áreas centrais para o desenvolvimento, selecionará propostas que serão trabalhadas em rede por

diversas instituições, dando origem a um Núcleo de Pesquisa Orientada a Problemas Q.{POP),

que contará também com a parlicipação da iniciativa privada. Segundo Queiroz, "o objetivo final

dos trabalhos é transformar ciência em dinheiro" e, para tanto, dentre outros passos possíveis, há

a proposta de que o país comece a produzir seus próprios ingredientes a partir dos resíduos do

agro, substituindo os importados.

Ponto positivo: artigo positivo sobre ação do Governo do Estado de São Paulo, por meio da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, para o desenvolvimento do

agronegócio.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: o trabalho de ponta do Ital sobre ingredientes saudáveis e geração de novos

ingredientes alimentícios é muito interessante e pode extrapolar o âmbito das publicações

científicas, setoriais ou da área econômica. Para tanto, é possível ampliar a divulgação,

construindo materiais em linguagem jornalística e didática, como vídeos e textos que usem a

técnica do storytelling, com foco na divulgação desses temas em outros veículos e em redes

sociais. Dessa forma, é possível desconstruir o distanciamento e dar ao cidadão comum a

possibilidade de compreender o amplo espectro dessas realizações e os beneficios que podem

trazer.

lrffi
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2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

(

O site publicou na íntegra, nessa data, a matéria intitulada Regulamentaçäo de produtos

alimentícios integrais é tema de consulta pública da Anvisa, divulgada no portal do Governo do

Estado de SP em 7 de maio. Devido à falta de critérios na composição e rotulagem de produtos

à base de cereais integrais, a chamada pública está entre uma série de atividades da Anvisa, que
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tem como objetivo estabelecer requisitos sanitários de produtos de cereais, amidos, farinhas e

fareios, tema integrante das agendas regulatória s 20 1 5 -20 I 6 e 20 Il -2020 .

Ponto positivo: divulgação naíntegra de conteúdo divulgado pela assessoria da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP em site da capital do estado. Tema de grande

interesse para a saúde pública e para a indústria de alimentos.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: quando a regulamentação estiver concluída, produzir videoanimação com as

principais informações, para orientação dos consumidores.

9 de maio de2020

r>
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O veículo reproduziu, na íntegra, amatéria Métodos de processamento de alimentos permitem

maior conservação e disponibilidade durante o ano todo, divulgada pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Säo Paulo, e já divulgada em

outros veículos anteriormente. O texto trouxe esclarecimentos sobre as metodologias utilizadas

pela indústria alimentíciaparaprocessar os alimentos, conservando seus aspectos nutricionais e

sensoriais (cot, aroma, sabor), disponibilizando-os para consumo por mais tempo e evitando

perdas, bem como cita os trabalhos desenvolvidos pelo Ital para aprimorar os métodos de

conservação e pelo desenvolvimento de embalagens cada vez mais adequadas.

Ponto positivo: mat&ia muito interessante e bem estruturada sobre uma parte imporlante da

pesquisa desenvolvida no Ital.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a paftir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar uma série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.

10 de maio de 2020

, Carnetec etc.), para
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

11 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 de maio de 2020

EM.COM.BR

Sob o título Indústria inova em processos de conservação de alimentos, a versão on-line do jornal

o Estado de Minas divulgou um conteúdo parcial da matéria Mëtodos de processamento de

alimentos permitem maior conservação e disponibilidade durante o ano todo, divulgada pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O texto

buscava esclarecer sobre as metodologias utilizadas pela indústria alimentícia para processar os

alimentos, conservando seus aspectos nutricionais e sensoriais (cor, aroma, sabor),

disponibilizando-os para consumo por mais tempo e evitando perdas. A pauta continha ainda

declarações das pesquisadoras Fiorella e Sílvia Dantas, do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital).

Pontos positivos: matéria muito interessante e bem estruturada sobre uma parte importante da

pesquisa desenvolvida no Ital, publicada em veículo de circulação nacional.

Ponto negativo: não identifìcado.

Ação sugerida: a partir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar urna série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online, Carnetec etc.), para aumentar

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.
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GUIA LAT/ São Paulo

O site ligado ao setor de laticínios publicou, nessa data, sob o título Indústria inova em processos

de conservação de alimentos, conteúdo parcial da matéria Métodos de processamento de

alimentos permitem maior conservação e disponibilidade durante o ano todo, divulgada no

portal do Governo do Estado de SP, em 4 de maio. No trecho publicado pelo site, o destaque é

dado aos processos de conservação.

Pontos positivos: divulgação da competência técnica do Ital entre público-alvo específico e

formador de opinião. Publicação de conteúdo produzido pela assessoria da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: a parlir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar uma série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online, Carnetec etc.), para aumentar

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.

13 de maio de 2020

Ê;:;å..
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A matéria Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa e preocup(tção com

higÌene e limpeza do food service divulgou os dados apurados pelo instituto de pesquisas

QualiBest junto à Galunion, consultoria especializada nesse quesito, após entrevistar 1.086

pessoas entre2 e 6 de abril.

Os resultados demonstraram uma alteraçäo de hábitos motivada, em grande pat1s, pela Covid-

19: a cada 100 consumidores, 74 se sentem mais seguros cozinhando em casa. Destes, 45

mantiveram o hábito, 44 aumentaram a frequência e quatro passaram a cozinhat. Quando se trata

de delivery, 54yo das pessoas afirmaram ter a higiene e a limpeza como critério principal na

escolha do restaurante, enquanto l3o/o priorizam o sabor; e l}Yo, o preço j dessa
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mudança de comportamento, especialistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo alertaram paraanecessidade de atenção também à qualidade de alimentação

feita em casa, aliando menos idas ao food service à segurança e à variedade nutricional. Para

tanto, a matéria traz diversas orientações de pesquisadores do Ital sobre como comprar,

higienizar, acondicionar e cozinhar alimentos em casa, com mais segurança.

Outra forma de garantir a proteção à saúde humana está no acompanhamento da movimentação

dos alimentos frescos ao longo da sua cadeia de comercialização. Esse trabalho érealizado pela

SAA, por meio das coordenadorias de Defesa Agropecuária (CDA) e de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CDRS), em atendimento à obrigatoriedade, estabelecida em 2018, da adoção da

rastreabilidade desde a origem até o consumidor final.

Um produto importanÍ.e para ajudar o produtor rural a cumprir as novas noÍmas legais é a Carlilha

Prática sobre Rastreabilidade e Rotulagem para o Produtor Rural, produzida pelo engenheiro

agrônomo Rodrigo Baccan, diretor da CDRS Regional Campinas, e por um grupo de autores, os

extensionistas Antonieta Aparecida Fiori, Daniel Kramer, José Braga Semis, Luís Roberlo

Franco e Marcelo Augusto Ewert. Entrevistado, Kramer, um dos autores da cartilha, ressaltou

que "a utilizaçáo dos insumos agrícolas, em particular os agrotóxicos, na forma prevista em lei,

constitui um dos princípios das Boas Práticas Agrícolas (BPA), que são extremamente

importantes para garantir um alimento saudável, produzido de forma ambientalmente sustentável

e de forma amparadapela lei".

O texto foi concluído com a informação de que, até a data da publicação, a CDRS, a maioria das

vezes em parceria com a CDA, promoveu a capacitação de 599 produtores rurais e 82 técnicos

agropecuários, além de quatro servidores administrativos da rede da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, num total de 685 pessoas treinadas quanto à normativa em 22 capacitações

oferecidas em vários municípios do estado de São Paulo.

Ponto positivo: divulgação de uma pesquisa de comportamento importante parabalizar o setor

defood service, em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: provavelmente retirada do seu contexto, a declaraçáo entre aspas do técnico

Daniel Kramer sobre a uílizaçáo de agrotóxicos pareceu uma defesa gratuita dos defensivos

agrícolas tema que não era tratado de forma explícita em nenhum ponto da matéria.

Ações sugeridas: apauta é muito interessante, mas, como outras, alcançou pouca repercussão

na imprensa. Outras pesquisas do gênero podem contar com estratégias prévias de divulgação,

contatando veículos especializados e utilizando recursos de posts e vídeos em redes soclals, pafa
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ampliar a visibilidade. Realizar media training com técnicos que atuem como porta-vozes, para

que possam assimilar mensagens-chaves adequadas sobre temas sensíveis, como os agrotóxicos.

14 de maio de 2020

CRAZYKIWI/ São Paulo

O site publicou, na íntegra, a matéria intitulada Pesquisa aponta øumento de preparo de

alimentos em casa, veiculada no portal do Governo do Estado sobre pesquisa realizada pelo

instituto de pesquisas QualiBest junto à Galunion. Segundo a pesquisa, "a cada 100

consumidores, T4 se sentem mais seguros preparando comida em casa diante da pandemia da

Covid-l9, sendo que 45 mantiveram tal hábito, 44 aumentatam a frequência e quatro passaram

a cozinhar". O conteúdo ainda ttouxe dicas de como conservar melhor os alimentos em casa e

como rcalizat as compras paraevitar desperdícios.

Ponto positivo: divulgação de uma pesquisa de comporlamento importante parabalizar o setor

defood service, em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: provavelmente retirada do seu contexto, a declaraçáo entre aspas do técnico

Daniel Kramer sobre a utllizaçáo de agrotóxicos pareceu uma defesa gratuita dos defensivos

agrícolas tema que não era tratado de forma explícita em nenhum ponto damatéria.

Ações sugeridas: apauta é muito interessante, mas, como outras, alcançou pouca repercussão

na imprensa. Outras pesquisas do gênero podem contar com estratégias prévias de divulgação,

contatando veículos especializados e utilizando recursos de posts e vídeos em redes sociais, para

ampliar a visibilidade. Realizar media training com técnicos que atuem como pofta-vozes, para

que possam assimilar mensagens-chaves adequadas sobre temas sensíveis, como os agrotóxicos.

15 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

frr*ùì
lllFçi'{::+

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
(

16 de maio de 2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

l7 d,e maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 de maio de 2020

rr---
iltffit 2A + ALIMBNTOS/ São Paulo

O veículo publicou a matéria Pesquisa aponla aumento de preparo de alìmentos em casa e

preocupação com higiene e limpeza do food service,já divulgada por outros veículos, com os

dados apurados pelo instituto de pesquisa QualiBest junto à Galunion, após entrevistar 1.086

pessoas entre2 e 6 de abril. Os resultados demonstraram uma alteraçáo de hábitos motivada, em

grande parte, pela Covid-I9: a cada 100 consumidores,T4 se sentem mais seguros cozinhando

em casa. Destes, 45 mantiveram o hábito, 44 aumentaram a frequência e quatro passaram a

cozinhar. A matéria trouxe diversas orientações de pesquisadores do Ital sobre como comprar,

higienizar, acondicionar e cozinhar alimentos em casa, com mais segurança.

Ponto positivo: divulgação de uma pesquisa de comportamento imporlante parabalizar o setor

defood service, em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: provavelmente retirada do seu contexto, a declaraçáo entre aspas do técnico

Daniel Kramer sobre a utllização de agrotóxicos pareceu uma defesa gratuita dos

agrícolas - um tema que não era tratado de forma explícita em nenhum ponto da ma

Ação sugerida: a pauta é muito interessante, mas, como outras, alcançou pouca repercussão na

imprensa. Outras pesquisas do gênero podem contar com estratégias prévias de divulgação,

contatando veículos especializados e utilizando recursos de posts e vídeos em redes sociais, para

ampliar a visibilidade. Realizar media training com técnicos que atuem como porta-vozes, para

que possam assimilar mensagens-chaves adequadas sobre temas sensíveis, como os agrotóxicos.
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19 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

20 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

22 d,e maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 d,e maio de 2020

t¡tNHdßt
tilru=t DICAS DA CAPITAL/São Paulo

Com a matéria intitulada Dia Nacional do Café: confira l0 curiosidades sobre a bebida que é

preferência nacÌonal, o veículo ofereceu uma série de informações sobre a cultura cafeeira que,

historicamente, confunde-se com o desenvolvimento da vocação agrícola do estado. O texto

revelou, por exemplo, que São Paulo ainda possui a maior coleção de plantas vivas de café do

86



t 
' 'artners
C,omunicação Pro Buslnes

país e que conta com um cafezal em ârea urbana, na sede do Instituto Biológico (IB- Apta), órgão

de pesquisa ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

Além disso, conta que a pesquisa científica sobre o plantio do café no Brasil já se iniciou na

época do Império, no Instituto Agronômico de Campinas - hoje vinculado à SAA, o instituto

foi fundado em 1887 por D. Pedro II, justamente para estudar os problemas que atingiam as

fazendas de café, tendo desenvolvido, desde então, 67 cultivares. A matéria trouxe ainda diversos

dados sobre produção, preparo, consumo e exportação do café, ressaltando que o Porlo de Santos

é responsável pelo envio de 80% do café brasileiro destinado ao exterior.

Pontos positivos: além de ser uma pauta interessante, que foge do lugar comum, a matéria trouxe

aspas explicativas de quatro técnicos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta). Replicada em vários veículos, pelo seu viés diferenciado. Pela abordagem e riqueza de

detalhes, oferece ao leitor uma visão ampliada da atuaçäo dos órgãos ligados à SAA em um

segmento economicamente muito relevante. Divulgação de pauta relevante para a SAA em

veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: criar minisséries de vídeos para divulgação nas redes sociais, mostrando o

trabalho da secretaria parc o desenvolvimento dos setores mais expressivos da agroindústria

paulista, como o café, a cana, os cítricos etc. O mesmo pode ser feito em relação ao

abastecimento, contextualizando o estado como produtor de alimentos para consumo interno e

exportação, bem como o trabalho da Secretaria nesse sentido.

24 de maio de 2020

lrrruoìEr

iilæl EXAMB.COM, ISTO É oNln{E/são Paulo, Bl,ocs Do ESTADÃO, DrÁRro
"L-*

DE NOTICIAS ONLINE/ São Paulo, TERRA/São Paulo, RD REPORTER DIARIO

oNLINE/Santo André, DIÁRIO ONLINE/ DIÁRIO DO GRANDE ABC: Santo André,

COREIO.COM.BR/Campinas, FOLHA DE VALINHOS, REVISTA DE CAMPINAS,

PORTAL GUARULHOS \ry88, PORTAL MEON/São José dos Campos, PORTAL MIX

VALE, FASTERNET e JORNAIS VIRTUAIS
o1
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Com a matéria intitulada Dia Nacional do Café: confira l0 curiosidades sobre a bebida, os

veículos on-line reproduziram, na íntegra. a informação veiculada no dia anterior, sobre a data.

O texto ofereceu uma série de dados atuais, informações e curiosidades sobre a cultura cafeeira,

sua relevância histórica,para São Paulo; e destaca a importância de órgãos ligados à Secretaria

de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, como o Instituto Biológico (IB-

Apta) e o Instituto Agronômico de Campinas, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas

e novos cultivares.

Pontos positivos: além de ser uma pauta interessante, que foge do lugar comum, amatériatraz

aspas explicativas de quatro técnicos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta). Foi replicada em vários veículos, inclusive alguns muito expressivos (Exame.com, Isto

É Online, Portal Tema, Blogs do Estadão), pelo seu viés diferenciado. Pela abordagem e riqueza

de detalhes, oferece ao leitor uma visão ampliada da atuação dos órgãos ligados à SAA em um

segmento economicamente muito relevante. Divulgação de pauta importante para a SAA em

veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: criar minisséries de vídeos para divulgação nas redes sociais, mostrando o

trabalho da secretaria para o desenvolvimento dos setores mais expressivos da agroindústria

paulista, como o café, a cana, os cítricos etc. O mesmo pode ser feito em relação ao

abastecimento, contextualizando o estado como produtor de alimentos para consumo interno e

exportação, bem como o trabalho da Secretaria nesse sentido.

25 de maio de 2020

PORTAL CANAMIX / RIBEIRAO PRETO

O veículo reproduziu,naíntegra, amatéria Dia Nacional do Café: confira I0 curiosidades da

bebida que é preferência nacional,já veiculada no dia anterior por vários outros veículos on-

line.

llíulsosl
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Ponto positivo: ampliação da divulgação de pauta relevante para a SAA, em veículos on-line de

base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: criar minisséries de vídeos para divulgação nas redes sociais, mostrando o

trabalho da secretaria para o desenvolvimento dos setores mais expressivos da agroindústria

paulista, como o café, a cana, os cítricos etc. O mesmo pode ser feito em relação ao

abastecimento, contextualizando o estado como produtor de alimentos para consumo interno e

exportação, bem como o trabalho da secretaria nesse sentido.

r;â^
iltffiì
(-^?

ABRE NEWS (Associação Brasileira de Embalagens)

O veículo reproduziu, na íntegra, amatéria Métodos de processamento de alimentos permitem

maior conservação e disponibilidade durante o ano todo, divulgada pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e já divulgada em

outros veículos anteriormente. O texto trouxe esclarecimentos sobre as metodologias utilizadas

pela indústria alimentícia para processar os alimentos, conservando seus aspectos nutricionais e

sensoriais (cor, aroma, sabor), disponibilizando-os para consumo por mais tempo e evitando

perdas, bem como cita os trabalhos desenvolvidos pelo Ital para aprimorar os métodos de

conservação e pelo desenvolvimento de embalagens cada vez mais adequadas.

Ponto positivo: maféria muito interessante e bem estruturada sobre uma pafte importante da

pesquisa desenvolvida no Ital. A publicação em veículo da Associação Brasileira de Embalagens

dissemina a informação entre atores imporlantes do setor.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a partir do mapeamento de atividades dos institutos de pesquisa que possam,

potencialmente, ser desdobradas em pautas especiais, criar uma série de entrevistas, releases etc.,

direcionados a veículos de setores específicos (Laticínios Online, Carnetec etc.), para aumentar

a visibilidade das ações da SAA perante públicos estratégicos.

26 d,e maio de 2020
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Nessa dafa, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 d,e maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de maio de 2020

ffi CAFÉ POINT/ PIRACICABA
'{:Ærì" 

Com a matéria Secretaria de Cultura e Abastecimento de São Paulo lista ações

realizadas para setor cafeeiro, o veículo destacou os diversos trabalhos desenvolvidos pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em prol do produto, que ocupa

o quinto lugar no valor da produção agropecuária do estado.

Como exemplos, são destacadas as ações do Instituto Agronômico (IAC), que, em conjunto com

a unidade regional da Apta e a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS),

desenvolvern trabalhos com cafe do tipo robusta paru alavancar a cafeicultura em regiões

marginais ao café aÉtbica. Além disso, o entrevistado José Luiz Fontes, coordenador da CDRS,

frisou o trabalho de capacitação, difusão de conhecimento, novas tecnologias de produção e boas

práticas agropecuárias e de gestão, por meio da realização de Dias de Campo, seminários,

palestras, cursos, implementação de Unidades Demonstrativas de Tecnologias, entÍe outras

atividades. Ele também comentou as ações extensionistas, desenvolvidas de forma ampla, mas

levando em consideração as catacterísticas regionais e as necessidades dos produtores.

Outro destaque foi o projeto Microbacias II, executado pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, por meio da CDRS, que beneficiou22 organizaçöes rurais na cadeia produtiva

do café, sendo 18 associações e quatro cooperativas. Estes, além de agregação de valor à

produção, tiveram uma maior inserção no mercado, por meio de um investimento total de R$

16,4 milhões, dos quais R$ 1,5 milhão foi apoiado com recursos do projeto.

Ponto positivo: abefiura de espaço para divulgação de ações da SAA em veículo de um setor

específico, de alta representatividade no agronegócio paulista.
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Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a exemplo dessa matéria, direcionada ao Cafe Point, é possível trabalhar pautas

específicas sobre setores, incluindo entrevistas de técnicos e cientistas dedicados, para outros

veículos de segmentos específicos (ex.: Carnetec), criando uma melhor aproximação com

stakeholders diferenciados e formadores de opinião em seus setores. Também é possível utilizar

as redes sociais para, de forma segmentada, demonstrar o que a SAA fazpor cada setor relevante

do agro em São Paulo, com posts, vídeos, podcasts etc.

29 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 de maio de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3L de maio de 2020

O Jornal da Região / Andradina

Nessa data, a edição dominical do jornal deu destaque à matéria Dia Nacional do Cafe: confira

l0 curiosidades da bebida que é preferência nacional, jâ veiculada em veículos on-line,

destacando aspectos interessantes da cultura cafeeira.

Ponto positivo: amatéria ocupa uma péryinainteira de um veículo impresso tradicional na região,

e manteve as declarações dos técnicos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta)

Ponto negativo: não identificado.
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Ações sugeridas: releases específicos e agendamento de entrevistas de pofta-vozes da SAA em

veículos impressos regionais relevantes, para esclarecimento e informação sobre esse e outros

temas interessant e que podem oferecer conteúdo atrativo paraa população em geral. Os

direcionamentos das matérias e entrevistas podem ser pautados de acordo com a vocação agrícola

de cada região do estado e devem ter, como pano de fundo, as explicações e esclarecimentos

sobre os benefícios, ações de incentivo e soluções tecnológicas que a SAA gera para aquele setor

produtivo, em particular.

1'de junho de2020

REVISTA LATICINIOS ONLINE e AGRO PLANNING/São Paulo

Os veículos publicaram, na íntegra, a matéria intitulada Dia Mundial do Leite: São Paulo busca

melhorar a qualidade e agregar valor ao produto, divulgada no portal do Governo do Estado de

SP. Em comemoração ao Dia Mundial do Leite (1" de junho), Gustavo Junqueira, secretário de

Agricultura e Abastecimento, participou nas redes sociais do "Desafio do Leite". O programa,

lançado pela Abraleite, tinha o objetivo de valorizar o setor e fomentar o consumo, em meio à

pandemia da Covid-l9. A matéria abordou ainda sobre os benefícios do produto paraa saúde;

trouxe dados e ações dos institutos de pesquisa mantidos pelo Governo do Estado de São Paulo

em prol do desenvolvimento do setor; e comentou o projeto Mais Leite, Mais Renda, da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que procrffa ampliar os ganhos diretos e indiretos e a

qualidade de vida de pequenos produtores rurais, ajudando-os a implementar ou a agregar valor

à produção leiteira da propriedade.

Ponto positivo: divulgação na integra, em veículos setoriais, de conteúdo produzido pela

assessoria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

[@l

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: as ações realizadas no Dia Mundial do Leite são muito interessantes, e uma

matéria voltada para curiosidades do produto poderia ter tanta visibilidade quanto a alcançada

pelo material divulgado no Dia Mundial do Cafe. Assim, em situações semelhantes, sugerimos a
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estruturação prévia de uma estratégia de divulgação que torne o tema mais interessante para os

veículos de imprensa em geral, bem como a adoção, no material, de uma abordagem mais

j ornalística, palatéx el e fl uida.

2 dejunho de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 dejunho de2020

JORNAL CAMPO ABERTO

O site publicou a matéria intitulada Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. O texto, neutro e

informativo, foi sobre a abertura de inscrições para o pós-doutorado na ëtrea de Biotecnologia do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), com valor da bolsa e pré-requisitos para participação

do processo seletivo. Finaliza com as informações sobre o Ital.

Ponto positivo: divulgação das inscrições para o programa de bolsas, possibilitando uma maior

circulação da informação para os públicos de interesse.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, ampliar a divulgação em redes sociais e por meio de

banner na pâgina inicial do site da SAA, direcionando para a página interna com todas as

informações sobre o processo seletivo.

4 dejunho de2020

æ
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Os sites replicaram, na íntegra, a matéria Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, jâ publicada por

outro veículo, no dia anterior.

Ponto positivo: divulgação das inscrições para o programa de bolsas, possibilitando a maior

circulação da informação paru os públicos de interesse.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: em situações semelhantes, ampliar a divulgação em redes sociais e por meio de

banner na përyina inicial do site da SAA, direcionando para pá,gina interna com todas as

informações sobre o processo seletivo.

5 dejunho de2020

Ã
lilffilllr=d O CAMPO ABERTO, O EXTRA NET/ Fernandópolis, PORTAL MIX VALE/São

José dos Campos, NOTÍCIAS AGRÍCoLAS/Campinas e r'qOrÍCIAS DE CAMPINAS

Os sites publicaram, na íntegra. uma matéria veiculada no site da SAA, intitulada Secretaria de

Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável.

Idealizada para demarcar as ações da secretaria no Dia Mundial do Meio Ambiente, a matéria

demonstra o alinhamento da SAA com as demandas mundiais e de fortalecimento do setor rural

sustentável.Para tanto, o texto destaca, em tópicos comentados, as seguintes ações: programas

de desenvolvimento rural sustentável; conservação de solos; mitigação de déficit hídrico;

citricultura sustentável; garantia da sustentabilidade ambiental; proteção das águas; integração

de sistemas, embalagens e meio ambiente; educação ambiental; Cadastro Ambiental Rural

(CAR) e Programa de Regularizaçáo Ambiental; Projeto Recuperação de Matas

Nascentes e Olhos D'âgua; Projeto Nascentes; e produção orgânica e agroecológica.

Pontos positivos: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de comuni

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como se trata de matéria
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muito importante e de tema de grande interesse pala a sociedade em geral, obteve espaço em

diversos veículos.

Ponto negativo: não se trata de uma falha da matéria em si, mas acreditamos que a abordagem

tornou amatéria muito longa e meramente descritiva,reduzindo o interesse pela leitura.

Ação sugerida: os temas são muito relevantes e de grande interesse palaa sociedade. Portanto,

cada um deles mereceria ser trabalhado em mais profundidade, com exemplos, imagens e

entrevistas, em reportagens que permitissem explorar cada assunto, tornando as matérias mais

interessantes para os veículos em geral.

2A + ALIMENTOS/ São Paulo

O site replicou, na íntegra, a matéria Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, jâ publicada por outro

veículo, no dia anterior.

Ponto positivo: divulgação das inscrições para o programa de bolsas, possibilitando a maior

circulação da informação para os públicos de interesse.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, ampliar a divulgação em redes sociais e por meio de

banner na pâgina inicial do site da SAA, direcionando para pâgina interna com todas as

informações sobre o processo seletivo.

æ
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Parte da série que apresentou os "alimentos juninos" mais expressivos no agronegócio paulista,

os veículos publicaram, nessa data, amatéria São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro e

aoabriga parte importante dos demais elos da cadeia produtiva. O texto uea
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da oleaginosa foi favorecida pelas condições climáticas e pela alta do dólar em 2019,

representando uma renda imporlante para os produtores das mais de 1,5 mil propriedades rurais

dedicadas ao cultivo, durante o período da pandemia. Naquele ano, a produção total paulista foi

de 602,9 mil toneladas, das quais 198 mil foram exportadas para Rússia, União Europeia e

Argélia. Outras 39 mil toneladas de óleo de amendoim foram destinadas aos mercados da China

eItëäa, de acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA- Apta). O valor arrecadado

com essas transações chegou a US$ 276 milhões.

A matéria também demonstrou que "há muita ciência" por trás de cada paçoca ou do pé de

moleque consumidos e destacou os estudos e pesquisas para o setor, nos quais São Paulo também

é líder. Para tanto, apresentou as pesquisas do Instituto Agronômico (IAC- Apta), que não apenas

tem estudado formas mais efetivas de combate às doenças e pragas que afetam a cultura, como

também oferece assistência técnica para aumentar a produtividade e é o responsável pelo

desenvolvimento das sementes utilizadas em70%o das lavouras. Dentre essas variedades, estava

a lançada pelo instituto em 2079 na Agrishow, o IAC Sempre Verde, primeira cultivar adequada

para o mercado de produtos orgânicos, que pode atingir 5 mil quilos por hectare sem o uso de

fungicida. Por fim, amatéria ofereceu informações nutricionais, dicas de consumo; e abordou a

importância do cultivo do amendoim em pequenas e médias propriedades que trabalham

rotacionando a cultura com a produção da cana e que vêm ganhando força pela auto-organização

em cooperativas.

Pontos positivos: maléria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista tenovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemâlica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio *l
6 dejunho de2020
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O site reproduziu, na íntegra, a matériajá publicada em outros veículos no dia anterior, com o

título reduzido: São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

AMANHECER DAS NOTICIAS, JORNAL DE NOVA ODESSA e PORTAL

MARILIENSE.COM

Os sites publicaram, na íntegra, matéria veiculada no site da SAA, intitulada Secretaria de

Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção agropecuöiria sustentável,

relacionada ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Idealizado para demarcar as ações da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesse setor, o texto alinhou essas iniciativas em

prol do fortalecimento do setor rural sustentável.

Pontos positivos: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de comunicação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como se trata de matéria

muito importante e de tema de grande interesse pala a sociedade em geral, obteve esp

diversos veículos.

Ponto negativo: não se trata de uma falha da matéria em si, mas acreditamos que a abordagem

tornou a matéria muito longa e meramente descritiva, reduzindo o interesse pela leitura.
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Ação sugerida: os temas são muito relevantes e de grande interesse paraa sociedade. Portanto,

cada um deles mereceria ser trabalhado em mais profundidade, com exemplos, imagens e

entrevistas, em reportagens que permitissem explorar em profundidade cada assunto.

JORNAL DE NOVA ODESSA

A matéria Mais Leite, Mais Renda trouxe informações sobre o programa desenvolvido pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, voltado para coordenar a cadeia

produtiva do leite. O objetivo é aumentar a qualidade e a quantidade da produção, chegando a2

bilhões de litros por ano, nos próximos 10 anos. O programa visa atender às demandas de um

rebanho de cerca de 1 milhão de cabeças - gu€, atualmente, jâétotalmente destinado àprodução

leiteira - e de mais 4,5 milhões de cabeças de gado misto. Até a data da publicação, segundo a

matéria, o programa 1â havia desenvolvido 74 capacitações em todo o estado, atingindo

aproximadamente 2 mtl produtores. Além disso, a secretaria desenvolveu uma parceria com o

Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) para divulgação das novas instruções

normativas que regulamentam a qualidade do produto.

Pontos positivos: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de comunicação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Matéria muito importante

e de tema de grande interesse para a sociedade em geral.

Ponto negativo: não se trata de uma falha da matéria em si, mas acreditamos que a abordagem

tornou a matéria muito institucional, reduzindo o interesse pela leitura e pela reprodução por

outros veículos.

Ação sugerida: os temas são muito relevantes e de grande interesse paraa sociedade. Portanto,

merecem ser trabalhados com uma estratégia que aumente o interesse, com exemplos de cases

bem-sucedidos no campo, imagens e entrevistas que permitam explorar todo o espectro do

fffisl
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7 dejunho de2020

PRIMEIRA EDIÇÃO ONLINE / Osasco, Zl PORTAL / Indaiatuba, REGIONAL

PRESS/ Araçaruba, NOTÍCIAS DE CAMPINAS, PORTAL R3, PORTAL MIX

VALE E O VERÍDICO

Os quatro veículos publicaram, nessa data, a matéria São Paulo produz 90% do amendoim

brasileiro e abriga parte importante dos demais elos da cadeia produtiva, já divulgada

anteriormente por outtos veículos on-line e que é parte da série que apresenta os "alimentos

juninos" mais expressivos no agronegócio paulista. No Regional Press de Araçatuba, o conteúdo

foi mantido na íntegra; e o título, alterado para Estado de São Paulo produz 90% do amendoim

brasileiro e movimenta economia do setor.

Ponto positivo: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento coneto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemëúica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

PORTAL MARILENSE. COM/ Marilia

Com o titulo Região de Marília produz receita de até I Bi com produção de amendoim, oPortal

Mariliense reproduziu os mesmos dados da matéria veiculada anteriolmente em outras mídias

sobre a produção paulista da oleaginosa.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em I

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e fuvorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola
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por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemëúica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

8 dejunho de2020

INVESTE SÃO PNUT-O

O site publicou, na íntegra, a mat&ia veiculada no site da SAA, intitulada Secretaria de

Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável,

relacionada ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Idealizado para demarcar as ações da secretaria

nesse setor, o texto alinhou suas ações em prol do fortalecimento do setor rural sustentável.

Pontos positivos: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de comunicação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como se trata de matéria

muito importante e de tema de grande interesse para a sociedade em geral, obteve espaço em

diversos veículos.

Ponto negativo: não se lrata de uma falha damatéria em si, mas acreditamos que a abordagem

tornou a mat&ia muito longa e meramente descritiva, reduzindo o interesse pela leitura.

Ação sugerida: os temas são muito relevantes e de grande interesse para a sociedade. Portanto,

cada um deles mereceria ser trabalhado em mais profundidade, com exemplos, imagens e

entrevistas, em reportagens que permitissem explorar cada assunto, tornando a reprodução mais

atraente para os veículos, em geral.
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Mais um veículo reproduziu, nessa data, a íntegra da matéria São Paulo produz 90% do

amendoim brasileirr¡.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento coreto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículos on*line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

9 dejunho de2020

DIARIO/ Tupã

O veículo publicou, nessa data, a matéria São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro e

abriga parte importante dos demais elos da cadeia produtiva,já divulgada anteriormente por

outros veículos on-line e que é parte da série que apresenta os "alimentos juninos" mais

expressivos no agronegócio paulista.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista tenovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemëúica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos
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10 dejunho de2020

Revista CANAONLINE/ Ribeirão Preto

O veículo publicou, nessa data, a matéria São Paulo produz 90% do antendoim brasileiro e

abriga parte importante dos demais elos da cadeia produtiva,já publicada anteriormente por

outros veículos on-line e que é parte da série que apresenta os "alimentos juninos" mais

expressivos no agronegócio paulista.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

jornalística, o que aumenta o interesse do leitor e favorece sua replicação por outros veículos.

Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemëúica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

t;---

illffiì SECRETARTA DA EDUCAÇAO DO ESTADO DE SAO PAULO, SBT
\-^ì

INTERIOR.COM / São José do Rio Preto, ATA NEWS, NOTICIAS DE

CAMPINAS, OI DIÁRIO - O JORNAL DO POVO, PRTMEIRA EDrÇÃO ONLINE /

Osasco e PORTAL MIX VALE

Em matérias de caráter merantente informativo, Feriado de Corpus Christi altera serviços

estaduais em municípios esta semena, os leitores foram notificados sobre horários especiais de

funcionamento de serviços durante o feriado prolongado

[q
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Ainda com viés informativo, o Ata News pontuou para os cidadãos sobre os horários especiais

de funcionamento de serviços durante o feriado prolongado de Corpus Christi. No informe, estão

incluídos serviços oferecidos ou que contam com a pafücipaçáo indireta de órgãos da SAA, tais

como o Programa Bom Prato, os Institutos de Pesquisa da Apta, a Defesa Agropecuária, as Casas

de Agricultura, entre outros, o que justifica a clipagem damatéria.

Ponto positivo: divulgação de disponibilidade de serviços de interesse público.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: intensificar a divulgação de informações semelhantes em canais proprietários

nas mídias sociais, em destaque em feriados e outras situações em que os horários forem

alterados, com indicação de canais de contato para emergências.

11 deiunho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 dejunho de2020

Nessa dafa, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

L3 dejunho de2020

ã
lftffil(lt:t O VERÍDICO

Sob o título Seminário onJine debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas, o

informativo publicou, nessa data, uma matéria divulgando a abertura de inscrições pata a série
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de quatro webinars gratuitos intitulada Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas. A

iniciativa do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ital), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado, contou com a parceria da Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) e da Escola de Engenharia de Lorena da

Universidade de São Paulo (EEL-USP), e com o apoio da Fundação Shunji Nishimura de

Tecnologia e da Mentto, empresa que transmitiu os eventos.

Pontos positivos: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. Texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a atuaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma

atualizaçáo na indústria alimentícia, com a utilização de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatéria lança mão de muitos termos técnicos (exs.:

"foram lipídeos especiais", "extratos fenólicos"), sem explicar do que se tratam, de onde provêm

e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugeridaz fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, pata

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemëúica.

14 dejunho de2020

O JORNAL DA REGIÃO / Andradina

Em matéria que ressalta a busca de sustentabilidade no setor agrícola, com o título Secretaria de

Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável, o jornal
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elencou diversas ações de desenvolvimento, pesquisa e extensão rural, esclarecendo sobre a

atuação da secretaria na difusão de conhecimento, novas tecnologias e no apoio aos produtores

rurais, para a adoção das melhores práticas no campo. Os diversos tópicos detalharam:

- O Prêmio Cidadania no Campo - Município Agro, voltado para o desenvolvimento rural

sustentável. Informou que, em 2019, os 10 municípios paulistas com melhor desempenho

receberam prêmios em dinheiro para a execução de projetos ligados à sustentabilidade e que, em

2020, 3 93 municípios demonstraram interesse em parlicipar;

- O trabalho de conservação de solos realizado pelos 13 centros de pesquisa do IAC (lnstituto

Agronômico), bem como o trabalho de fiscalização do uso, preservação e conservação do solo

agrícola, a cargo da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, ambos órgãos ligados à SAA;

- As ações do Instituto Agronômico que, hâ 20 anos, procura mitigar o déf,rcit hídrico (com o

Programa Cana IAC), em prol da citricultura sustentável (Centro de Citricultura) e pela defesa

da integridade e equilíbrio dos corpos hídricos (Instituto de Pesca - IP-Apta);

- O trabalho do Instituto Biológico (IB - Apta) para monitorar águas, solo e animais dos riscos

da contaminação pelo uso incorreto de defensivos e fertilizantes; e a integração de sistemas que

colabora com a sustentabilidade das propriedades rurais, a cargo do Instituto de Zootecnia (IZ-

Apta) que, entre outras medidas, ensina o correto tratamento das emissões de suínos e bovinos,

e técnicas de consorciação de pastagens;

- Iniciativas em prol da recuperação de nascentes, produção orgânica, educação ambiental,

descarte e reciclagem correta de embalagens e regularizaçáo das propriedades rurais no

(Cadastro Ambiental Rural)

Pontos positivos: matéria em página inteira, na edição dominical, oferecendo uma ampla VlSAO

sobre algumas das ações mais pertinentes da SAA em prol da sustentabilidade no campo

Algumas aspas de técnicos da Apta deram um tom um pouco mais pessoal à matéria.

Pontos negativos: embora muito interessante conceitualmente, a matéria tinha um texto muito

tecnicista e com tom institucional, fora da linguagem jornalística; e, em alguns momentos,
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assemelhava-se a uma "lista de ações e projetos" ou de publicações disponibilizadas. Isso pode

ter reduzido o interesse pela leitura.

Ação sugerida: para aumentar a penetrabilidade e o interesse pela informação, e considerado o

amplo espectro das informações contidas na matéria, é possível produzir reportagens sobre cada

um dos tópicos elencados, com depoimentos, storytelling e aproveitamento em linguagem

adequada em vídeos e podcasts destinados às redes sociais.

15 dejunho de2020

NOTÍCIAS DE CAMPINAS, O VERÍDICO e PORTAL MIX VALE

Lembrando toda a variedade de quitutes que têm o milho como base, a matéria Tecnologia do

Agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade faz parte da série sobre

alimentos típicos juninos expressivos na agricultura paulista. Para destacar a alta qualidade da

produção do grão no estado, são retratados dados de produção e a evolução das cultivares

especiais desenvolvidas pelo Instituto Agronômico (IAC), tais como híbridos de milho, a pipoca

LAC I25 de alta produção; a AL-Avaré, caro-chefe atual, destinada à produção de grãos e raçáo;

a Al-Piratininga, utilizada na produção de silagem; a CatiVerde, usada em preparações

culinárias; e a AL-Bianco, também muito lembrada na época das festas juninas, por ser destinada

à produção de canjica e farinha de milho branca. Também é destacada a AL-Paruguaçu, primeira

semente orgânica produzida e disponibilizadapela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

São Paulo. Além das dicas nutricionais sobre o alimento, a materia também mostra a força da

cultura do milho paru a economia do estado: uma produção de 5.189.513,69 toneladas em 2019,

com exportações de 42.752.103 toneladas de milho em grão, quetotalizaram US$ 7,2 milhões.

Os principais destinos internacionais do milho paulista foram o Japão, o Irã, o Vietnã, a Coreia

doSuleoEgito.

Pontos positivos: mais uma mat&ia em tom e linguagem adequada, que consegue transmitir as

informações relevantes sobre a atuação do estado no incentivo à pesquisa e desenvolvimento

aplicados à cultura do milho, de forma interessante e leve. A abordagem correta e fluida favorece

106

a;:-

iliffit
t::a={



Conun¡caÉo

que a matéria seja reproduzida integralmente em diversos veículos de base regional, favorecendo

a divulgação.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: explorar o tema de maneira menos tecnicista, para alcance do público leigo.

Fazer-se conhecer pelo público leigo com estratégias de comunicação nas redes sociais, por

exemplo, falando sobre os beneficios do milho e a importância da secretaria no desenvolvimento

de grãos mais saudáveis e sustentáveis. Retomar a temëfüca de apresentação dos principais

produtos agrícolas de São Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com

entrevistas e podcasts, explorando todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e

produção até os aproveitamentos inusitados pelo agronegócio.

O JORNAL DA REGIÃO ONLINE / AndradinalT,wl
lllm=l\=+

O Agro Caderno publicou, nessa data, a íntegra da matéria Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável, jâ divulgada em

outros sites anteriormente, que destaca as ações da SAA, alinhada com as demandas mundiais e

de fortalecimento do setor rural sustentável, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Pontos positivos: divulgação na íntegra de matéria produzida pela assessoria de comunicação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como se trata de matéria

muito importante e de tema de grande interesse para a sociedade em geral, obteve espaço em

diversos veículos.

Ponto negativo: não se trata de uma falha da matéria em si, mas acreditamos que a abordagem

tornou amatériamuito longa e meramente descritiva, reduzindo o interesse pela leitura.

Ação sugerida: os temas são muito relevantes e de grande interesse para a sociedade. Poftanto,

cada tema mereceria ser trabalhado em mais profundidade, com exemplos, imagens e entrevistas,

em reportagens que permitissem explorar em profundidade cada assunto

\
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NOTICIAS DE CAMPINAS

O informativo publicou, nessa data, a matéria Parceria resulta em webinars sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas, divulgando a abefiura de inscrições para a série de quatro

webinars gratuitos intitulada Ingredientes Saudáveìs para Alimentos e Bebidas. A iniciativa do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado, contou com a parceria da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade

Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) e da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de

São Paulo (EEL-USP), e com o apoio da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e da Mentto,

empresa que transmitiu os eventos.

Os temas abordados foram lipídeos especiais, extratos fenólicos, proteínas doces e fìbras; e, por

fim, as proteínas vegetais. De acordo com a vice-diretora do ltal, Gisele Camargo, o objetivo dos

encontros era ajudar os parlicipantes a compreenderem o potencial de temas como biotecnologia,

formas de produção de ingredientes e seus efeitos para a saúde, bem como pré-requisitos para

uso e desafios na aplicação. Dessa forma, os webinars se inseriram ainda como uma oportunidade

de contextualização, mas também de incentivo a startups, indústrias de alimentos, associações,

pesquisadores e empreendedores.

As áreas abordadas compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis

(PBIS), uma parceria do ital com a Unicamp e a USP, envolvendo consórcio de empresas. A

proposta de implantaçáo da PBIS foi enviada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

São Paulo (Fapesp) e, à altura da publicação da matéria, estava em fase de avaliação para, se

aprovada, passar aintegrar os Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NIPOP-

SP), no âmbito do Programa Ciência para o Desenvolvimento. Na ocasião, a vice-diretora do Ital

declarou que a aprovação da plataforma seria um passo imporlante para"o desenvolvimento da

indústria de alimentos com integração dos sistemas produtivos, uso de matérias-primas nacionais,

aproveitamento de subprodutos e descaftes, através da aplicaçáo de processos bi

sustentáveis para produção de alimentos e bebidas".

Pontos positivos: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possl de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em mídias on-line de base

regional. Texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de alimentos e
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bebidas e demonstra a atuaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em

consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma atualização na

indústria alimentícia, com autilização de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatéria lança mão de muitos termos técnicos (exs.:

"foram lipídeos especiais", "extratos fenólicos") sem explicar do que se tratam, de onde provêm

e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemëúica.

16 dejunho de2020

!q
0NLINE / Osasco, PORTAL TERNURA FM 99,3, REGIÃO NOROESTE.COM/

Fernandópolis, SOPESP e INVESTE SÃO PAULO

Os veículos reproduziram na íntegra, nessa data, a materia Tecnologia do Agronegócio de SP

garante variedades de milho de alta qualidade, quefaz parte da série sobre alimentos típicos

juninos expressivos na agricultura paulista.

Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículo de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: retomar a temâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

t.
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todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

17 d,ejunho de2020

INVESTE SÃO PAULO E REVISTA LATICÍNIOS ONLINE

Nessa data, sob o título Parceria do ltal com Unicamp resulta em série de webinars sobre

ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas, os veículos reproduziram, na íntegra, conteúdo

oficial do Governo de São Paulo que trata sobre a realização do evento Ingredientes Saudáveis

para Alimentos e Bebidas. A série foi composta por quatro webinars que abordaram os temas

lipídeos especiais, extratos fenólicos, proteínas doces e fibras, e proteínas vegetais. Segundo a

vice-diretora do ltal, Gisele Camargo, foram "encontros destinados a ajudar na compreensão de

temas como biotecnologia, formas de produção de ingredientes e seus efeitos para a saúde, bem

como pré-requisitos para uso e desafios na aplicação". Para a pesquisadora, os webinars foram

"uma oportunidade de contextualizaçáo, mas também de incentivo a startups, indústrias de

alimentos, associações, pesquisadores e empreendedores a contarem conosco".

Ponto positivo: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. Texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas, e demonstra a aluaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma

atualizaçáo na indústria alimentícia, com autllizaçäo de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatéria lança mão de muitos termos técnicos (exs:

foram lipídeos especiais, extratos fenólicos) sem explicar do que se tratam, de onde provém e

como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

l;-'.
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interesse da leitura à comunidade acadêmica.
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Ação sugerida: explorar o tema de maneira menos tecnicista para alcance do público leigo.

Fazer-se conhecer pelo público leigo, com estratégias de comunicação nas redes sociais, por

exemplo, falando sobre os benefícios do milho e a importância da secretaria no desenvolvimento

de grãos mais saudáveis e sustentáveis. Retomar a temâtica de apresentação dos principais

produtos agrícolas de São Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com

entrevistas e podcasts, explorando todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e

produção até os aproveitamentos inusitados pelo agronegócio.

18 dejunho de2020

æ
lflffiì
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ATA NEWS e PORTAL MIX VALE

A matéria Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

reproduziu, na íntegra, o release divulgado pela SAA sobre atemáúicae já contemplado em outros

veículos on-line, em dias anteriores.

Pontos positivos: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em mídias on-line de base

regional. Texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de alimentos e

bebidas e demonstra a atuaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em

consórcio com universidades e centros de pesquisa, pala a promoção de uma atualização na

indústria alimentícia, com autllizaçáo de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatérialança mão de muitos termos técnicos (exs.:

"foram lipídeos especiais", "extratos fenólicos"), sem explicar do que se tratam, de onde provêm

e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

interesse da leitura à comunidade acadêmrca.

FOLHA DE ITAPETININGA

O veículo reproduziu na íntegra, nessa data, amatéria T'ecnologia do Agronegócio de SP garante

variedades de mÌlho de alta qualidade, quefaz parle da série sobre alimentos típicos juninos

expressivos na agricultura paulista.
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Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículo de base regional

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: retomar a temâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para intemet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

19 de junho d,e2020

GAZETA DE S. PAULO

Jornal publicou amatéria intitulada Evento on-line discute novas tecnologias para alimentação

saudável, reprodução na íntegra do conteúdo divulgado pela assessoria de comunicaçäo da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, em 18 de junho, sob o título Parceria

do hal com Unicamp e USP resulta em série de webinars sobre ingredientes saudáveis para

alimentos e bebidas.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP em jornal tradicional, impresso, da

capital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: tentar enriquecer a abordagem dos veículos tradicionais, trabalhando a

possibilidade de entrevistas com técnicos sobre os temas abordados nos releases, tornando a

informação mais palatável para o cidadão comum.

ilEWS

E

20 de junho de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l d,ejunho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

22 de junho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 dejunho de2020

Diário TUPÃ

A matéria Fatec participa de pesquisa sobre biotecnologia no campo, publicada nessa data,

detalhou o lançamento, no dia anterior, do estudo divulgado em agosto, voltado ao

desenvolvimento e análise da qualidade de novos bioprodutos para o combate às pragas e

preservação da saúde da lavoura. Seis professores da Faculdade de Tecnologia do Estado Shunji

Nishumura (Fatec) participaram do projeto, liderado pelo Instituto Biológico do Estado de São

Paulo (IB), bem como 30 pesquisadores de instituições nacionais e dos Estados Unidos, de

diferentes áreas. O grupo de cientistas se empenhou em criar novas soluções biotecnológicas,

utilizando micro-organismos, em linha com uma tendência mundial que indica que a

biotecnologia vem ganhando espaço na agricultura como uma alternativa mais econômica " I
ecológica em relação aos defensivos químicos. O estudo foi realizado por meio de ferramentas

digitais, como machine learning, sensoriamento remoto e cheep learning, e faz parte do Projeto

BAT (Bioprodutos para a Agricultura Tropical), que é uma das três oiadas pela
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento e inseridas no Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas do Estado de São Paulo.

Ponto positivo: divulgação, em jornal impresso, de estudos e parcerias importantes que mostram

a vanguarda dos institutos ligados à SAA na pesquisa e desenvolvimento de soluções

sustentáveis.

Ponto negativo: não identificamos um ponto negativo namatériaem si, mas temos uma sugestão

quanto à melhoria da divulgação.

Ação sugerida: considerando a relevância da temática, parece-nos que a divulgação foi muito

reduzida (apenas um veículo). Assim, sugerimos que pautas desse tipo sejam trabalhadas com

um direcionamento específico, que amplie o interesse pela publicação, por exemplo, junto a

veículos, jornalistas e blogueiros que se interessem pelos temas de sustentabilidade, soluções

agroecológicas, pesquisa e inovação, biotecnologias etc.

24 de junho de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

25 dejunho de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo

26 de junho de2020
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PORTAL MIX VALE, NOTÍCIAS DE CAMPINAS,
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O site veiculou, na íntegra, a matéria intitulada Governo de SP e iniciativa privada iniciam

trabalho integrado para inovar o agro, divulgada pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento. A matériatrata da iniciativa do Goverrro do Estado, universidades e iniciativa

privada, que estão unindo esforços para desenvolver ingredientes saudáveis paru a indústria de

alimentos, a partir de resíduos e coprodutos, aumentando a produtividade, qualidade e rnanejo

sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver novos bioprodutos para a agricultura

tropical. O texto informou que mais de 180 pesquisadores e agentes da iniciativa privada estão

envolvidos em projetos voltados para esse objetivo, sediados nos Institutos de Tecnologia de

Alimentos (ltal-Apta), Agronômico (IAC-Apta) e (IB-Apta), todos vinculados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Ponto positivo: divulgação na íntegra, em site de base regional, de conteúdo produzido pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, com

grande interesse para a comunidade acadêmica e a indústria de alimentos.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: considerando o grande potencial das pesquisas, sua relevância para a

sustentabilidade e para o meio ambiente e os aproveitamentos inusitados de coprodutos e

resíduos, é possível criar toda uma série de matérias e vídeos para ativação em redes sociais,

contemplando os aspectos mais interessantes do trabalho realizado pelas parcerias público-

privadas abrigadas pelo Ital, em prol da pesquisa e da inovação do agronegócio.

-ZãlllNr{4él
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O DEFENSOR/ Taquaritinga

O veículo publicou, nessa data, a matéria São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro e

abriga parte importante dos demais elos da cadeia produtiva,já divulgada anteriormente por

outros veículos on-line e que é parte da série que apresenta os "alimentos juninos" mais

expressivos no agronegócio paulista.

Pontos positivos: matéria leve, bem estruturada, muito bem escrita e trabalhada em linguagem

veículos.
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Aproveitamento correto da oportunidade das festas juninas para apresentar o produto agrícola

por um ponto de vista renovado, apresentando aspectos de pesquisa, produção e economia

relevantes e desconhecidos pela maioria. Publicação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar ateméûica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

27 clejunho de2020
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AMANHECER DAS NOTICIAS

Nessa data, sob o título Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho para inovar o

agro paulista, o site publicou, na íntegra, o texto damatéria Governo de SP e iniciativa privada

iniciam trabalho integrado para inovar o agro, divulgada no dia anterior pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimento. O texto tratou da iniciativa do Governo do Estado, universidades

e iniciativa privada, que estão unindo esforços para desenvolver ingredientes saudáveis para a

indústria de alimentos, a parlir de resíduos e coprodutos, aumentando a produtividade, qualidade

e manejo sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver novos bioprodutos para a

agricultura tropical.

Ponto positivo: divulgação na íntegra, em site de base regional, de conteúdo produzido pela

assessoria de comunicaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, com

grande interesse para a comunidade acadêmica e a indústria de alimentos

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: considerando o grande potencial das pesquisas, sua relevância para a

sustentabilidade e para o meio ambiente e os aproveitamentos inusitados de coprodutos e

resíduos, é possível criar toda uma série de matérias e vídeos para ativação em redes sociais,

contemplando os aspectos mais interessantes do trabalho realizado pelas parcerias público-

privadas abrigadas pelo Ital, em prol da pesquisa e da inovação do agronegócio.
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28 dejunho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 dejunho de2020
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O DIA

O jornal impresso veiculou matéria intitulada Iniciativa privada e Governo do Estado iniciam

trabalho integrado para inovar o agro. O texto foi a reprodução, naíntegra, da matéria intitulada

Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o agro, divulgada

pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, divulgada em 26 dejunho.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, em jornal impresso e tradicional da

capital do estado.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: considerando o grande potencial das pesquisas, sua relevância para a

sustentabilidade e para o meio ambiente e os aproveitamentos inusitados de coprodutos e

resíduos, é possível criar toda uma série de matérias e vídeos para ativação em redes sociais,

contemplando os aspectos mais interessantes do trabalho realizado pelas parcerias

privadas abrigadas pelo Ital, em prol da pesquisa e da inovação do agronegócio.

30 dejunho de2020

NOTICIAS DE CAMPINAS, PORTAL CANAMIX / Ribeirão Preto e PORTAL

MIX VALE
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Com a matéria Webinar gratuito aborda o potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis, o informativo on-line abordou sobre a realização de mais um evento on-line ligado à

série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas. O evento ofereceu palestras de quatro

doutores especialistas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado, da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) e do Instituto

de Física de São Carlos (IFSC), ligados à Universidade de São Paulo (USP), e da Universidade

Estadual Paulista (Unesp), no campus de Assis. As quatro áreas abordadas pela série compõem

a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS), parceria do Ital com a

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP),

envolvendo um consórcio de empresas. A proposta de implantaçáo daplataforma estava, à altura

da publicação, em fase de avaliaçäo pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp) para integrar os Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo OJPOP-SP),

no âmbito do Programa Ciôncia para o Desenvolvimento.

Ponto positivo: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em mídias on-line de base

regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de alimentos

e bebidas e demonstra a atuaçäo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em

consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma atualizaçáo na

indústria alimentícia, com autilizaçáo de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatérialança mão de muitos termos técnicos (exs.:

"frutooligossacarídeos" e "xilooligossacarídeos") sem explicar do que se tratam, de onde provêm

e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a irrçortância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

t

atemëúica.
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS E PORTAL MIX VALE

Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

A matéria fez parte de uma série que aproveita a tradição familiar de consumir os chamados

"alimentos de festa junina" nos meses de junho e julho para apresentar a relevância de alguns

desses cultivares, em São Paulo. Aqui, o destaque foi para a batata-doce, apresentada como

grande auxiliar da alimentação saudável, com informações nutricionais e dicas de consumo. O

texto oferece dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA- Apta) sobre a írea dedicada à

cultura, às principais regiões produtoras, e informa que São Paulo responde por 20o/o da produção

nacional do tubérculo:147.959 toneladas de batata-doce, com valor de mercado de R$ 170

milhões, em20|9. São apresentados também os resultados das pesquisas científicas conduzidas

pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) desde 2016, na busca por

cultivares coloridos, mais produtivos e com características de sabor, aparëncia e resistência que

agradem produtores rurais e consumidores. A título de ilustração, é apresentada a pesquisa de

Amarílis Beraldo Rós, que avaliou 1,5 mil variedades diferentes e identificou as 80 variedades

mais promissoras, para estimular novos nichos de mercado. Dentre as possibilidades exploradas,

está o aproveitamento industrial, estudado pelo Centro de Tecnologia de Frutas e Horlaliças

(Fruthotec) do Ital-Apta, bem como a apresentação em formato pré-cozido e congelado,

facilitando o consumo e agregando valor de mercado. Outra utilizaçäo avaliada pelo Centro de

Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital, em parceria com a Faculdade de

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp), transformou

a batata-doce em farinha liofilizada e a adicionou na formulação de panetones durante projeto de

pesqnisa publicado em 2019 na revista LWT Food Science and Technology. Segundo os

pesquisadores, os nutrientes e o perfil de cores da farinha de batata-doce de polpa alaranjada

(FPS) contribuíram positivamente no tempo de fermentação, cor e aroma dos panetones.

Ponto positivo: matéria muito interessante e bem trabalhada do ponto de vista jornalístico,

aproveitando a ocasião oportuna, com texto leve, exemplos ilustrativos

formuladas.
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Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: retomar a temática de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

2 A+ ALIMENTOS / São Paulo

O veículo reproduziu, nessa data, a matéria Ilebinar gratuito aborda o potencial dos extratos

fenólicos como ingredientes saudáveis, informando sobre a realização de mais um evento on-line

ligado à série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas. O evento ofereceu palestras de

quatro doutores especialistas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, da Escola de Engenharia de Lorena (EEL)

e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), ligados à Universidade de São Paulo (USP), e da

Universidade Estadual Paulista (Unesp), no campus de Assis. As quatro áreas abordadas pela

série compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS),

parceria do Ital com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São

Paulo (USP), envolvendo um consórcio de empÍesas. A proposta de implantaçáo da plataforma

estava, à altura dapublicação, em fase de avaliaçáo pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado

de São Paulo (Fapesp) para integrar os Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo

(|JPOP-SP), no âmbito do Programa Ciência para o Desenvolvimento.

Ponto positivo: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma

atualizaçáo na indústria alimentícia, com a utllizaçáo de ingredientes mais saudáveis.

Ponto negativo: embora muito relevante, a matéria lança mão de muitos termos técnicos (ex.:

de onde
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provêm e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e

restringe o interesse da ieitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemëftica.

2 de julho de2020

ã
iflffil GUIA LAT

Na matéria Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores, o

informativo setorial discorreu sobre o produto, uma das opções mais viáveis para o

processamento do leite, com grande aceítação no Brasil e América LaÍina, e com espaço crescente

no mercado mundial, pela excelência de sabor. Destacou ainda as ações do ital, por meio do

Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), para apoiar os que queiram enveredar pela

produção, que deve seguir normas específicas estabelecidas pelo Ministério de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A

entrevistada, a pesquisadora e diretora do Tecnolat, Adriana Torres, ressaltou que o doce de leite

requer menos equipamentos e investimentos do que outras opções de produtos lácteos como

iogurtes, sorvetes e queijos 
- e é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa, sem

necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento.

Além de treinamentos, o Tecnolat também realiza análises fisico-químicas, microbiológicas e

sensoriais no produto final e nas matérias-primas como o leite fluido e o leite em pó; ajuda os

produtores a inovar com produtos nas versões light, diet e com teor reduzido de lactose; e analisa

aspectos de durabilidade e conservação, bem como as tendências do mercado consumidor, para

incentivar a fabricaçáo de produtos capazes de propiciar tanto a melhora da alimentaçáo e

nutrição como o crescimento do setor de laticínios

12L
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Pontos positivos: matéria interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

Tecnolat para o setor. Divulgação em veículo setorial que gera interesse em diversos outros

veículos, que a reproduzem ao longo dos dias seguintes.

Pontos negativos: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

portarias da Anvisa, podem rcduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compreensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos, laboratórios e projetos ligados à pesquisa,

a açáo do Tecnolat merece uma estratégia específica de divul gação que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma simplificadae atraente,

toda a contribuição oferecida por esse centro de pesquisa para que as pessoas possam ter acesso

a produtos lácteos de qualidade cada vez melhor.

3 de julho de2020

tã

lfliffillll:l REGIONAL PRESS/ Araçatuba, NOTICIAS DE CAMPINAS, PORTAL MIX

VALE e SITE GUIA LAT

Na matéria Doce de leite ,! opção de agregação de valor para pequenos produlores, os

informativos replicaram, na íntegra, amatériajá veiculada sobre o produto, retratado como uma

das opções mais viáveis para o processamento do leite, com grande aceitação no Brasil e América

Latina, e com espaço crescente no mercado mundial, pela excelência de sabor. O texto destacou

as ações do Ital, por meio do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), paru apoiar os que

queiram enveredar pela produção, que deve seguir normas específicas estabelecidas pelo

Ministério de Agricultura, Pecuëria e Abastecimento (Mapa), e pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ponto positivo: matéria interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

Tecnolat para o setor. Divulgação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativos: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

porlarias da Anvisa podern reduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compreensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos, laboratórios e projetos ligados à pesquisa,

a açáo do Tecnolat merece uma estratégia específica de divul gação que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma si-m e atraente,

1.22
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toda a contribuição oferecida para que as pessoas possam ter acesso a produtos lácteos de

qualidade cada vezmelhor.

{

ATA NE\ilS

A matéria Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias, jâ

publicada em outro informativo on-line no dia 1" de julho, é reproduzida neste outro veículo on-

line, na íntegra.

Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: retomar atemâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo, sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

4 de julho de2020
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O veículo reproduziu, nessa data, a íntegra da matéria Doce de Leite é opção de valor para

pequenos produtores de São Paulo, que trata dessa que é uma das opções mais viáveis para o

processamento do leite, com grande aceitação no Brasil e América Latina, e espaço crescente no

mercado mundial. O texto destacou as ações do Ital, por meio do Centro de Tecnologia de

Laticínios (Tecnolat), para apoiar os que queiram enveredar pela produção, seguindo normas

específicas estabelecidas pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ponto positivo: matéria interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

I

t

Tecnolat para o setor. Divulgação em veículo on-line de base regional
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Ponto negativo: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

portarias da Anvisa, podem rcduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compreensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos, laboratórios e projetos ligados à pesquisa,

a açáo do Tecnolat merece uma estratégia específica de divul gaçáo que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma simplificada e atraente,

toda a contribuição oferecida para que as pessoas possam ter acesso a produtos lácteos de

qualidade cada vez melhor.

5 de julho de2020

O REGIONAL/ Catanduva

O veículo reproduziu, nessa data, a íntegra da matéria Doce de Leite é opção de valor para

pequenos produtores de São Paulo, que tratou dessa que é uma das opções mais viáveis para o

processamento do leite, com grande aceitação no Brasil e América Latina, e espaço crescente no

mercado mundial. O texto destaca as ações do Ital, por meio do Centro de Tecnologia de

Laticínios (Tecnolat), para apoiar os que queiram enveredar pela produção, seguindo normas

específicas estabelecidas pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pontos positivos: matéria interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

Tecnolat para o setor. Divulgação em veículo impresso e tradicional, de influôncia regional.

Ponto negativo: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

portarias da Anvisa, podem reduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compteensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos, laboratórios e projetos ligados à pesquisa,

aaçáo do Tecnolat merece uma estratégia específica de divulgação que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma simplificadae attaente,

toda a contribuição oferecida para que as pessoas possam ter acesso a produtos lácteos de

qualidade cada vez melhor

Comunicação Pro Business

\

6 de julho de2020
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O REGIONAL ONLINEi Catanduva

O veículo reproduziu, nessa data, a íntegra da matéria Doce de Leite é opçôío de valor para

pequenos produtores de São Paulo, que trata dessa que é uma das opções mais viáveis para o

processamento do leite, com grande aceitação no Brasil e América Latina, e espaço crescente no

mercado mundial. O texto destaca as ações do ltal, por meio do Centro de Tecnologia de

Laticínios (Tecnolat), para apoiar os que queiram enveredar pela produção, seguindo normas

específicas estabelecidas pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pontos positivos: matéria interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

Tecnolat para o setor. Divulgação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativos: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

portarias da Anvisa, podem reduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compreensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos, laboratórios e projetos ligados à pesquisa,

aação do Tecnolat merece uma estratégia específica de divulgação que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma simplificada e atraente,

toda a contribuição oferecida para que as pessoas possarn ter acesso a produtos lácteos de

qualidade cada vez melhor.

Obs.: nessa data, no clipping disponibilizado para análise, constava uma publicação de O

Verídico, sobre um webinar para lançamento de uma cartilha sobre fake news. No entanto, ao

clicar no link, chega-se a uma demanda de releases que não têm relação com a matéria nem com

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. Por essa razão, a matéria foi retirada dessa

análise.

7 de julho cle 2020
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Com o titulo Doce de leite é opção atraente de agregação de valor ao leite, os informativos on-

line reproduziram amat&ia jâ publicada, naquela semana, em outros veículos on-line da região.
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Pontos positivos: matérta interessante, em linguagem fluida, que explica as contribuições do

Tecnolat para o setor. Ampliação da divulgação on-line.

Pontos negativos: aspectos muito técnicos, como os nomes de micro-organismos e números de

poftarias da Anvisa, podem reduzir o interesse de leitura para as pessoas que não são afins ao

setor, mas não chegam a impactar a compreensão, graças à excelência do texto.

Ações sugeridas: como em diversos outros institutos,laboratórios e projetos ligados àpesquisa,

aação do Tecnolat merece uma estratégia específica de divulgação que amplie a sua visibilidade,

mostrando nas redes sociais, por meio de podcasts, vídeos etc., de forma simplificada e atraente,

toda a contribuição oferecida para que as pessoas possam ter acesso a produtos lácteos de

qualidade cada vez melhor.

FOLHA DE ITAPETININGA, O DIA/ São Paulo e TRIBUNA

PIRACICABANA/ Piracicaba

Em pequena nota com o título Doce de Leite, nos dois veículos, o jornalista Maurício Picazo

Galhardo informou que o produto é uma das opções mais viáveis para o processamento do leite,

de acordo com informações do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Ponto positivo: divulgação em veículo impresso tradicional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: intensificar o relacionamento com veículos impressos tradicionais do interior,

para a realizaçáo de entrevistas e matérias maiores, com melhor aproveitamento das pautas

8 de julho cle 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

9 de julho de2020
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SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE/ Itu

O site veiculou matéria intitulada hal é parceiro de programa de aceleração para negócios e

projetos voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens,reprodução na íntegra do

conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP. O texto divulgou as inscrições abertas, até Io de outubro daqueie

ano,parastartups, empresas, indústrias e instituições interessadas em acelerar negócios, projetos

e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens por meio do TechStar-t

Food Innovation, programa que conta com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), como

parceiro especialista. O programa de aceleraçáo foi criado pela Conexão.f, incubadora de

conhecimento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), com

a FoodVentures e a Venture Hub; e conta também com o apoio do Instituto Eldorado, da Embrapa

Informática, da SciCrop e da Fundação Iota. Para Luis Madi, diretor de Assuntos institucionais

do ltal, "o potencial do TechStart Food Innovation é muito grande, pois um levantamento do

Seade de 2012 mostrou que 95%o das indústrias de alimentos e bebidas eram pequenas e

microempresas, com até 99 funcionários", adequadas para o desenvolvimento de projetos dessa

natureza ou para abrigar staftups. Madi também detalhou, em sua declaraçäo, o trabalho

desenvolvido pelo Ital em estudos estratégicos e de tendências para fortalecimento do setor por

meio dos projetos Brasil Processed Food 2020 e Alimentos Industrializados 2030, cujas

publicações estão disponibilizadas gratuitamente na pagina da PITec, que mantém ainda o site

www. alimentosprocessados. com. br.

O presidente da Fundepag, Alvaro Duarte, explicou que a Conexão.f pretendia mapear e conectar

o conhecimento com as aplicações no ambiente da produção de ingredientes, alimentos, bebidas

e embalagens, convergindo os esforços para apoio à inovação tecnológica. Em paralelo, ele

alertou para a necessidade do aumento da produção mundial de alimentos em 500/o, enquanto há

o desperdício de 24Yo: " A tecnologia é fundamental pan a sobrevivôncia sustentável da

sociedade".

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas, em veículo setorial
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Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a relevância do TechStart Food innovation justifica uma estratégia de divulgação

própria, em parceria com as instituições e empresas envolvidas ,para criar um portal que divulgue

os avanços das pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepção da

sociedade sobre o trabalho desenvolvido.

10 de julho d,e2020
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INVESTE SÃO TAUT,O

O site veiculou matéria intitulada Ital é parceiro de programa de aceleração para negócios e

projetos voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, reprodução na íntegra do

conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP e já publicada em outros sites, anteriormente.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas, em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a relevância do TechStart Food Innovation justifica uma estratégia de

divulgação própria, em parceria com as instituições e empresas envolvidas, para criar um portal

que divulgue os avanços das pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a

percepção da sociedade sobre o trabalho desenvolvido.

11 de julho de2020

O DEMOCRATA

A coluna, assinada pelo jomalista Maurício Picazo Galhardo, reproduziu anota jâpublicada por

este em outro veículo, dias antes, com o título Doce de Leite. Ela informava uto é uma

t
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das opções mais viáveis para o processamento do leite, de acordo com informações do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Ponto positivo: divulgação em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: intensificar o relacionamento com veículos on-line, pata a realizaçáo de

entrevistas e matérias maiores, com melhor aproveitamento das pautas.

12 dejulho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

13 de julho de2020

PORTAL TERNURA FM 99,3, PRIMEIRA EDIÇAO ONLINE/ Osasco, O

VERÍDICO e PORTAL MIX/ São José dos Campos

Publicada nessa data, amatéria Seminário on-line debaterá ingredientes saudáveis em alimentos

e bebidas contempla o terceiro webinar gratuito da série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e

Bebidas sobre proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (fibras alimentares). O evento

ofereceu palestras de quatro doutores especialistas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, da Escola de Engenharia de

Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), ligados à Universidade de São Paulo

(USP), e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no campus de Assis. Os participantes

tiveram a oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores em obter ingredientes

alimentares usando a biotecnologia e biologia molecular, e de entender como funcionam os

alimentos reestruturados, que podem substituir as calorias vazias do açúcar por calorias proteicas

ou fìbras alimentares. Também foram abordados os prebióticos e os compostos alternativos, já

imentos e

1-29
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farmacêutico. Há um interesse especial, por exemplo, em encontrar alternativas à sacarose, cujo

alto consumo está relacionado ao aumento da pressão sanguínea, de doenças cardiovasculares e

da obesidade. Por fim, o evento apresentou a importância, produção e aplicação de

frutooligossacarídeos e xilooligossacarídeos como ingredientes funcionais na alimentação

humana e animal.

As quatro áreas abordadas pela série compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Saudáveis (PBIS), parceria do Ital com a Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP), envolvendo um consórcio de empresas. A

proposta de implantação da plataforma estava, à altura da publicação, em fase de avaliação pela

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para integrar os Núcleos de

Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NIPOP-SP), no âmbito do Programa Ciência para

o Desenvolvimento.

Pontos positivos: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, parc a promoção de uma

atualização na indústria alimentícia, coln autilizaçáo de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatérialança mão de muitos termos técnicos (ex.:

"frutooligossacarídeos" e "xilooligossacarídeos"), sem explicar do que se tratam, de onde

provêm e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e

restringe o interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população geral sobre

l
atemâfica.

em
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14 de iulho de2020

GAZETA DE S. PAULO (versões impressa e on-line) e GEST AGRO

3600

Em matéria intitulada Especialistas do ltal, da USP e da Unesp abordam proteínas doces e fibras

alimentares em webinar gratuito, os veículos divulgaram, nessa data, o terceiro webinar gratuito

da série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas, marcado para o dia seguinte, 15 de

julho, às 16h. Os informativos utilizaram o mesmo release distribuído pela SAA e já divulgado

por outros veículos on-line.

Pontos positivos: matéria sobre o tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, paîa a promoção de uma

atualizaçáo na indústria alimentícia, com autilização de ingredientes mais saudáveis.

Ponto negativo: embora muito relevante, amaféria lança mão de muitos termos técnicos (ex.:

"frutooligossacarídeos" e "xilooligossacarídeos"), sem explicar do que se ttatam, de onde

provêm e como são processados, o que rcduz a capacidade de intelecção do leitor comum e

restringe o interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemëÍica.

O site GEST AGRO 360 publicou ainda, nessa data, a matéria Como a área de PD&I pode

melhorar a performance da produção de açúcar, etanol e energia? A resposta será dqda em

webinar em
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formato de debate promovido pela Fenasucro &, Agrocana, aberlo ao público e transmitido ao vivo

pelo YouTube no dia 16 de julho, a partir das 16h.

Os temas centrais do evento foram as oportunidades para gerar soluções efetivas para a melhoria

de eficiência do mercado de bioenergia, com grande potencial de crescimento e oportunidade de

negócios. Dentre os executivos e especialistas do tema, estava Rafaella Rossetto, pesquisadora da

Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, órgão da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo) e vice-presidente da STAB Nacional.

Ponto positivo: divulgação da expertise dos pesquisadores do Ital em temáticas de energia

renovável.

Ponto negativo: não identificado.

Ação recomendada: divulgação, em redes sociais e sites da SAA, da agenda de participações dos

pesquisadores em eventos nacionais e internacionais, ressaltando a expertise dos institutos ligados

à SAA.

15 de julho de2020

2A + ALIMENTOS/ São Paulo

Mais um site publicou a informação sobre o terceiro webinar gratuito da série Ingredientes

Saudáveis em Alimentos e Bebidas, em matéria intitulada Proteínas doces e fibras alimentares

são abordadas por especialistas do ltal, da USP e da Unesp em webinar gratuito. O informativo

utilizou o mesmo release distribuído pela SAA e já divulgado por outros veículos on-line.

Pontos positivos: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em veículos on-line de

base regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a afuaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, para a promoção de uma

atualização na indústria alimentícia, com a utrlização de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, amatéria lança mão de muitos termos técnicos (ex

, de onde
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provêm e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e

restringe o interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemëúica.t

BLOG DO LÚCIO SORGE

O blog publicou matéria informando as inscrições abertas para o TechStart Food Innovation,

voltado para startups, empresas, indústrias e instituições, que podem acelerar negócios, projetos

e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, com informações já

veiculadas por outros veículos.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a relevância do TechStart Food Innovation justifica uma estratégia de divulgação

própria, em parceria com as instituições e empresas envolvidas ,paracriar um portal que divulgue

os avanços das pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepçào da

sociedade sobre o trabalho desenvolvido.

16 de julho de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

ilf riláff/sì
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Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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17 dejulho de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 de julho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

1"9 de julho de2020

O JORNAL DA REGIAO/Andradina

O veículo publicou, nessa data, a matéria ltal é parceiro de programa de aceleração para

negócios e projetos voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens,reprodução na

íntegra do conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP. O texto divulga as inscrições abertas, até 1o de outubro daquele

aîo) pala startups, empresas, indústrias e instituições interessadas em acelerarem negócios,

projetos e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens por meio do

TechStart Food Innovation, programa que conta com o Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), como parceiro especialista.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

pala a indústria de alimentos e bebidas, em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: a relevância do TechStart Food Innovation justifica uma estratégia de divulgação

divulgue
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os avanços das pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepção da

sociedade sobre o trabalho desenvolvido.

20 de julho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l dejulho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

22 d,ejulho de2020

O JORNAL DA REGIÃO/ Andradina

Na matéria ltãl é parceiro de programa de aceleração para negócios e projelos voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, o jornal versa sobre o apoio do Instituto de

Tecnologia de Alimentos, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e as

inscrições abertas para o TechStart Food Inovation. Além do Ital como parceiro especialista, a

iniciativa conta com o apoio do Instituto Eldorado, da Embrapa Informática e da Fundação lota.

O programa de aceleração foi criado pela Conexão F, incubadora de conhecimentos da Fundação

de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), com a FoodVentures e a Venture

Hub. É voltado para instituições, empresas e startups que podem acelerar negócios dentro das

oito categorias previstas. A matéria conta com declarações de Luis Madi, diretor de Assuntos

Internacionais do Ital, e de Raul Amaral, coordenador-técnico da Plataforma de Inovação

Tecnológica do mesmo órgäo. Dentre outtos pontos, os entrevistados destacaram o potencial do

segmento, já que 95o/o das indústrias de alimentos e bebidas, segundo levantamento do Seade em

tr
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2012, eram pequenas e micros empresas de até 99 funcionários, mostrando um grande potencial

de evolução.

Ponto positivo: matéria muito bem escrita, interessante e abrangente, tocando em vários pontos

da iniciativa.

Ponto negativo: não se trata exatamente de um ponto negativo namatéria; porém, considerando

a relevância da iniciativa e avaliando o espectro da divulgação obtida, consideramos que é preciso

rever a estratégia para ampliar sua visibili dade,trabalhando em parceria com as demais entidades

envolvidas.

Ações sugeridas: aumentar o interesse pela divulgação (por meio de relacionamento prévio com

os demais parceiros e com a imprensa), oferta de entrevistas exclusivas com porta-vozes em

colunas sobre agronegócio e veículos especializados, presskits virtuais com textos, declarações,

entrevistas e imagens para a imprensa, produção e campanhas de divulgação por meio de

podcasts e vídeos para redes sociais etc.

æ_
lflrNrsfrßl

IIIEüI CARNETEC"rñ
O veículo setorial publicou, nessa data, amatéria Pesquisa sobre alimentos à base de vegetais

similares aos produtos cárneos, informando que o Centro de Tecnologia de Carnes (CTC), do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), estava convidando os profissionais do setor a

participarem de uma pesquisa sobre o assunto. No questionário, que podia ser respondido em

cerca de 5 minutos de forma voluntária e anônima, o CTC/Ital buscava saber a opinião dos

participantes sobre vários aspectos relacionados aos produtos identificados como "I00o/o

vegetal", "feito de plantas" , "I00Yo com proteína vegetal" e "plant-based' .

Pontos positivos: divulgar a pesquisa e aproximar o Ital de um público-alvo estratégico.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: buscar ampliar a abrangôncia da pesquisa, que era aberta a qualquer pessoa, com

divulgação de posts nas redes sociais, convidando à participação.

tfm SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE/ Itu
q=q.l

Na matéria Com unidade dedicada à segurança e qualidade de carnes e produtos cárneos, Ital

recentes
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mudanças regulatórias, implementadas ao longo de2019 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento. A matéria citou ainda as ações do CTC*Ital (Centro de Tecnologia de Carnes)

para divulgar as mudanças e dar suporte aos produtores, no sentido de estes aumentarem sua

adequação e segurança, bem como a qualidade do produto e sua aceitação junto ao mercado

consumidor. Para completar, destacou, dentre outros avanços, o Selo Arte, para produtos de

origem animal produzidos de forma artesanal.

Ponto positivo: divulgação da ação do Ital na busca por modernização da produção, bem como

em prol da adequação e aumento da qualidade dos produtos cámeos oferecidos à população.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: o tema pode ser trabalhado de forma menos técnica para alcançar outros

veículos, que não apenas os setoriais. Trata-se de um material que pode ter aderência e interesse

paraapopulação, na medida em que, em última análise, estamos falando de segurança alimentar.

23 deiulho de2020

DATAGRO

O veículo reproduziu, na íntegra, a matéria Com unidade dedicada à segurança e qualidade de

cqrnes e produtos cárneos, Ital lista as principais mudanças regulatórias, que abordou sobre as

mais recentes mudanças regulatórias, implementadas ao longo de 2019 pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A matéria citou ainda as ações do CTC-Ital (Centro de

Tecnologia de Carnes) para divulgar as mudanças e dar supofte aos produtores, no sentido de

estes aumentarem sua adequaçáo e a segurança, bem como a qualidade do produto e sua aceitação

junto ao mercado consumidor. Para completar, destacou, dentre outros avanços, o Selo Arte,para

produtos de origem animal produzidos de forma artesanal.

Ponto positivo: divulgação da ação do Ital na busca por modernização da produção, bem como

em prol da adequação e aumento da qualidade dos produtos cárneos oferecidos à população.

\
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Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: o tema pode ser trabalhado de forma menos técnica para alcançar outros

veículos, que não apenas os setoriais. Trata-se de um material que pode ter aderência e interesse

para apopulação, na medida em que, em última análise, estamos falando de segurança alimentar.

24 dejulho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

25 de julho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 dejulho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 d,ejulho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

t

28 de julho de2020
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DATAGRo, EAE vlÁeuIruAS e REVrsrA cAMpo n Nrcócros

Para marcar o Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho, a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo divulgou a matéria reproduzida pelo DATAGRO,

denominada: Dia do Agricultor: seis inovações da Agricultura de SP parafacìlitar as atividades

desse profissional. Lembrando que o agricultor produz alimentos, gera renda e empregos e

contribui ativamente paîa a economia paulista e brasileira, a secretaria enumerou seis inovações

promovidas por ela e que facilitam o dia a dia de quem trabalha no campo:

1 - Novo normal: novas formas de levar tecnologia ao campo

De abril a julho de 2020, os pesquisadores dos institutos e unidades regionais da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram de, aproximadamente, 70 lives. O

acesso aos sites chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas.

2 * Compartilhamento de informações para alavancar a produção

O setor cafeeiro tem uma femamenta de comunicação importante: a rede social do café. Nela,

são tratados assuntos que vão da semente àxícata, contribuindo paraagregffi valor ao produto e

alavancar sua produção.

3 - GDAVE

O sistema Gestão de Defesa Animal Vegetal (GDAVE) modemizou e agilizou a vida dos

agricultores nos últimos anos, permitindo arealização de diversos serviços, sem necessidade de

se deslocar ao Escritório de Defesa Agropecuária.

4-App

A Calculadora do Valor Venal da Terra Rural é o primeiro aplicativo desenvolvido pela

Secretaria de Agricultura e permite que, ao informar o município, area e categoria daterrarural,

o interessado tenha, na tela do celular, o valor de uma propriedade.

5 - Apoio ao agricultor

Para garantir o acesso às políticas públicas voltadas para o setor agrícola, a Coordenadoria

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), órgão de extensão rural e assistência técnica,

tem buscado meios de agilizar o atendimento ao agricultor, utilizando o teletrabalho e

ferramentas tecnológicas.

6 - Orientação nas compras públicas

O Sistema Edital Paulista, ferramenta on-line gratuita da SAA, orienta e dá transparência às

a-:r

lfiffi€ì

chamadas públicas de compras de alimentos, beneficiando o produtor na
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Pontos positivos: matéria inteligente, bem estruturada, que mostra a forma prâtica como a

evolução tecnológica chegou ao campo, de forma decisiva. Divulgação em veículos on-line de

base regional.

Pontos negativos: considerando a pauta muito interessante, pareceu-nos que a divulgação

alcançou ponco resultado (apenas dois veículos).

Ação sugerida: em uma nova oportunidade similar, fazer uma série de reportagens, trabalhando

cada uma das ferramentas que favorecem o cotidiano do agricultor, com imagens, depoimentos

eutilizaçäo das redes sociais, para divulgar essas inovações com vídeos, posts e podcasts.

ãa

lfiffilut:l GEST AGRO 360

Sob o titulo Proteínas vegetais são o tema de último webinar gratuito do ltal sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas", o informativo on-line publicou uma matéria em que detalha

a programação previstapara o último evento da série Ingredientes Saudáveis para Alimentos e

Bebidas. O texto informou quem foram os palestrantes e suas diversas abordagens, bem como

frisou a demanda ctescente por proteínas vegetais, por aspectos de saúde e sustentabilidade no

sistema produtivo. No último encontro, Raquel Casselli, gerente de engajamento corporativo do

The Good Food Institute Brasil (GFI BR), que tem como foco a atuação de empresas, starlups,

investidores, restaurantes e varejo no mercado de proteínas alternativas, apresentou um panorama

a respeito, apontando iniciativas relevantes em andamento, tecnologias utilizadas e principais

desafios para implementá-las. As pesquisadoras do Ital, Mitie Sônia Sadahira e Maria Teresa

Bertoldo Pacheco, apresentaram os processos emergentes e funcionalidades tecnológicas

envolvidos na obtenção de fontes de proteína vegetal, como a produção de farinhas com alto teor

de proteínas, a parlir de feijões. Por fim, o texto destaca que as quatro áreas abordadas pela série

de webinars compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS),

parceria do Ital com a Unicamp e a USP envolvendo consórcio de empresas, cuja proposta de

implantação estava, na altura da publicação da matéria, em fase de avaliação pela Fundação de

Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para integrar os Núcleos de Pesquisa

Orientada a Problemas em São Paulo (\IPOP-SP), no âmbito do Programa Ciência para o

Desenvolvimento.

Ponto positivo: matéria sobre tema muito interessante, o que aumenta a possibilidade de

publicação em vários veículos. Ampliação da divulgação da iniciativa em s on-line de
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base regional. O texto favorece a percepção sobre a pesquisa científica aplicada ao setor de

alimentos e bebidas e demonstra a aluaçã.o da Secretaria cle Agricultura e Abastecimento de São

Paulo, em consórcio com universidades e centros de pesquisa, pata a promoção de uma

atualizaçáo na indústria alimentícia, com a utilizaçáo de ingredientes mais saudáveis.

Pontos negativos: embora muito relevante, a matéria lança mão de muitos termos técnicos (ex.:

"foram lipídeos especiais", "extratos fenólicos"), sem explicar do que se tratam, de onde provêm

e como são processados, o que reduz a capacidade de intelecção do leitor comum e restringe o

interesse da leitura à comunidade acadêmica.

Ação sugerida: fazer novas matérias, podcasts, posts e vídeos, com concepção didática, para

demonstrar o que são os compostos alternativos para a indústria alimentícia, como são

obtidos/produzidos, suas vantagens para a alimentação mais saudável e a importância das

pesquisas desenvolvidas, nesse sentido, pelos institutos ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, de modo a favorecer a compreensão da população em geral sobre

atemâtica.

Obs.: no clipping fornecido para análise deste edital, constava ainda, nessa data, a matéria SP

muda critério de ocupação de UTIs e facilita mudança de fase em reabertura, publicada pelo

jornal O Estado de S. Paulo. Contudo, trata-se de matéria que não tem qualquer interface com a

Secretaria de Agricultura de Abastecimento de SP, fugindo ao escopo desta licitação. Por essa

razáo, não incluímos resumo ou análise.

29 dejulho de2020

fä*døt
tllffi-l cAFÉ PotNT/ Piracicaba

Nessa data, o veículo divulgou a matéria Seis ações que podem facilitar as atividades do

agricultor, com o mesmo texto já publicado em outros veículos sob o título: Dia do Agricultor:

seis inovações da Agricultura de SP parafacilitar as atividades desse profissional.

Pontos positivos: matéria inteligente, bem estruturada, que mostra a forma prëúica como a

evolução tecnológica chegou ao campo, de forma decisiva. Divulgação em veículos on-line de

base regional.
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Pontos negativos: considerando a pauta muito interessante, pareceu-nos que a divulgação

alcançou pouco resultado (apenas três veículos).

Ação sugerida: em uma nova oportunidade similar, fazer uma série de reportagens, trabalhando

cada uma das ferramentas que favorecem o cotidiano do agricultor, com imagens, depoimentos

e utilização das redes sociais para divulgar essas inovações, com vídeos, posts e podcasts.

30 de julho d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

31 de julho de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

1o de agosto d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de agosto de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 de agosto de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

4 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

5 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

6 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

7 de agosto d,e2020

Nessa data, näo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

8 de agosto de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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9 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

10 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

11 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

13 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 d,e agosto de2020
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a Íespeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

15 de agosto de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

l7 d,e agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

18 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

19 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

\

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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20 de agosto d,e 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l d,e agosto d,e2020

r-:-:-L
l{f}uä 16ì
lllñ=l\=i CARNETEC

O veículo publicou, nessa data, a matéria Ú\fi*ot vagas: Linguiças Frescais, Hambtirgueres,

Produtos Reestruturados Crus e Cortes Marinados,para destacar o curso on-line destinado ao

setot, que seria realizado entre 1o e 3 de setembro, pelo Centro de Tecnologia de Carnes do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (CTC/Ital). Denominado Processos Tecnológicos I -
Linguiças Frescais, Hambúrgueres, Produtos Reestruturados Crus e Cortes Marinados, o curso

ofereceu conhecimentos teóricos e práticos necessários para aprodução desses alimentos cárneos

de grande relevância para o mercado brasileiro. Alguns dos temas do curso abordados foram:

qualidade das matérias-primas cárneas, tripas, ingredientes e aditivos convencionais; e

alternativas clean label, produtos artesanais, hambúrguer plant based (análogo), bem como a

estabilidade e segurança microbiológica desses produtos.

As aulas teóricas foram realizadas ao vivo, por meio da plataforma Zoom, e as demonstrações

práticas foram gravadas e alocadas ao longo do programa. Houve participação ativa dos

responsáveis pelas aulas teóricas, em colaboração com fornecedores, ao longo dos vídeos das

aulas práticas. O evento teve patrocínio das empresas: Givaudan/Naturex, Novaprom, Ulma

Packaging, ESB do Brasil e Corbion.

O público-alvo foi formado por profissionais de pequenas e médias empresas processadoras de

cames, nas áreas de produção e desenvolvimento de produtos, bem como demais profissionais

atuantes no setor frigorífico nas áreas comercial e de marketing que buscam conhecimentos

técnicos das tecnologias de processo.

Ponto positivo: mais uma matéria direcionada, dessa vez, sobre

segmento específico, publicada em veículo especializado do setor.

Ponto negativo: não identificado.

para umcurso de in
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Ação sugerida: a exemplo dessa matéria, é possível trabalhar pautas específicas sobre setores,

incluindo entrevistas de técnicos e cientistas dedicados, para outros veículos de segmentos

específicos (ex.: Café Point), criando uma melhor aproximação com stakeholders diferenciados

e formadores de opinião, em seus setores. Também é possível utilizar as redes sociais para, de

forma segmentada, demonstrar o que a SAA fazpor cada setor relevante do agro em São Paulo,

com posts, vídeos, podcasts etc.

22 rle agosto de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 d,e agosto de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 de agosto de2020

DATAGRO

Na matéria Secrelaria de Agricultura de SP apresenta nova organização da programação de

pesquisa aos servidores, o informativo on-line reproduziu release divulgado pelo Governo do

Estado, que trata das novas metas e da reorganizaçäo, traçadas pela Secretaria de Cultura e

Abastecimento de São Paulo, para seus institutos de pesquisa. A reorganização foi apresentada

aos servidores durante a live Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo,realizada em 18 de agosto. De acordo com o informativo,

as novas diretrizes buscam:

- Integrar as competentes equipes;

- O timizar infrae strutura;

trel!r=
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- Estabelecer projetos de pesquisa;

- Desenvolver e inovar (PD&I) em redes para aumentar a eficiência e ampliar parcerias com os

usuários dos resultados da pesquisa agropecuária;

- Reorganizar a programação científica e tecnológica nos Institutos de pesquisa e Polos

Regionais, que compõem a Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (Apta).

O texto informou que a reorganizaçáo da pesquisa no âmbito da Apta foi discutida por um ano e

meio, durante o qual foi realizado um diagnóstico cuidadoso, que avaliou a inserção das

pesquisas desenvolvidas pela agência em 18 cadeias de produção do agro. Para tanto, ao todo,

foram realizados 18 eventos públicos ao longo de2019, com a participação de 952 pessoas,

18,30Á oriundas de institutos ligados à Apta, e as demais de outras unidades da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento e de instituições externas. Durante o evento on-line, foram

apresentados os horizontes da reorganização da programação científica dos institutos da Apta,

que são referência na pesquisa agropecuária no mundo: Instituto Agronômico (IAC), instituto

Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional, com seus 1 1 polos.

De acordo com a matéria, em seu pronunciamento na abertura do evento, a secretária-executiva

Gabriela Chiste falou sobre a imporlância do desenvolvimento científico, ainda mais necessário

no cenário de pandemia, mencionando como exemplo as testagens do RT-q PCR, realizadas pelo

Instituto Biológico para diagnóstico da Covid-19. Chiste ressaltou que a pesquisa, tecnologia e

inovação são as bases que colocarão o setor da agropecuária em um novo patamar e que o

planejamento da pesquisa e a organização das atividades potencializamas estruturas e aumentam

os resultados positivos entregues a toda sociedade.

Pontos positivos: prestar contas à sociedade sobre a nova estruturação dos órgãos de pesquisa

científica ligados à SAA. Expansão da divulgação em veículo de base regional.

Ponto negativo: não identificamos um ponto negativo namatéria em si. Contudo, considerando

a recepção negativa a algumas decisões tomadas na reorganizaçáo, pontuamos que a abordagem

deveria dar indicadores mais precisos sobre o direcionamento de projetos estratégicos que

passam por alterações ou mudam de responsabilidade, a partir da nova organização.
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Ação sugerida: intensificar os esclarecimentos à sociedade por meio das redes sociais e de uma

ação de divulgação mais intensa junto à imprensa, com releases e entrevistas de atores

estratégicos, de modo a explicar o ponto de vista do governo, oferecendo respostas claras e

transparentes aos argumentos contrários à reorganizaçáo, que pressupôs a extinção ou

reposicionamento de alguns institutos de pesquisa.

25 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 d,e agosto de 2020

Nessa dafa, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 de agosto de2020

Nessa data, näo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de agosto de2020

frfffi NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, AvI SITE / Campinas e AGRO PLANNINGURX
A matéria Dia da Avicultura; ações da Secretariø de Agricultura de SP contribuem ,o* o ìà,
e ajudam na garantia da qualidade demonstrou que, dada a relevância para o agro paulista, o

setor recebeu grande atenção do estado. Segundo a Associação de Proteína Animal (ABPA), o

chegou
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a 13.245 milhões de tonelada São Paulo é um expoente no setor, já que a região de Bastos

é considerada o maior polo avícola do país.

Assim, para atender à demanda por pesquisa científica voltada ao setor, o Instituto Biológico (IB*

Apta),ligado à SAA, mantém, em Descalvado, o Centro Avançado em Pesquisa Avícola (Ceav).

Com acreditação internacional pela norma NBR iSO 17025 e credenciada pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a unidade de pesquisa obteve a ampliação de seu

escopo de análises em2020, integrando novos ensaios de biologia molecular para a detecção e

monitoramento de enfermidades que atingem os plantéis. Dessa forma, o Ceav passou a atender

aos programas de certificação e controle de granjas de reprodutoras comerciais, controle e

monitoramento nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corle, e nos

estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodução, compartimentação,

exportação e imporlação de material genético avícola.

Além disso, a equipe de avicultura do Instituto de Zootecnia (IZ- Apta) atende às necessidades

de serviços laboratoriais; e os extensionistas da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CDRS) auxiliam os produtores na implantação de sistemas de produção. Também é

citado o Programa de Sanidade Avícola, conduzido, no estado de São Paulo, pela Coordenadoria

de Defesa Agropecuária, que tem por objetivo controlar as salmoneloses e micoplasmoses

aviárias nos plantéis. O controle de doenças é fundamental, pois, de acordo com o texto, o Estado

de São Paulo é considerado área livre para a Newcastle, ou Influenza Aviëtria. Para intensificar

as ações de defesa sanitária animal, a Secretaria de Agricultura mantém convênio com a

Associação Paulista de Avicultura (APA).

Pontos positivos: divulgação oportuna sobre a extensa atividade da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, em prol do desenvolvimento de ações e novas tecnologias que

impactem positivamente o setor avícola. Divulgação em veículos on-line de base regional.

Pontos negativos: apesar de muito consubstanciada, a matéria é longa demais e trata de muitos

temas ao mesmo tempo, o que reduz o interesse dos veículos pela publicação na íntegra e afasta

os leitores. Em alguns momentos, o texto se torna desinteressante, assemelhando-se a uma longa

lista de atribuições dos institutos, com poucos exemplos práticos e poucas aspas, o que a

comunicação muito impessoal e com tom institucional. A relevância de Bastos, por exemp

como maior polo de avicultura do país, não é aproveitada e apenas citada em uma linha, no meio

do texto.

Ações sugeridas: em ocasião semelhante, criar uma série de reportagens que podem ser

tutos nadivulgadas ao longo de toda a semana, demonstrando o impacto das ações
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avicultura. Adotar um tom mais "pessoalizado" e que aproveite o link da dafa, com exemplos e

imagens, paru atrair a atenção dos leitores.

29 de agosto de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 de agosto de2020

Nessa data, não consta divuigação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

31 de agosto de2020

REVISTA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS/ SãO PAUIO

O veículo setorial publicou entrevista com as responsáveis pelas áreas de pesquisa e

desenvolvimento do Tecnolat, laboratório dedicado ao setor e vinculado ao Ital. A diretora

Adriana Torres e as pesquisadoras Leila Spadoti, Maria Isabel Berto e Patrícia Blumer

Zacarchenco são as protagonistas da matéria intitulada Tecnolat Um olhar da ciência para o

leite. A declaração de Adriana Torres resume o tom da matéria: "O agronegócio do leite e seus

derivados desempenham um papel de extrema relevância econômica e social. Se acrescentarmos

a importância nutricional, estamos diante de um dos produtos mais relevantes da agropecuária

brasileira. As tendências de consumo e o desenvolvimento de tecnologias colaboram para uma

série de oportunidades em todos os elos da cadeia. Os fatores 'tradicionais' de preço, sabor e

conveniência são complementados por outros. O consumidor, hoje, se preocupa com

certificação, segrrança, sustentabilidade, impacto social eprioriza a saúde".

Ponto positivo: divulgação dos trabalhos da Tecnolat em veículo setorial, que chega a um

público específico, por meio de suas colaboradoras, dando "voz" à instituição e seu importante
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papel para o setor. A entrevista ocupa seis páginas da revista, é muito positiva e aborda os

trabalhos realizados pela instituição, ressaltando que a Tecnolat é uma das entidades mais

respeitadas e dedicadas a pesquisas na área de alimentos e bebidas no país.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: produção de podcasts, vídeos para plataformas digitais de entrevistas com

lideranças dos institutos ligados ao ltal, com objetivo de ampliar o reconhecimento social sobre

as ações dos órgãos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP.

1o de setembro de 2020

EAE MAQUINAS

O veículo publicou, nessa data, matéria sobre o aniversário de 57 anos do ltal, sob o título No

ctniversório de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos destaca maior integração e

responsabilidade social. O evento on-line que marcou adata,realizado em 28 de agosto, encerrou

a gincana interna on-line em torno de conhecimentos dos Times da Qualidade - dedicados a

temas como 5S, ações de cidadania, gerenciamento de resíduos, metrologia, qualidade de vida e

segurança no trabalho - e resultou na doação de 576L de leite ao Lar de Promoção do Jovem,

entidade assistencial de Campinas, cidade sede do Ital. Em pronunciamento aos 150

colaboradores presentes à comemoração virtual, a diretora-geral Eloisa Garcia afirmou que o

objetivo do instituto é "trabalhar cada vez mais na prospecção de projetos especiais e na

integração com outras instituições, com propostas mais robustas e competitivas que tragam ainda

mais resultados valiosos para a sociedade".

Vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Ital tem atualmente, como principais

desafios, adequar-se à reestruturação administrativa da secretaria e à reorganização dos

programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) da Apta. Tudo isso em meio à

nova realidade resultante da pandemia da Covid-19, que exige ainda mais empenho

fortalecimento de parcerias, ampliando possibilidades, tanto com as já consolidadas quanto

as novas. Também estava entre os projetos da instituição estreitar os laços com a Fundação de

badora de
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conhecimento Conexão.f, otimizando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Além disso,

o Ital negociava à época, por meio da Apta, a renovação e ampliação da parceria com a alemã

Fraunhofer para Inovações em Alimentos e Biorecursos (FPC).

Ponto positivo: divulgação dos projetos da instituição, aproveitando a ocasião do aniversário,

em veículos on-line de base regional.

Pontos negativos: não há pontos negativos namatéria. Porém, sugerimos uma ação para ampliar

a divulgação, que acabou restrita a apenas dois veículos on-line.

Ação sugerida: como se trata de uma ação que tem bastante apelo nos veículos locais,

principalmente pela ação social incluída, sugerimos antecipar a divulgaçã,o para aumentar o

interesse dos veículos locais ou regionais. Cabe frisar que a matéria foi postada no Portal do

Governo do Estado no dia 31 de agosto, depois dadatacomemorativa, o que fazcomque o timing

da matéria seja perdido, para a maior parle dos veículos.

2 de setembro de 2020

(>=--
Ifffi] AMANHECER DAS NoTÍCIAS

Tecnologia de Alimentos destaca maÌor integração e responsabilidade social,já publicada por

outro veículo, no dia anterior.

Ponto positivo: divulgação dos projetos da instituição, aproveitando a ocasião do aniversário,

em veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não há ponto negativo na matéria. Porém, sugerimos uma ação para ampliar a

divulgação, que acabou restrita a apenas dois veículos.

Ação sugerida: como se trata de uma ação que tem bastante apelo nos veículos locais,

principalmente pela ação social incluída, sugerimos antecipar a divulgação para aumentar o

interesse dos veículos locais ou regionais. Cabe frisar que a matéria foi postada no Portal do

Governo do Estado no dia 31 de agosto, depois da data comemorativa, o que fazcomque o timing

da matéria seja perdido, para a maior parte dos veículos

3 de setembro de 2020
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Fernandópolis

Na matéria Secretaria de Agricultura de SP apresenta nova organização da programação de

pesquisa aos servidores, o informativo on-line reproduziu release divulgado pelo Governo do

Estado, que trata das novas metas e da reorganizaçáo, traçadas pela Secretaria de Cultura e

Abastecimento de São Paulo para seus institutos de pesquisa. A reorganização foi apresentada

aos servidores durante a live Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, realizadaem 18 de agosto.

Pontos positivos: prestar contas à sociedade sobre a nova estruturação dos órgãos de pesquisa

científica ligados à SAA. Expansão da divulgação em veículo de base regional.

Ponto negativo: não identificamos um ponto negativo na matéria em si. Contudo, considerando

a recepção negativa a algumas decisões tomadas na reorganização, pontuamos que a abordagem

deveria dar indicadores mais precisos sobre o direcionamento de projetos estratégicos que

passam por alterações ou mudam de responsabilidade, apafür da nova organização.

Ação sugerida: intensificar os esclarecimentos à sociedade por meio das redes sociais e de uma

ação de divulgação mais intensa junto à imprensa, com releases e entrevistas de atores

estratégicos, de modo a explicar o ponto de vista do governo, oferecendo respostas claras e

transparentes aos argumentos contrários à reorganização, que pressupôs a extinção orl

reposicionamento de alguns institutos de pesquisa.

2A+ ALIMENTOS / São Paulo

O site publicou, na íntegra, a matéria No aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia

Alimentos destaca maior integração e responsabilidade social,já divulgada em outros veículos

anterrormente.

Ponto positivo: divulgação dos projetos da instituição, aproveitando a ocasião anlversano,
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em veículos on-line de base regional.
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Ponto negativo: não há pontos negativos na matéria. Porém, sugerimos uma ação para ampliar

a divulgação, que acabou restrita a apenas dois veículos.

Ação sugerida: como se trata de uma ação que tem bastante apelo nos veículos locais,

principalmente pela ação social incluída, sugerimos antecipar a divulgação paru aumentar o

interesse dos veículos locais ou regionais. Cabe frisar que a matéria foi postada no Portal do

Governo do Estado no dia 3 1 de agosto, depois da data comemorativa, o que faz com que o timing

da matéria seja perdido,para a maior parte dos veículos.

4 de setembro de 2020

PRIMEIRA PAGINA e PRIMEIRA PAGINA ONLINE / São CaTIos

Sob o titulo Secretaria de Agricultura tem nova organização, o jornal publicou nessa data, em

suas versões impressa e on-line, informações já divulgadas em outros veículos sobre a

reorganização realizada nos institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo. As novas diretrizes foram apresentadas aos servidores durante a

live Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, transmitida em 18 de agosto.

Ponto positivo: prestar contas à sociedade sobre a nova estruturação dos órgãos de pesquisa

científica ligados à SAA. Expansão da divulgação em veículo de base regional.

Ponto negativo: não identificamos um ponto negativo namatéria em si. Contudo, considerando

a recepção negativa a algumas decisões tomadas na reorganizaçào, consideramos que a

abordagem deveria dar indicadores mais precisos sobre o direcionamento de projetos estratégicos

que passam por alterações ou mudam de responsabilidade, a partir da nova organização.

Ações sugeridas: intensificar os esclarecimentos à sociedade por meio das redes sociais e de

uma ação de divulgação mais intensa junto à imprensa, com releases e entrevistas de a

IIfDffiìtlt:l
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estratégicos, de modo a explicar o ponto de vista do governo, oferecendo respostas claras e

transparentes aos argumentos contrários à reorganizaçáo,

reposicionamento de alguns institutos de pesquisa.

ouque pressupôs a
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5 de setembro de 2020

JORNAL DE PIRACICABA - Impresso

O informativo reproduziu, na írftegra, a matéria Secretaria apresenta nova organização da

programação de pesquisa,já publicada em dias anteriores por outros veículos.

Pontos positivos: prestar contas à sociedade sobre a nova estruturação dos órgãos de pesquisa

científica ligados à SAA. Expansão da divulgação em veículo de base regional.

Ponto negativo: não identificamos um ponto negativo namatéria em si. Contudo, considerando

a recepção negativa a algumas decisões tomadas na reorganizaçáo, consideramos que a

abordagem deveria dar indicadores mais precisos sobre o direcionamento de projetos estratégicos

que passam por alterações ou mudam de responsabilidade, apafür da nova organização.

Ações sugeridas: intensificar os esclarecimentos à sociedade por meio das redes sociais e de

uma ação de divulgação mais intensa junto à imprensa, com releases e entrevistas de atores

estratégicos, de modo a explicar o ponto de vista do govemo, oferecendo respostas claras e

transparentes aos argumentos contrários à reorganização, que pressupôs a extinção ou

reposicionamento de alguns institutos de pesquisa.

6 de setembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

7 de setembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e
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Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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I de setembro de 2020

ffiì JORNAL DA FRANCA, PRIMEIRA EDIÇÃO / Osasco, CAJAMAR
lll^Ël'i'=t NOTÍCIAS, VALE NE\ryS, DrÁRrO DO LITORAL/ Santos e VALE NEWS/ São

José dos Campos

Os informativos publicaram, nessa data, amatéria Covid-L9; contaminação por embalagens é

tema de seminário onJine em 17 de setembro em SP.No Diário do Litoral, de Santos, o mesmo

texto aparece sob o título Estado fará seminario para debater contaminação do coronavírus por

embalagens. A matéria ressalta a abertura das inscrições gratuitas, com acesso para os primeiros

500 inscritos. A iniciativa do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado, tinha por objetivo esclarecer os consumidores sobre a

transmissão do vírus responsável pela atual pandemia, via alimentos ou embalagens. Os

palestrantes Gustavo Moraes e Leda Couto são pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Embalagens (Cetea), vinculado ao Ital. Juntos, eles abordaram a viabilidade do novo coronavírus

(SARS-CoV-2) em diversas superfícies, as mudanças esperadas no design das embalagens pós-

pandemia, algumas tendências de mercado e aspectos de sustentabilidade, como a flexibilização

de medidas restritivas relativas aos plásticos descartáveis e a interrupção da cadeia de reciclagem.

Pontos positivos: divulgação da iniciativa em veículo de base regional. Tema de alto interesse

para apopulação em geral, que estimulou a publicação de matérias posteriores ao seminário, com

entrevistas dos palestrantes.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: tendo em vista o interesse e a relevância social da temática, sobre a qual

existem muitas dúvidas, é possível filmar e fazer uma edição dos principais pontos abordados no

evento, para divulgar "pílulas de esclarecimento" em vídeo sobre a contaminação por

embalagens, nas redes sociais, paralelamente divulgando também,para a população, a relevância

do trabalho do Cetea.

tflry
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Na mesma dafa, o site da Gazeta de São Paulo veiculou nota intitulada Risco das Embalagens

sobre a realizaçáo do seminário on-line. Este teve como objetivo esclarecer os consumidores

sobre a transmissão do novo coronavírus por meio de alimentos ou embalagens, além de

apresentar algumas tendências de mercado, sustentabilidade, a flexibilização das medidas

restritivas de plásticos descartáveis e a interrupção da cadeia de reciclagem durante o período da

pandemia da Covid-l9.

Ponto positivo: divulgação do evento promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de SP.

Ponto negativo: pequena menção sobre conteúdo divulgado pela assessoria de comunicação da

SAA.

Ação sugeridz: follow up com o objetivo de mais visibilidade dos conteúdos divulgados

Rádio Jornal 1470 AM / Indaiatuba

Com o título O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, oferece seminário on-line gratuito sobre a transmissão do coronavírus via

alimentos e suas embalagens, o Jornal das I l, da Rádio Jornal, de Indaiatuba, divulgou o evento,

em matéria com 2m1 minuto e 33 segundos de duração. A abordagem frisou as inscrições abertas

e os temas contemplados.

Ponto positivo: ampliação da informação e divulgação da iniciativa em uln veículo importante,

o rádio, que tem alta penetrabilidade nas classes populares.

Ponto negativo: ajornalista responsável que leu amatériano ar, ao vivo, parecia não ter qualquer

conhecimento prévio do texto do release, o que resultou em uma interpretação truncada

mensagem (ex.: falou que o evento ocorreria naquele dia e depois se corrigiu, leu as

com entonação e pontuação equivocadas - o que atrapalhou a intelecção).
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Ações sugeridas: oferecer entrevistas ao vivo ou produzir podcasts gravados com pofia-vozes

previamente qualificados em media trainÌngs, que tenham introjetado mensagens-chaves

simplificadas e bem trabalhadas, para explorar melhor o veículo rádio em temas de grande apelo

popular (como a matéria em questão). É importante ter em conta que o rádio utiliza uma

linguagem mais coloquial e dialógica, e que sua penetrabilidade nas classes populares e

relevância no interior do estado não podem ser esquecidas.

9 de setembro de 2020

tfiffigì
tlt::::::-Jr:-:\( BETO RIBEIRO REPÓRTER / Araras, NOTÍCIAS DE CAMPINAS, O

REGIONAL ONLINE/ Catanduva,2{+ ALIMENTOS / São Paulo

O RBGIONAL/ Catanduva

Os veículos publicaram, nessa data, a íntegra da materia Covid-L9; contaminação por

embalagens é tema de seminário on-line em I7 de setembro em SP,já publicada por outros

veículos on-line, em dias anteriores. O mesmo texto é reproduzido nas edições impressa e on-

line de O Regional, de Catanduva, com o título Agricultura SP fará seminário on-line com o

tema "contaminação por embalagens". No 2A+ Alimentos, o título adotado foi Covid-L9;

contaminação por embalagens é tema de webinar gratuito do Instituto de Tecnologia de

Alimentos. O evento, promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado, tinha por objetivo esclarecer os consumidores sobre

a transmissão do vírus responsável pela atual pandemia, via alimentos ou embalagens.

Ponto positivo: ampliação da divulgação das iniciativas em veículo de base regional, temas de

alto interesse para a população em geral.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: tendo em vista o interesse e a relevância social das temáticas, sobre a

existem muitas dúvidas, é possível filmar e fazer uma edição dos principais pontos abordados no

evento, para divulgar "pílulas de esclarecimento" em vídeos sobre a contaminação por

tr
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embalagens, nas redes sociais, paralelamente divulgando também,para a população, a relevância

do trabalho do Cetea.

O Regional Online publicou também, na mesma data, a íntegra da matéria Abertas as Inscrições

para a 6o Edição On-line da Semana Tecnológica Cereal Chocotec,já divulgada em outros sites

anteriormente.

GAZETA DE S. PAULO

Dessa vez, em sua versão impressa, a Gazeta de São Paulo veiculou nota intitulada Risco das

Embalagens sobre a rcalizaçáo do seminário on-line, que tem como objetivo esclarecer os

consumidores sobre a transmissão do novo coronavírus por alimentos ou embalagens, além de

apresentar algumas tendências de mercado e sustentabilidade.

Ponto positivo: divulgação do evento promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de SP.

Ponto negativo: pequena menção sobre conteúdo divulgado pela assessoria de comunicação da

SAA.

Ação sugerida:/ollow up com o objetivo de mais visibilidade dos conteúdos divulgados.

l0 de setembro de2020

Obs.: no clipping disponibilizado, constava uma matéria publicada nessa data no UOL

NOTÍCIAS, intitulada Vídeo mostra lanche de fast food intacto após 24 anos; por que não

estraga?, sobre vídeo que viralizou nas redes em agosto, embora traga informações já publi

em 2018. O vídeo mostra um experimento supostamente rcalizado por uma moça que alega

guardado um sanduíche do McDonald's em um armário por 24 anos, sem que ele

qualquer sinal de deterioração. Embora trate de matéria afim ao setor de alimentos, a pauta não

tem qualquer interface com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e foge ao

objetivo desta análise,razáo pela qual não será comentada.
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11 de setembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

12 d,e setembro de2020

Nessa data, não consta dir,ulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

L3 de setembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 de setembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

15 de setembro de2020

INVESTE SAO PAULO

O site reproduziu,naírúegra. release divulgado pela SAA, sob o título Abertas as inscrições para

6n edição on-line dq Semana Tecnológica Cereal Chocotec. O texto informou sobre a

programação e inscrições abertas paraa 6" edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, de

5 a 9 de outubro, pela primeiravez em formato on-line. A semana foi promovida pelo Centro de
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Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) 
- do instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado - e ofereceu aos parlicipantes

conhecimentos sobre a produção de chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais e de

frutas, microencapsulação de alimentos, entre outros temas. A programação tocou ainda em

outros temas importantes para a indústria alimentícia, como certificações orgânicas,

sustentabilidade ambiental, soluções responsáveis de agregação e valor. O objetivo do evento foi

ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e

estudantes das áreas, além de micros, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se

aprimorarem e inovarem. Além de sete cuÍsos teórico-práticos, a semana trouxe ainda a

possibilidade de participação no 2o Seminário Sustentabilidade em Bakery & Confectionery, com

palestras da diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação, e da vice-diretora

do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital, Fiorella Dantas, sobre tendências em

embalagens.

A 6u Semana Tecnológica do Cereal Chocotec contou com apoio das associações brasileiras

Abiad, de indústrias de alimentos para fins especiais e congêneres; Abiam, de indústria e

comércio de ingredientes e aditivos; Abip, de indústrias de panificação e confeitaria; Abitrigo,

da indústria do trigo; e Abimapi, das indústrias de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos

- além da Conexão.f, incubadora de conhecimento da Fundação de Desenvolvimento da

Pesquisa do Agronegócio (Fundepag). As empresas AAK, Bizerba, Cargill, Carino, GNT, Perkin

Elmer e WQS patrocinaram a iniciativa.

Pontos positivos: divulgação em veículos on-line de base regional; matéria de grande interesse

pala a sociedade em geral e para a indústria de alimentos

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: tendo em vista a relevância das temáticas abordadas na Semana Tecnológica,

e a facilidade de acesso em sua versão on-line, organizar previamente uma divulgação

direcionada a veículos e organizações voltadas ao desenvolvimento de micros e pequenas

empresas - muitas das quais se dedicam ao setor de confeitaria artesanal (Ex: Pequenas

Entpresas, Grandes Negócios; publicações do Sebrae; publicações das instituições parceiras

etc.). Com estratégia prévia e direcionada, é possível levar a divulgação além dos veículos

regionais. Outro ponto importante é que, mesmo que o evento volte a ser presencial, no futuro, é

possível dar a ele uma configuração híbrida e ampliar o acesso via abertura de inscrições para
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determinadas atividades por plataformas on-line, bem como divulgar os principais momentos,

sob a forma de vídeos editados, nas redes sociais.

llf rNéft61

UlÆl CAN - CIDADE 
^ZUL 

NOTÍCIAS / Rio Claro, JORNAL FOLHA DA TERRA/:^\
Itupeva e PORTAL TERNURA FM 99,3

Na matéria Secretaria de Agricultura destaca aluaçdo dos biólogos no setor de agronegócios,

os informativos on-line dão visibilidade à atuação desses profissionais, que ocupam diversas

atividades fundamentais nos Institutos de Pesquisa ligados à pasta, no estado. Lembrando que o

Dia do Biólogo é comemorado em 3 de setembro, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado informou que conta com 744 biólogos atuando em seis institutos e 1 1 polos regionais

de pesquisa, que formam a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). Outros 21

atuam na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS).

Para ilustrar essa atuação, foram apresentados alguns profissionais, como Ana Eugênia de

Carvalho Campos, pesquisadora que se dedica à pesquisa de formigas para seu controle e manejo

na agricultura. Desde 2019, ela é diretora-geral do Instituto Biológico (IB), referência no Brasil

e no exterior em meio ambiente e em sanidade animal e vegetal. Outra referência no setor é

Marta Taniwaki, do ltal, que estuda fungos e microtoxinas, com o objetivo de aumentar a

segurança no processamento de alimentos. Ela desenvolveu, ao longo da cameira de 35 anos,

estudos científicos relacionados à presença de fungos e toxinas no café, castanha do Brasil, cacan,

amendoim e affoz; e é a única brasileira membro da International Commission on Food

Mycology (ICFM) e a segunda na International Commission on Microbiological Specification

for Foods (ICMSF) 
- além de integrar o grupo técnico do comitê do Codex Alimentarius de

Contaminantes de Alimentos (CCCF), coordenado pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa). JâLaís Moreira Granato, que atua no Centro de Citricultura do IAC, mantém

o principal blog sobre agricultura do país, o Descascando a Ciência, uma maneira de simplificar

a linguagem e aproximar todas as pessoas das realizações científicas que, nem sempre, são

compreensíveis para quem não é cientista. A matéria também explicou sobre a formação em

Biologia, suas múltiplas aplicações e sua ampla atuação.

Pontos positivos: matériabem escrita, com tema relevante e de grande interesse para a popul

em geral. Ampliação da divulgação em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: apesar da matéria ser excelente, foi divulgada mais de 10 dias do Dia do

Biólogo (3 de setembro), o que pode ter reduzido sua possibilidade de reprod
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Ação sugerida: a exemplo do que já é feito no blog Descascando a Ciência, criar materiais de

comunicação com um viés didático, de fácil compreensáo, para divulgação em redes sociais,

esclarecendo sobre todo o espectro de atividades profissionais contempladas pelos institutos de

pesquisa (agrônomos, geólogos, químicos etc.): o que fazem e como suas descoberlas

influenciam positivamente no universo do agro

16 de setembro de2020

JORNAL DE PIRACICABA/Piracicaba

O jornal reproduziu parcialmente nessa data, em sua edição impressa, amatéria

Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor de agronegócios.

Ponto positivo: matéria bem escrita, com tema relevante e de grande interesse para a população

em geral. Ampliação da divulgação em veículo impresso tradicional, impoftante regionalmente,

em meia página.

Ponto negativo: apesar da matéria ser excelente, foi divulgada mais de 10 dias depois do Dia do

Biólogo (3 de setembro), o que pode ter reduzido sua possibilidade de reprodução.

Ação sugerida: a exemplo do que já é feito no blog Descascando a Ciência, uiar materiais de

comunicação com um viés didático, de fácil compreensäo,para divulgação em redes sociais,

esclarecendo sobre todo o espectro de atividades profissionais contempladas pelos institutos de

pesquisa (agrônomos, geólogos, químicos etc.): o que fazem e como suas descobertas

influenciam positivamente no universo agro.

l7 de setembro de2020

.{
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llfsel
lllLl \lr-'ltlr- JORNAL DA FRANCA/ Franca e JORNAL DA TERRA / Itupeva

Reproduzindo, na íntegra, release divulgado pela SAA, e sob o título Evento on-line promove

capacitação em panificação e confeitaria, os veículos informaram sobre a programação e

inscrições abertas para a sexta edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, de 5 a 9 de

outubro, pela primeiravezem formato on-line. A semana foi promovida pelo Centro de Cere\
e Chocolate (Cereal Chocotec) - do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado [=-) /
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado ofereceu aos participantes 4l(

' 
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conhecimentos sobre a produção de chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais e de

fi'utas, microencapsulação de alimentos, entLe outros temas.

Pontos positivos: divulgação em veículos on-line de base regional; matéria de grande interesse

paru a sociedade em geral e para a indústria de alimentos

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: tendo em vista a relevância das temáticas abordadas na Semana Tecnológica,

e a facilidade de acesso em sua versão on-line, organizar previamente uma divulgação

direcionada a veículos e organizações voltados ao desenvolvimento de micros e pequenas

empresas - muitas das quais se dedicam ao setor de confeitaria artesanal (Ex: Pequenas

Empresas, Grandes Negócios; publicações do Sebrae; publicações das instituições parceiras

etc.). Com estratégia prévia e direcionada, é possível levar a divulgação além dos veículos

regionais. Outro ponto importante é que, mesmo que o evento volte a ser presencial, no futuro, é

possível dar a ele uma configuração híbrida e ampliar o acesso via abertura de inscrições para

determinadas atividades por plataformas on-line, bem como divulgar os principais rnomentos,

sob a forma de vídeos editados, nas redes sociais.

G-:=---
lllNt?J^'sì
llltT\l=l
(:_^ì GAZE"TA DE S. PAULO ONLINE

O site publicou uma nota intitulada Inscrições abertas sobre a sexta edição da Semana

Tecnológica Cereal Chocotec, evento promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Ponto positivo: divulgação do evento promovido pelo Ital

Ponto negativo: pouca visibilidade, informações muito resumidas.

Ação sugerida: follow up com o objetivo de mais visibilidade e aproveitamento dos con

divulgados pelos veículos.

RADIO NOTICIAS 1530 AM/ Tatuí
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A rádio divulgou a 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec, ftazendo informações sobre as

inscrições e palestras a serem realizadas. Destacou que essa será uma excelente oportunidade de

aprendizado para os profissionais da átrea em Tatuí e região.

Ponto positivo: abordagem positiva e elogiosa.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: envio de áudio-boletim com declarações dos organizadores do evento sobre a

importância das ações/eventos promovidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

SP.

SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE e AVICULTURA INDUSTRIAL

ONLINE/Itu

Os veículos setoriais veicularam, na íntegra, amatéria intitulada ltal divulga edital do Processo

Seletivo 2021 para mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, conteúdo produzido pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP. A

matéria trata sobre o período de inscrições para o processo seletivo do programa de mestrado do

Ital, que tem como objetivo fotmar novos pesquisadores, docentes e profissionais qualificados

na ârea de alimentos.

Pontos positivos: publicação na íntegra de material produzido pela assessoria de comunicação

da SAA em veículo setorial, atingindo diretamente o público-alvo específîco. Divulgação das

inscrições para o programa de bolsas, possibilitando uma maior circulação da informaçáo para

os públicos de interesse.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, ampliar a divulgação em redes sociais 
" Oo, -.ro$

llf NIås¿sì
iltFï=t

banner na pâgina inicial do site da

informações sobre o processo seletivo.

todas as /
4'l

!

SAA, direcionando para pâgina intema
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18 de setembro de2020

2A + ALIMENTOS / São Paulo e O REGIONAL ONLINE

Reproduzindo release divulgado pela SAA, sob o título Semana Tecnologica Cereal Chocotec

terá capacitações on-line em produtos de panificação e confeitaria, os veículos informaram

sobre a programação e inscrições abertas para a sexta edição da Semana Tecnológica Cereal

Chocotec, de 5 a 9 de outubro, pela primeira vez em formato on-line. A semana foi promovida

pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) - do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
- e ofereceu

aos participantes conhecimentos sobre a produção de chocolates, drageados, balas de goma,

barras de cereais e de frutas, microencapsulação de alimentos, entre outros temas. A programação

tocou ainda em outros temas importantes para a indústria alimentícia, como certificações

orgânicas, sustentabilidade ambiental, soluções responsáveis de agregação e valor.

Pontos positivos: divulgação em veículos on-line de base regional; matéria de grande interesse

para a sociedade em geral e para a indústria de alimentos

Pontos negativos: não identificados

Ações sugeridas: tendo em vista a relevância das temáticas abordadas na Semana Tecnológica,

e a facilidade de acesso em sua versão on-line, organizar previamente uma divulgação

direcionada a veículos e organizações voltados ao desenvolvimento de micros e pequenas

empresas - muitas das quais se dedicam ao setor de confeitaria artesanal (ex: Pequenas

Empresas, Grandes Negócios; publicações do Sebrae; publicações das instituições parceiras

etc.). Com estratégia prévia e direcionada, é possível levar a divulgação além dos veículos

regionais. Outro ponto importante é que, mesmo que o evento volte a ser presencial, no futuro, é

possível dar a ele uma configuração híbrida e ampliar o acesso via abertura de inscrições para

determinadas atividades por plataformas on-line,

sob a forma de vídeos editados, nas redes sociais.

bem como divulgar os principais momen

GAZETA DE S. PAULO

O jornal impresso publicou nota intitulada Inscrições abertas sobre a sexta edição da

Semana Tecnológica Cereal Chocotec, evento promovido pelo Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.
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Ponto positivo: divulgação do evento promovido pelo Ital.

Ponto negativo: pouca visibilidade, informações muito resumidas

Ação sugerida: follow up com o objetivo de mais visibilidade e aproveitamento dos conteúdos

divulgados pelos veículos.

19 de setembro de2020

NOTÍCIAS DE CAMPINAS, BETO RIBEIRO REPÓRTER/ Araras e FOLHA

DE ITAPETININGA

Mais três veículos on-line reproduziram, na íntegra, release divulgado pela SAA, com a matéria

Evento on-line promove capacitação em panificação e confeitaria, guo informa sobre a

programação e inscrições abertas pata a sexta edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec,

de 5 a 9 de outubro, pela primeira vez em formato on-line.

Pontos positivos: divulgação em veículos on-line de base regional; matéria de grande interesse

para a sociedade em geral e pata a indústria de alimentos

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: tendo em vista a relevância das temáticas abordadas na Semana Tecnológica,

e a facilidade de acesso em sua versão on-line, organizar previamente uma divulgação

direcionada a veículos e organizações voltados ao desenvolvimento de micros e pequenas

empresas - muitas das quais se dedicam ao setor de confeitaria arlesanal (ex.: Pequenas

Empresas, Grandes Negócios; publicações do Sebrae; publicações das instituições parceiras

etc.). Com estratégia prévia e direcionada, é possível levar a divulgação além dos veículos

regionais. Outro ponto importante é que, mesmo que o evento volte a ser presencial, no futuro, é

possível dar a ele uma configuração híbrida e ampliar o acesso via abertura de inscrições

determinadas atividades por plataformas on-line, bem como divulgar os principais
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sob a forma de vídeos editados, nas redes soclars.

20 de setembro de 2020
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l de setembro de2020

ATA NEWS, CAN - CIDADE 
^Z\JL 

NOTÍCIAS/ Rio Ctaro, PRIMEIRA

EDIÇÃO ONLINE/ Osasco e DHOJE INTERIOR ONLINE/ São José do Rio

Preto

As matérias Curso dedicqdo a embalagens para transporte e distribuição é oferecido emformato

onJine e Curso de embalagem para transporle e distribuição on-line divulgaram as vagas

disponíveis para a sexta edição do Curso de Desenvolvimento de Embalagens para Transporte e

Distribuição, capacitaçáo a ser oferecida nos dias 22 e 23 daquele mês, pela primeira vez à

distância, pelo Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O

objetivo, segundo o coordenador técnico do evento, o pesquisador Maurício Bordin, é melhorar

a compreensão dos motivos que levam às perdas de alimentos durante o transporte e mostrar

como reduzir essas perdas, aumentando a competitividade do produtor, por meio do controle de

qualidade dos materiais utilizados e otimização de custos. O curso, que estava na sexta edição, é

oferecido pelo Ital a cada dois anos e não há capacitaçäo similar no mercado. O programa inclui

os principais conceitos aplicados a projetos e avaliação de desempenho, correlação de fatores

presentes nos ambientes de distribuição com a necessidade de proteção de cada produto,

elaboração de planos de avaliação baseados em normas internacionais e ações necessárias para

adequação de produtos para novos mercados e exportação, incluindo as tendências do e-

commerce.

Ponto positivo: divulgação em veículo virtual de base regional, ressaltando o ineditismo da

iniciativa, com as aulas on-line. A matéria explica bem a aplicabilidade da iniciativa.

ressalta o Ital como referência nacional no segmento e inclui aspas dos instrutores,

texto mais interessante.

Ponto negativo: não identificado

o

É elo
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Ações sugeridas: dadaa grande relevância da iniciativa que, em formato on-line, pode encontrar

expressão nacional, ampliar a divulgação para veículos mais relevantes, trabalhando com

antecedência uma estratégia de divulgação com ativação de colunistas e veículos especializados,Ë--
lltffiì presskits com imagens fornecidas, ativação em redes sociais por meio de posts,
E=.1

podcasts, vídeos etc.

2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

O site veiculou, naíntegra, amatéria intitulada Íal divulga edital do Processo Seletivo 2021 para

mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, conteúdo produzido pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP. A matéria trata do

período de inscrições para o processo seletivo do programa de mestrado do Ital, que tem como

objetivo formar novos pesquisadores, docentes e profissionais qualificados na área de alimentos,

e dá mais informações sobre o processo seletivo.

Ponto positivo: divulgação das inscrições para atividade acadêmica, possibilitando uma maior

circulação da informaçáo para os públicos de interesse.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, ampliar a divulgação em redes sociais e por meio de

banner na pâgina inicial do site da SAA, direcionando para pâgina interna com todas as

informações sobre o processo seletivo.

22 de setembro d,e2020

r, -..

iltffit"r-t BETO RIBEIRO REPÓRTER/ATATAS E NOTÍCTAS DE CAMPINAS

Divulgação, nos veículos on-line, da matéria Curso dedicado a embalagens para

distribuição é oferecido emformato on-line,já contemplada por outros veículos da região no

anterior.

Ponto positivo: ampliação da divulgação paru veículos de base regional
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Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: dadaa grande relevância da iniciativa que, em formato on-line, pode encontrar

expressão nacional, ampliar a divulgação parc veículos mais relevantes, trabalhando com

antecedência uma estratégia de divulgação com ativação de colunistas e veículos especializados,

presskits com imagens fornecidas, ativação em redes sociais por meio de posts, podcasts, vídeos

etc.

23 rJe setembro d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 de setembro de2020

(;-_
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INVESTE SÃO P¿.UT,O

O site divulgou, nessa data, a matéria Acordo do ltal com BiolnFood permite instalação de

startup em órgão da Secretaria de Agricultura e abastecimento de,SP. A mat&iadetalha o acordo

inédito de cooperação celebrado entre o instituto de Tecnologia de Alimentos (ltal) e a startup

BioinFood. A partir do acordo, a empÍesa, especializada em fermentos e processos fermentativos,

fr.caÉtabrigada por dois anos nas instalações da instituição, para arealizaçáo de projetos de PD&I

em parceria. Com a BioinFood, o Ital reforça sua competência no desenvolvimento de

microrganismos que incorporem características nutricionais, funcionais e tecnológicas a

alimentos e bebidas. Explicando o potencial dos estudos, Osmar Netto, responsável por P&D e

Operações da BioinFood, lembrou-se de que "os fermentos são ainda muito pouco explorados no

Brasil, inclusive são tratados como commodity, e existe um mundo de possibilidades, porque são

organismos muito utilizados na indústria de diferentes segmentos, desde a panificação

nutrição animal, passando por biotecnologia".

Inicialmente, as unidades envolvidas foram o Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o

pro.¡etos

a

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec). Estão previstos

17r
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para desenvolvimento de levedura de fermentação de cacaLt, de probióticos para base de frutas e

grãos e para base lâctea e de ferment o pala a chamadamassa âcida, de fermentação natural, como

a do panetone e as de outros pães de casca dura. Fundada em 2018, a BioinFood é constituída

por três engenheiros de alimentos, os doutores em Genética de Leveduras, Gleidson Teixeira e

Osmar Netto, que têm experiência de seis anos em pesquisa na indústria e na Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp), e de sete anos em coordenação de biotecnologia na indústria,

respectivamente; e Gabriel Galembeck, eüe atuou por 10 anos como diretor de P&D na

Ambev/hnbev.

O texto ressaltou também a agilidade da tramitação, realizada em menos de 15 dias, graças ao

Programa SP Sem Papel. Demonstrou ainda que a Lei da Inovação abriu novos espaços para a

realização de inúmeras parcerias público-privadas, em prol do desenvolvimento do agronegócio

e da indústria alimentícia. O acordo de cooperação conta com a interveniência da Fundação de

Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag). A matéria é concluída indicando

outras possibilidades futuras de parcerias público-privadas em prol da inovação nos setores de

agricultura, alimentação e outros.

Ponto positivo: divulgação de uma parceria altamente inovadora, viabtlizada com agilidade por

uma atualizaçáo legal que amplia as possibilidades das parcerias público-privadas voltadas à

pesquisa aplicada na agroindústria. Divulgação em veículo on-line de base regional.

Pontos negativos: não identificados.

Ações sugeridas: aumentar o interesse pela divulgação (por meio de relacionamento prévio com

os demais parceiros e com a imprensa), oferta de entrevistas exclusivas com -pofta-vozes em

colunas sobre agronegócio e veículos especializados, presskits virtuais com textos, declarações,

entrevistas e imagens para a imprensa, produção e campanhas de divulgação por meio de

podcasts e vídeos para redes sociais etc.

SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE/ Itu e DATAGRO

Os sites veicularam matéria, na íntegra, intitulada Covid-19 e embalagem: pesquisador do

esclarece sobre possibilidades de contaminação através dos materiars, produzidapela

c-
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de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. O texto apresenta
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resultados da pesquisa realizada por Gustavo Moraes, do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), a respeito do período de contaminação do novo coronavírus em embalagens.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo científico de grande interesse paraapopulação em geral,

em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: trabalhar as conclusões da pesquisa sob a forma de releases e com entrevistas

que destaquem pontos de interesse jornalístico ,para aumentar a possibilidade de divulgação ,ptrà
além dos veículos setoriais.

25 de setembro d,e2020

2A+ ALIMENTOS/ São Paulo, DATAGRO e EAE nnÁqUIN,tS

O site veiculou na íntegra amatéria Covid-l9 e embalagem: pesquisador do ltal esclarece sobre

possibilidades de contaminação através dos materials sobre os resultados da pesquisarealizada

por Gustavo Moraes, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), a respeito do período de

contaminação do novo coronavírus em embalagens.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo científico de grande interesse paraapopulação em geral

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: trabalhar as conclusões da pesquisa sob a forma de releases e com entrevistas

que destaquem pontos de interesse jornalístico ,pffiã aumentar a possibilidade de divulgação ,para

ä
lflffil
"c+

além dos veículos setoriais.
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O site reproduziu na íntegra da matéria Acordo do ltal com a BiolnFood permite a instalação da

startup em órgão da Secretaria de SP, detalhando o acordo inédito que permitirá que a empresa,

especializada em fermentos e processos fermentativos, fique abrigada por dois anos nas

instalações da instituição,paraarealizaçáo de projetos de PD&I em parceria. Com a BioinFood,

o Ital reforça sua competência no desenvolvimento de microrganismos que incorporem

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Pontos positivos: divulgação de uma parceria altamente inovadora, viabilizada com agilidade

por uma atualizaçáo legal que amplia as possibilidades das parcerias público-privadas voltadas à

pesquisa aplicada na agroindústria. Divulgação em veículo on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: aumentar o interesse pela divulgação (por meio de relacionamento prévio com

os demais parceiros e com a imprensa), oferta de entrevistas exclusivas com pofta-vozes em

colunas sobre agronegócio e veículos especializados, presskits virtuais com textos, declarações,

entrevistas e imagens para a imprensa, produção e campanhas de divulgação por meio de

podcasts e vídeos para redes sociais etc.

frrct EAE MAQUINAS

A matéria Brasil exporta primeira carga de melão para China deu destaque ao embarque

pioneiro de três toneladas e meia de melões tipo "peie de sapo", oriundos da região de Mossoró

(RN), que desembarcaram naquela semana no Aeroporto de Xangai. O texto trouxe declaração

da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, destacando a imporlância da abertura do mercado

chinês, já que o país asiático é o maior produtor e consumidor de melão - cerca de metade da

produção mundial, ou 17 milhões de toneladas, em20l7. Uma das vantagens para os produtores

brasileiros é que a safra nacional coincide com a entressafra, naquele país. 
\

Para que o negócio fosse concluído, foi firmado um acordo bilateral entre Brasil e China, e fdräùrr' \r_)
necessárias certificações fitossanitárias para garantir que o melão brasileiro está livre de pragas

e passa por rígidas vistorias. Em janeiro, técnicos da Administração-Geral de Aduana da China

dutoras
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de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, estados que são os maiores produtores da fruta. E

o melão embarcado foi vistoriado pelas equipes do Mapa nas próprias fazendas, com a presença

de fiscal habilitado pelo governo chinês e lacre do ministério na embalagem da fruta.

A matéria informou que a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e

Derivados (Abrafrutas) também participou das negociações e apoiarâ os produtores nas questões

logísticas, para ampliar as vendas aos chineses. E concluiu com dados de exportação do melão

brasileiro, em 2019: mais de 251mil toneladas, para diversos países. Com a abeftura do mercado

chinês, os produtores esperam dobrar as vendas externas, conquistando, no mínimo, I%o do

mercado da China.

Ponto positivo: divulgação de um acordo bilateral muito importante para o incremento da

agroindústria nacional.

Pontos negativos: não se trata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não

cabe análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de

ações nessa matéria. A carga de melões destinada à China é proveniente do Rio Grande do Norte

e não há qualquer interface da secretaria ou de algum de seus institutos no negócio.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe a sugestão de ações, embora amatéria

figure no clipping, provavelmente, por se tratar de um tema importante para o agronegócio

brasileiro como um todo.

26 de setembro de2020

[rffii
llltT\ì=lIILã UOL/ São Paulo

Em sua pâgina VIVA BEM, o portal publicou a matéria 9 chás que dão disposição e podem

substituir o café, com uma listagem de tipos de chá que possuem cafeína. O texto faz uma

referência ao levantamento realizado pelo Ital sobre o chá-mate, que apontou uma dose menor

de cafeína do que em bebidas à base de Camellia sinesis.

Ponto positivo: matéria neutra, com referência a estudo do Ital

t

Ponto negativo: não identificado.
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Ação sugerida: é possível criar várias sugestões de pautas e releases sobre pesquisas realizadas

pelo Ital sobre a produção/consumo não apenas de chás, mas de outros produtos brasileiros.

27 d,e setembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de setembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 d,e setembro d,e2020

IitMwù61
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2A+ ALIMENTOS

O site reproduziu, na íntegra, a matéria Acordo do hal com o BiolnFood permite a instalação da

startup em órgão da Seuetaria de SP. O texto detalhou o acordo inédito de cooperação celebrado

entre o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e a staftup BioinFood. A partir do acordo, a

empresa, especializada em fermentos e processos fermentativos, ficará abrigada por dois anos

nas instalações da instituição, para a realização de projetos de PD&I em parceria. Com a

BioinFood, o Ital reforçou sua competência no desenvolvimento de microrganismos que

incorporem características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Pontos positivos: divulgação de uma parceria altamente inovadora, viabilizada com

por uma atualizaçáo legal que amplia as possibilidades das parcerias público-privadas

pesquisa aplicada na agroindústria. Divulgação em veículo on-line de base regional.

a

' L76

Ponto negativo: não identificado
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Ações sugeridas: aumentar o interesse pela divulgação (por meio de relacionamento prévio com

os demais parceiros e com a imprensa), oferta de entrevistas exclusivas com poúa-vozes em

colunas sobre agronegócio e veículos especializados, presskits virtuais com textos, declarações,

entrevistas e imagens para a imprensa, produção e campanhas de divulgação por meio de

podcasts e vídeos para redes sociais etc.

30 de setembro d,e 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

1o de outubro de 2020

JORNAL DE NOVA ODESSA, PROGRAMA SUCESSO NO CAMPO

e PORTAL CANAMIX

Os veículos publicaram, nessa data, a matéria Bolsista do Pibic do Instituto de Zootecnia

apresentarão resultados de pesquisas no Congresso Interinstitucional de Iniciação Cientffica

2020, evento que ocorreupelaprimeira vezem formato on-line, nos dias lo e2 de outubro. A

matéria destacou a participação de 12 bolsistas do instituto, ligado à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, e esclareceu que o CIIC 2020 foi uma realização conjunta da

Embrapa Meio Ambiente, da Embrapa Informática Agropecuitria, do Instituto Agronômico

(IAC), do Instituto de Zootecnia (IZ) e da Apta Regional. O objetivo do evento foi apresentar

resultados de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos bolsistas do Programa Institucional de

Bolsa de Iniciação Científica (Pibic) e Inovação Tecnológica (PI-BITI), do Conselho Nacional

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Ponto positivo: divulgação de iniciativa que favorece a divulgação da pesquisa

aplicada ao agro entrejovens estudantes da graduação

ffirH
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Ações sugeridas: fazer vídeos com as pesquisas mais interessantes, com explicações dos

próprios estudantes, para divulgação em redes sociais.

2 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

4 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecirnento (SAA) do Estado de São Paulo.

5 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

6 de outubro d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa,

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

i

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo
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7 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

8 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

9 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

10 de outubro cle2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

11 de outubro de2020

CORREIO POPULAR/Campinas

O jornal publicou, nessa data, um artigo assinado por três pesquisadores: Marco Antonio T

Zullo, ex-diretor do IAC; Maurilo Monteiro Terra e Luis Carlos Bernacci, respectivamente, ex-

pesquisador aposentado e pesquisador do mesmo órgão. No texto, os articulistas afirmaram que

talmente
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atingidos" pela aplovação do PL 52912020. Dentre os prejuízos elencados à pesquisa científica

do estado, são enumeradas a extinção da Sucen, o que impactaria na prevenção de doenças

transmissíveis por vetores e endêrnicas em determinadas regiões do estado, e a inviabilizaçäo de

estudos relativos à manutenção e recuperação da Mata Atlântica remanescente, pela extinção do

Instituto Florestal. Com vários argumentos técnicos, os autores apelaram ao govemador Doria,

para que este não realizasse a extinção de instituições centenárias e que oferecem expressivas

colaborações à pesquisa e ao desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Ponto positivo: não identificado

Pontos negativos: artigo em tom muito crítico, abonado pela assinatura de três pesquisadores do

IAC, e que se integra a uma série de manifestações negativas identificadas, à época,

principalmente nos veículos de Campinas e região.

Ações sugeridas: entendemos que medidas polêmicas, como a extinção de centros públicos de

pesquisa científica, sempre gerarão mal-estar e protestos. Portanto, uma possível via de redução

de danos à imagem e reputação do governo é abrir uma ampla frente de diálogo, tendo os meios

de comunicação como mediadores convidados, para, por meio de debates em lives, entrevistas

concedidas etc., procular explicar à população o ponto de vista do governo e, principalmente,

quais serão as ações tomadas para evitar que projetos essenciais de pesquisa e desenvolvimento

sejam prejudicados.

12 d,e outubro d,e 2020

Notícia Agrícolas/Campinas

A matéria Dia do Engenheiro Agrônomo; Secretaria de Agricultura de SP conta a trajetória

de profissionais da pasta e mostra sua imporÍância ressaltou a data, comemorada em 12 de

outubro. E,sses profissionais, que possuem vasta íuea de atuação no meio rural e urb (e são

fundamentais para a produção de alimentos e matérias-primas), têm uma

expressiva na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São a

homenagear a categoria profissional, amatéria contou atrajetória de uma de suas pesquisadoras

científicas da étrea, a engenheira agrônoma e pesquisadora do Instituto Agro nômico (IAC),

l,-
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Angela Prela Pantano, pioneira em sua área de atuação, bem como mostrou aação dos técnicos

extensionistas da pasta.

A matéria frisou a formação em Engenharia Agronômica (que fornece uma base para atuação

em várias frentes) e a função social dos 418 engenheiros agrônomos que atuam na SAA e que

se dedicam a auxiliar a ampliar a capacidade da produção agrícola, considerando os aspectos

técnicos, ambiental e socioeconômico.

Ponto positivo: reconhecimento e destaque, em veículo on-line de base regional, de uma

categoria profissional de alta relevância para o agronegócio.

Ponto negativo: não identif,rcado.

Ação sugerida: fazer ações semelhantes para homenagear outras categorias profissionais

relevantes na SAA, ampliando a divulgação para a internet, com o foco de explicar aos jovens

o que faz um agrônomo, um pesquisador, um biólogo etc., para ampliar as alternativas

profissionais.

13 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

14 de outubro de2020

CORREIO POPULAR/Campinas

A nota PL 529/2020 - 4 registrou comespondência da leitora Sandra Regina de A.

Terra, funcionária aposentada da Unicamp. A leitora pediu que o deputado Rafa Zim

lro

di,

candidato a prefeito de Campinas, votasse contra o projeto de lei que, nas palavras da missi

"enfraquecerá sobremaneira os institutos de pesquisa sediados em Campinas", como o c,o
Instituto Biológico, o Ital e o CatilCDRS

Ponto positivo: não identificado
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Ponto negativo: a crítica vem de uma funcionëria da Unicamp, o que lhe dá credibilidade, e está

inserida em um veículo impresso tradicional, quase centenário. Trata-se de uma abordagem em

tom bastante contundente, que vem reforçar as diversas críticas recebidas ao PL 52912020, à

época de sua apresentação pelo Governo do Estado.

Ação sugerida: os momentos de mudança de estruturas estabelecidas são sempre muito

delicados e,lresmo que gerem protestos impossíveis de evitar, é fundamentalutilizar ao máximo

as vias possíveis de informaçáo para oferecer dados de forma simples e clara, para que o governo

possa explicar seus pontos de vista e os fundamentos das medidas polêmicas propostas. As redes

sociais são um bom ambiente para isso, por meio de podcasts, vídeos e posts. Também é possível

agendar entrevistas com porta-vozes preparados, que estejam de posse de mensagens-chaves

devidamente alinhadas, para esclarecer posições governamentais e responder, com transparência

e argumentos lógicos, ao debate proposto pela sociedade.

15 de outubro de2020

a-
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Na matéria ltal fecha acordo de instalação de startup para projetos de pesquisa e inovação, os

informativos veicularam a celebração do acordo inédito, ocorrido em setembro: a cooperação do

órgão com uma startup para viabilizar sua instalação por dois anos na instituição, de modo a

realizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovaçäo (PD&I) em parceria. A empresa é a

BioinFood, especializada em fermentos e processos fermentativos; e a parceria permitirá

ao Ital reforçar sua competôncia para desenvolvimento de microrganismos capazes de incorporar

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Ponto positivo: divulgação de uma parceria altamente inovadora, viabtlizada com agilidade por

uma atualizaçáo legal que amplia as possibilidades das parcerias público-privadas voltadas à

pesquisa aplicada na agroindústria. Divulgação em

Pontos negativos: a divulgação nos dois veículos

assinado em setembro. Além disso, considerando

pareceu subdimensionada.

veículo on-line de base regional

ocorreu apenas em outubro, e o

a importância da pauta, a divulgação nos

\
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Ações sugeridas: aumentar o interesse pela divulgação (por meio de relacionamento prévio com

os demais parceiros e com a imprensa), ofelta de entrevistas exclusivas com porta-vozes em

colunas sobre agronegócio e veículos especializados, presskits virtuais com textos, declarações,

entrevistas e imagens para a imprensa, produção e campanhas de divulgação por meio de

podcasts e vídeos para redes sociais etc.

16 de outubro de2020

GOVBRNO DO ESTADO DE SÃO PAULO C PORTAL MIX VALE

Na matéria ltal: princípios das tecnologias de carnes são abordados em capacÌtação on-line

inédita, o veículo reproduziu, na íntegra. o release divulgado no porlal do Governo do Estado.

São informados os detalhes do curso on-line de três dias voltado para o segmento, realizado pelo

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Paraviabilizar aaprendizagem, o curso ofereceu capacitação teórica com aulas práticas em vídeo.

A coordenação coube ao Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital, unidade que possui 44

anos de experiência em segurança e qualidade de carnes e produtos cárneos. De acordo com

Manuel Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitação, o objetivo era proporcionar

conhecimento para crescimento em funções técnicas na linha de abate, no processamento

primário e no controle de qualidade de carnes. Ele também destacou a abrangência, pois o

formato on-line permitiu o acesso de interessados de todo o país e mesmo do exterior. O requisito

mínimo para a inscrição era que o participante tivesse curso técnico ou graduação incompleta na

area.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de capacitação relevarrte para o setor, em veícu\de

base regional. i\U
Ponto negativo: não identificado. I 
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Ação sugerida: colrlo se trata de uma ação direcionada para um determinado segmento, é

interessante complementar a divulgação normalmente feita para a imprensa em geral com uma
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divulgação específica, direcionada a veículos do setor, para veículos on-line que tenham tropismo

para esse tipo de temática, universidades que ofereçam cursos na mesma étrea dacapacitação etc.,

de modo a ampliar a visibilidade da iniciativa perante seu público-alvo.

Obs.: no clipping fornecido para análise, constava o link paramatéria publicada no site PORTAL

DBO, de São Paulo, com matéria intitulada Pesquisa com hidroxi-minerais na nutrição de

bovinos é reconhecida em congresso científico. O texto abordou sobre a boa colocação do

trabalho de Matheus França, estudante de Engenharia Agronômica que ficou entre os melhores

selecionados no 14o Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica (CIIC 2020), que

ocorreu entre 1o e 3 de outubro de 2020. Contudo, embora o evento seja uma realização anual da

Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Informática Agropecuária, Embrapa Teritorial, Instituto

Agronômico (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e

Agôncia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), amatéria aborda, apenas, o trabalho

do aluno da Unifeb, não tendo qualquer relevância paîa a análise de imagem da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento, em si. Por essa razáo, não procedemos a análise, que foge das

especificações deste edital.

2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

Site publica matéria"Confira estudos sobre biscoitos, iogurtes e sucos industrializados realizados

pelo Ital". Reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, sobre o lançamento no Dia Mundial da

Alimentação e em comemoração ao Dia do Engenheiro dos Alimentos (16/10), sobre três novos

estudos da Série "Alimentos Industrializados 2030". As publicações abordam as origens e tipos

específicos de biscoitos, iogurtes, sucos e outras bebidas carbonatadas, além de sua composição,

segurança para consumo e valor nutricional.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP
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Ponto negativo: Não identificado

L84



rs
Comunlcação Pro Euslness

Ação sugerida: organizar estratégia para expandir a divulgação para além de veículos

especializados, com a tradução de partes dos estudos em pautas que atraiam o interesse da

população, já que os temas das pesquisas têm, por si, grande aderência (ex.: segurança alimentar,

alimentação mais saudável, alimentação infantil, etc.)

REVISTA CANAONLINE/ Ribeirão Preto

Nesta data, o site publica a matéria "Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP faz

diagnóstico inédito das pesquisas desenvolvidas em seus institutos", reproduzindo conteúdo

divulgado pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura do Estado de SP. A

publicação, denominada Planeja PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos Institutos

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, foi produzida a partir de

um amplo diagnóstico das atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de

tecnologia realizado nos seis Institutos e 11 Polos Regionais que formam a Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta) O objetivo do trabalho foi favorecer a construção de planos

de ação visando o planejamento, gestão e a governaîça das atividades de PD&I da Secretaria,

nas principais cadeias de produção do agronegócio paulista e brasileiro.

Ponto positivo: divulgação de trabalho inédito e essencial pala o desenvolvimento dos institutos

ligados à SAA, e divulgação, em veículo setorial, de íntegra do conteúdo publicado pela

assessoria de comunicação.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: como em outras realizações da Apta e do Ital, seria interessante pensar em uma

divulgação mais trabalhada estrategicamente, com releases produzidos em uma linguagem mais

acessível, para ampliar o número de publicações e demonstrar, à sociedade em geral, o valor da

pesquisa para o futuro do agro paulista e nacional.

17 de outubro de2020
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Os veículos reproduziram na íntegra, nessa data, a mat&ia ltal: Princípios das tecnologias de

carnes são abordados em capacitação on-line Ìnédita,já divulgada por outro veículo no dia

anterior. São informados os detalhes do curso on-line de três dias voltado para o segmento,

realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo. Para viabilizar a aprendizagem, o curso ofereceu capacitação teórica com aulas

práticas em vídeo. A coordenação coube ao Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de capacitação relevante para o setor, em veículo de

base regional.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como se trata de uma ação direcionada para um determinado segmento, é

interessante complementar a divulgação normalmente feita para a imprensa em geral com uma

divulgação específìca, direcionada a veículos do setor, para veículos on-line que tenham tropismo

para esse tipo de temâtica, universidades que ofereçam cursos na mesma ârea da capacitação etc.,

de modo a ampliar a visibilidade da iniciativa perante seu público-alvo.

REGIAO NOROESTE/ São José do Rio Preto

Nesta data, o site publica amatéria "Estado faz diagnóstico inédito dos estudos em institutos",

reproduzindo conteúdo divulgado pela assessoria de comunicaçáo da Secretaria de Agricultura

do Estado de SP. A publicação, denominada Planeja PD&L' Pesquisa, Desenvolvimento e

Inovação nos Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

foi produzida a putir de um amplo diagnóstico das atividades de pesquisa, desenvolvimento,

inovação e transferência de tecnologia realizado nos seis Institutos e 11 Polos Regionais que

formam a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). O objetivo do trabalho foi

favorecer a construção de planos de ação visando o planejamento, gestão e a governança das

atividades de PD&I da Secretaria, nas principais cadeias de produção do agronegócio paulista e

brasileiro.

Durante um ano e meio, foram realizadas discussöes para embasar o diagnóstico, com atores do

setor e pesquisadores e lideranças dos Institutos Agronômico (IAC), Biológico (IB), de

Zootecnia (IZ) e

fri i
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Economia Agrícola (IEA), de Pesca (IP), de Tecnologia de Alimentos (Ital),.de
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os 1 1 polos regionais da Apta. Ao todo, 18 cadeias de produção do agro foram avaliadas, em 18

eventos realizados em2019, reunindo um público formado por 952 pessoas, das quais 78,3o/o

eram oriundas dos Institutos da Apta e2l,7o/o de outras unidades da Secretarias e instituições

externas. Para o diagnóstico, foram consideradas 29 variáveis e 12 indicadores de PD&I. Os

dados coletados correspondem ao período de 2015 a 2018, tendo sido contabilizadas as

produções de 75 grupos de pesquisa distribuídos nos seis Institutos e na Apta Regional.

Dentre outros pontos de destaque, o diagnóstico comprovou que os Institutos ligados à Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado possuem alto desempenho junto às cadeias de

produção da cana-de-açucar, citros, bovinocultura, grãos, aquicultura, olericultura e plantas

aromáticas e medicinais, além de abelha e mel; e identificou várias oportunidades. Os

interessados podem acessar a publicação completa pela internet.

Ponto positivo: divulgação de trabalho inédito e essencial para o desenvolvimento dos institutos

ligados à SAA, divulgação, em site regional, de íntegra do conteúdo publicado pela assessoria de

comunicação.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: como em outras realizações da Apta e do Ital, seria interessante pensar em uma

divulgação mais trabalhada estrategicamente, com releases produzidos em uma linguagem mais

acessível, para ampliar o número de publicações e demonstrar, à sociedade em geral, o valor da

pesquisa para o futuro do agro paulista e nacional.

18 de outubro de2020

AMANHECER DAS NOTÍCIAS

O informativo divulgou, nessa data, a matéria Institutos da Secretaria de Agricultura

Abastecimento de SP integram semanas de Ciência, Tecnologia e Inovação, com um

programação de atividades envolvendo o instituto Agronômico (IAC), o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), nas Regionais

de Campinas e Presidente Prudente. A matéria antecipou algumas novidades que seriam

apresentadas, principalmente para os estudantes do ensino médio de Campinas que poderiam
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participar, durante a semana, da atividade Viva a Tecnologia de Alimentos, que ficaria disponível

durante o evento no site do Ital, com vídeos e jogos educativos. Outros temas abordados foram:

o rlso de drones na agricultura; os micro-organismos benéficos, que estão presentes na

alimentação e na microbiota do solo, permitindo o desenvolvimento das plantas; a segurança

alimentar; e as doenças virais que podem acometer as plantas.

Por fim, amatéria inforrnou que pesquisadores do Ital e do Polo Regional de Presidente Prudente

da Apta participam também da III Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e

Desenvolvimento, realizada pela Fundação Inova Prudente. As ações da Apta tiveram como

público-alvo estudantes, profissionais e empreendedores, com o tema Inteligência artificial e

nanotecnologia. Foram apresentadas as palestras: Inteligência artfficial na agricultura, pelo

pesquisador da Apta, Ricardo Firetti; Acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação:

estrutura e case de compartilhamento de área, pela diretora de Programação de Pesquisa e vice-

diretora do Ital, Gisele Anne Camargo; e Tendências em embalagens: conveniência e

sustentabilidade, pela vice-diretora do Centro de Tecnologia de Embalagens (Cetea) do Ital,

Fiorella Dantas.

Ponto positivo: matéria divulgada em veículo de base regional, referente à ação local dos

institutos de pesquisa.

Ponto negativo: não identificado.

Ação recomendada: considerando que a matéria se referia a ações localizadas de institutos

voltados para Campinas e Presidente Prudente, a divulgação regional direcionada está correta.

Porém, avaliando algumas das iniciativas inovadoras apresentadas (tais como o uso de drones na

agricultura), que podem alcançar interesse bem mais amplo, sugerimos uma divul gação

direcionada nas redes sociais, que, ao apresentar posts, animações e vídeos com essas

possibilidades, concoma paru aumentar a consciência e o interesse da população pelas ações dos

institutos de pesquisa ligados à SAA.

19 de outubro ele2020
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O informativo replicou, nessa data, a matéria Institutos da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP integram semanes de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a programação

188



{"Jarhers
Comunlcação Pro Buslness

de atividades envolvendo o Instituto Agronômico (IAC), o Instituto de Tecnologia de Alirnentos

(Ital) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apra), nas regionais de Campinas e

Presidente Prudente.

Ponto positivo: matéria divulgada em veículo de base regional, referente à açáo local dos

institutos de pesquisa.

Ponto negativo: não identificado

Ação recomendada: considerando que a matéria se referia a ações localizadas de institutos

voltados para Campinas e Presidente Prudente, a divulgação regional direcionada está coneta.

Porém, avaliando algumas das iniciativas inovadoras apresentadas (tais como o uso de drones na

agricultura), eu€ podem alcançar interesse bem mais amplo, sugerimos uma divulgaçäo

direcionada nas redes sociais, que, ao apresentar posts, animações e vídeos com essas

possibilidades, concorra para aumentar a consciência e o interesse da população pelas ações dos

institutos de pesquisa ligados à SAA.

|[@] EAE Máquinas
'rs:t 

Na matéria Webinar promovido pelo Sindustrigo discutiu os desafios do setor no mundo

pós-Covid-19, o informativo on-line resumiu os pontos abordados no evento realizado em São

Paulo nos dias 15 e 16 de outubro, pelo Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo.

A quinta edição do Encontro da Cadeia Produtiva do Trigo de São Paulo foi realizada, por conta

da pandemia, em formato on-line.

Ponto positivo: divulgação da realização de um evento de setor significativo para a

agroindústria paulista.

Pontos negativos: não se trata exatamente de um ponto negativo, mas consideramos que não

cabe análise de imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) nem sugestão de

ações nessa matéria. O webinar realizado pelo Sindustrigo foi um evento privado; e a Secretaria

não é citada, no texto, como um dos seus parceiros.

Ação sugerida: pelo exposto no item anterior, não cabe a sugestão de ações, embora a

do evento e toda a ambiência favorâvel aos negócios que ele proporciona sejam

importantes para o agronegócio paulista.

Na mesma data, o EAE VfÁQUfNnS publicou também a matéria (Jso de resíduos

agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas é tema de webinar gratuito do ltal com o
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Fraunhofer IW. Reprodução de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimentos do Estado de SP, tratou sobre arealização de webinar

em razáo da comemoração dos 10 anos de cooperação técnica-científica dos institutos de

pesquisa Ital e Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo da Secretaria de Agricultura e Abastecimentos em

outras páginas do Governo do Estado, ampliando a visibilidade.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: produzir matérias específicas sobre os avanços que a parceria entre o Ital e o

Fraunhofer Institute construíram nesta década, com entrevistas, exemplos de soluções já

implementadas etc.

REVISTA RURAL

A revista eletrônica publicou, nessa data, amatéria São Paulo é o maior produtor de banana do

Brasil, que destacou o estado de São Paulo como o maior produtor da fruta no país. No Brasil,

foram produzidas 6,8 milhões de toneladas, montante que posiciona o país como quafto maior

produtor mundial, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;

e o estado ocupa o primeiro lugar no ranking, respondendo por l5,7yo do total produzido em

2018, de acordo com Silene Maria de Freitas e Maximiliano Miura, pesquisadores do instituto

de Economia Agrícola (IEA- Apta); e Flávio Luis Godas, engenheiro agrônomo da Companhia

de Entrepostos e Armazéns Gerais (Ceagesp). Em números, isso significa que aprodução paulista

em2019 alcançou 1,1 milhão de toneladas e respondeu por 19,3o/o (R$ 1,6 bilhão) do Valor da

Produção das frutas frescas do estado. A região de Registro responde por 65Yo da produção

paulista.

A mat&ia destacou também que os bananicultores contam, há décadas, com os rnstrtutos

pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. Os trabalhos auxi

tomada de decisão por parte dos produtores e gestores públicos, geram renda no campo e

qualidade da fruta para os consumidores. Um exemplo dessas pesquisas é o projeto Bananicultura

Circular, focado na banana nanica, para a Região do Vale do Ribeira, no con grama
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estadual Vale do Futuro. O projeto está baseado nos conceitos de economia circular, nos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e nas diretrizes do

Decreto da Cidadania do Campo 2030, alinhado com os programas e linhas estratégicas da Apta.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo relevante sobre produto de destaque para o agronegócio

paulista, destacando também o papel dos institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: retomar a teméúica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção alé os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.

O DIA/São Paulo e2A+ Alimentos/São Paulo

ffi@
Os veículos publicaram a matéria ltal: princípios da tecnologia de carnes são abordados em

capacitação on-line inédita, reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. A matéria tratou sobre o

evento inédito realizado pelo ltal, que tem como objetivo a capacitação teórica e prática de

profissionais do setor.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de capacitação relevante para o setor, em veículo

impresso da capital do estado

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como se trata de uma ação direcionada para um determinado segmento, é

interessante complementar a divulgação normalmente feita para a imprensa em geral com uma

divulgação específica, direcionada a veículos setoriais e para veículos on-line que tenham

tropismo para esse tipo de temática, universidades que ofereçam cuÍsos na mesma fuea da

I
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capacitaçáo etc., de modo a ampliar a visibilidade da iniciativa perante seu público-alvo

!9
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JORNAL DA FOLHA DA TERRA/Itupeva

Nessa data, o site publicou a matéria Estado faz diagnóstico inédito dos estudos desenvolvidos

nos institutos de pesquisa, rcproduzindo conteúdo divulgado pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura do Estado de SP. A publicação, denominada Planeja PD&L' pesquisa,

desenvolvimento e inovação nos institutos da Secretqria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, foi produzida a partir de um amplo diagnóstico das atividades de pesquisa,

desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia realizado nos seis Institutos e 1 I Polos

Regionais que fotmam a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). O objetivo

do trabalho foi favorecer a construção de planos de ação, visando ao planejamento, à gestão e à

governança das atividades de PD&I da secretaria, nas principais cadeias de produção do

agronegócio paulista e brasileiro.

Ponto positivo: divulgação de trabalho inédito e essencial para o desenvolvimento dos institutos

ligados à SAA; publicação, em site regional, da íntegra do conteúdo publicado pela assessoria de

comunicação.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como em outtas realizações da Apta e do Ital, seria interessante pensar em uma

divulgação mais trabalhada estrategicamente, com releases trabalhados em uma linguagem mais

acessível, para ampliar o número de publicações e demonstrar, à sociedade em geral, o valor da

pesquisa para o futuro do agro paulista e nacional.

20 de outubro de2020
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O site publicou a matéúa Covid- I 9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões

de sustentabilidade e tendêncías no mercado,reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela

assessoda de comunicaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP. A

matéria tratava sobre as novas exigências que estão influenciando a produção e destinação de

L92
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embalagens. Com a pandemia da Covid-l9, houve um aumento no uso, o que, segundo Leda

Coltro, pesquisadora do Ital, vai na contramão do banimento progressivo de produtos e

embalagens descarláveis. Ela falou ainda das iniciativas e inovações do setor para se adaptarem

à nova realidade.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo muito relevante para a sociedade em geral, em que as

pesquisas do Ital se somam a outros conhecimentos em prol da saúde pública.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: como se trata de assunto de muito interesse para o público em geral, produzir

releases que resumam e expliquem os aspectos técnicos de forma mais acessível para o leitor

comum, bem como buscar entrevistas com os técnicos, para abordar sobre o tema. Também é

possível publicar infográficos informativos em redes sociais, detalhando os cuidados necessários

com as embalagens não apenas para evitar contaminação, mas também para o correto descarte.

I
INVESTE SÃO P¿.UT,O

O site publicou, nessa data, a matéria Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e

aplicações técnicas é tema de webinar gratuito do ltal com o Fraunhofer IW. Reprodução de

conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP, tratou sobre a rcalizaçáo de webinar emrazáo da comemoração

dos 10 anos de cooperação técnica-científica dos institutos de pesquisa Ital e Fraunhofer Institute

for Process Engineering and Packaging.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em

páginas do Governo do Estado, ampliando a visibilidade

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: produzk matérias específicas sobre os avanços que a parceria entre o Ital e o

Fraunhofer Institute construíram nesta década, com entrevistas, exemplos de soluções já

implementadas etc.

193
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Nessa mesma data, o INVESTE SAO PAULO publicou ainda amatéria Yes, nós temos Banana!,

que destaca o estado de São Paulo como o maior produtor da fruta no país. No Brasil, foram

produzidas 6,8 milhões de toneladas, montante que posiciona o país como quafto maior produtor

mundial, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; e São

Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking, respondendo por 15,7o/o do total produzido em 2018,

de acordo com Silene Maria de Freitas e Maximiliano Miura, pesquisadores do instituto de

Economia Agrícola (IEA- Apta); e Flávio Luis Godas, engenheiro agrônomo da Companhia de

Entrepostos e Atmazéns Gerais (Ceagesp). Em números, isso significa que a produção paulista

em2019 alcançou 1,1 milhão de toneladas e respondeu por l9,3yo (R$ 1,6 bilhão) do valor da

produção das frutas frescas do estado. A região de Registro responde por 650/o da produção

paulista.

A matéria destacou também que os bananicultores contam, hâ décadas, com os institutos de

pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. Os trabalhos auxiliam na

tomada de decisão por parte dos produtores e gestores públicos, geram renda no campo e

qualidade da frutapara os consumidores. Um exemplo dessas pesquisas é o projeto Bananicultura

Circular, focado nabanana nanica, para a Região do Vale do Ribeira, no contexto do programa

estadual Vale do Futuro. O projeto está baseado nos conceitos de economia circular, nos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e nas diretrizes do

Decreto da Cidadania do Campo 2030, alinhado com os programas e linhas estratégicas da Apta.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo relevante sobre produto de destaque para o agronegócio

paulista, destacando também o papel dos institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: retomar a temâtica de apresentação dos principais produtos agrícolas de São

Paulo sob a forma de minissérie de vídeos para internet, com entrevistas e podcasts, explorando

todos os aspectos, desde a pesquisa, desenvolvimento e produção até os aproveitamentos

inusitados pelo agronegócio.
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CORRBIO POPULAR/Campinas

Em nota intitulada PL 529/20, a coluna Correio do Leitor divulgou correspondência enviada ao

jornal pelo pesquisador aposentado do IAC, Maurilo Monteiro Terra, em resposta à manifestação

do assessor de imprensa do Governo de São Paulo, sr. Vinícius Santos. Nas palavras do leitor, "é

uma falácia considerar que a extinção dos Institutos Florestal, de Botânica e Geológico não trará

prejuízos à pesquisa científica". Alegando que os institutos têm missões diferenciadas e que a

união e/ou extinção dos três órgãos trarâprejuízos irreparáveis, o pesquisador argumentou que o

interesse do governo é viabilizar a concessão de áreas para a iniciativa privada, ou seja, "vender

a ârea de pesquisa"; e que aretirada de fundos já prejudicaria o ltal, o IAC e o Instituto Biológico,

jâ em 2021. Por fim, o leitor lamentou que o deputado estadual Rafa Zimbaldi tenha votado "a

favor da PL e contra Campinas".

Ponto positivo: não identifìcado

Ponto negativo: a critica vem de um ex-pesquisador do IAC, o que lhe dá credibilidade, e está

inserida em um veículo impresso tradicional, quase centenário. Trata-se de uma abordagem em

tom bastante contundente, que vem reforçar as diversas críticas recebidas pelo PL 52912020, à

época de sua apresentação pelo Governo do Estado.

Ação sugerida: os momentos de mudança de estruturas estabelecidas são sempre muito

delicados e, mesmo que gerem protestos impossíveis de evitar, é fundamentalutilizar ao máximo

as vias possíveis de informação para oferecer informações de forma simples, clara, para que o

governo possa explicar seus pontos de vista e os fundamentos das medidas polêmicas propostas.

As redes sociais são um bom ambiente para isso, por meio de podcasts, vídeos e posts. Também

é possível agendar entrevistas com porta-vozes preparados, que estejam de posse de mensagens-

chaves devidamente alinhadas, para esclarecer posições governamentais e responder, com

transparência e argumentos lógicos, ao debate proposto pela sociedade.

t
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PACK ONLINE/ São Paulo e2A+ ALIMENTOS/São Paulo

Os sites divulgaram a mat&ia intitulada Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e

aplicações técnicas é tema de webinar gratuito do kal com o Fraunhofer IW sobre arealizaçáo

de webinar emrazão da comemoração dos 10 anos de cooperação técnica-científica dos institutos

de pesquisa Ital e Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging.

Ponto positivo: divulgação de evento do Ital, em veículo setorial, atingindo público-alvo

específico.

Ponto negativo: pequena menção sobre conteúdo divulgado pela assessoria de comunicaçáo da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Ação sugerida: follow up com a editoria de agronegócios, com o objetivo de dar mais

visibilidade aos conteúdos divulgados.

22 de outubro de2020
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O site veiculou amatéria intitulada ltal oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos

com foco em Metabólitos Fúngicos. Reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP sobre

o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos, oferecida pelo Ital.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, realizar a divulgação direcionada a veículos da área

acadêmica e do setor de alimentos.
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23 d,e outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 d,e outubro de2020

t

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

O site divulgou, nessa data, a matéria ltal fecha acordo de instalação de startup para projetos

de pesquisa e inovaçâo sobre acordo inédito celebrado em setembro entre o Ital e a startup

BioinFood, com reprodução de conteúdo já veiculado por outros veículos e produzido pela

assessoria de comunicaçäo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP.

Ponto positivo: veiculação de conteúdo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de SP em outras páginas do governo, aumentando a visibilidade da notícia.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: intensificar o relacionamento e a comunicação com outras secretarias de

Governo, para aumentar a reprodução de pautas que tenham interfaces entre duas ou mais
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2A+ ALIMENTOS/ São Paulo

O site veiculou matéria intitulada ltal oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos

com foco em Metabólitos Fúngicos. Reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela

assessoria de comunicaçáo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP sobre

o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos, oferecida pelo Ital.

Ponto positivo: divulgação na íntegra de conteúdo produzido pela comunicação da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

assessoria de
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Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: em situações semelhantes, realizar divulgação direcionada a veículos da ánea

acadêmica e do setor de alimentos.

25 de outubro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de outubro de2020

INVESTE SÃO PAULO E PORTAL MIX VALE

(

@

L

Os informativos on-line veicularam, nessa data, amatéria Pesquisadores de São Paulo integram

atividades do Inova Trade Show 2020 sobre a participação do Ital no evento, gratuito e on-line.

Este reuniu referências nacionais e internacionais, abordando temas como inovação e
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sustentabilidade no setor de agronegócios. A iniciativa gerou, em2019, mais de 300 reuniões,

conectando starlups, empresas, empreendedores, cientistas e pesquisadores.

Pontos positivos: divulgação de tema impoftante pata a pesquisa e inovação na ënea do

agronegócio em site regional; veiculação na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugeridaz realizar umfollow up com os pesquisadores participantes para encontrar temas

interessantes referentes à participação do Ital no Inova Trade Show, que possam ser decupados

em pautas.

29 de outubro de2020

O DIA/São Paulo

O jornal impresso veiculou, naíntegra,amatériaintitulada Pesquisadores de São Paulo integram

atividades do Inova Trade Show 2020,já divulgada em veículos on-line no dia anterior.

Pontos positivos: divulgação de tema imporlante para a pesquisa e inovação na ërea do

agronegócio em jornal tradicional impresso da capital. Veiculação na íntegra de conteúdo

produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: realizar umfollow up com os pesquisadores participantes, para encontrar temas

interessantes referentes à participação do Ital no Inova Trade Show, que possam ser decupados

em pautas.
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30 de outubro de2020
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A revista especializada em embalagens publicou, em sua edição de setembro/outubro, o artigo

intitulado Covid-19 e embalagens para alimentos - I"Parte, dos pesquisadores do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), Leda Coltro e Gustavo Moraes. O artigo foi um resumo das

palestras realizadas em setembro pelo Cetea e tratou sobre as pesquisas realizadas sobre a

possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus em alimentos e embalagens.

Ponto positivo: divulgação de artigo produzido por profissionais do Ital

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: incentivo aos profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, com apoio dos profissionais para adequá-los

à linguagem jornalística, de modo a favorecer o interesse dos veículos pela publicação.
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GRUPO MAIS FOOD

Site divulgou a matéria Nutri Ingredient Summit discute tendências e inovações nos setores de

nutrição e ingredientes funcionals, evento em formato híbrido que reuniu, em novembro, as

principais lideranças das indústrias alimentícia e farmacêutica. O NIS trouxe como tema central

discussões sobre como atender aos novos hábitos de consumo. A idealizaçáo e organizaçäo

couberam à agência Ângullo e à Global Marketing Fairs (GMF). Dentre os patrocinadores,

destacaram-se grandes empresas e marcas como Sensient, Vogler, Belpharma e DSM. Entre os

participantes, a matéria destacou o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e a Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Pontos positivos: matéria muito interessante e bem estruturada, em veículo setorial, destacando

a participação do Ital na pesquisa de ponta sobre novos ingredientes e tendências de consumo.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: se pertinente, fazer releases e marcar entrevistas

do Ital no evento.
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31 de outubro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

1o de novembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de novembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fìns desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 de novemhro de 2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

4 de novembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

e
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5 de novembro de 2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

6 de novembro de 2020

2A+ ALIMENTOS / São Paulo

Site veiculou matéria intitulada Webinar do hal aborda microencapsulação para produzir

ingredientes substitutos de gorduras trans e de outros Ìnsumos em alimentos sobre a realizaçáo

de webinar promovido pelo Ital em parceria com a Noviga. Com palestras de Izabela Alvim,

pesquisadora do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), e Maria

Cristina Nucci Mascarenhas, cofundadora e CTO da Noviga, o webinar teve como tema o

processo de microencapsulação e sua aplicação para substituição de gorduras trans e outros

insumos em alimentos.

Pontos positivos: divulgação de tema importante para a indústria de alimentos e para a melhoria

de qualidade rumo àutilização de ingredientes mais saudáveis e de novas técnicas de produção,

foco do trabalho do Ital. Publicação, na íntegra, de conteúdo produzido pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: o trabalho de ponta do Ital sobre ingredientes saudáveis e geração de novos

ingredientes alimentícios é muito interessante e pode extrapolar o âmbito das publicações

científicas, setoriais ou da área econômica. Para tanto, é possível ampliar a divulgação,

construindo materiais em linguagem jornalística e didëúica, como vídeos e textos que usem a

técnica do storytelling, com foco na divulgação desses temas em outros veículos e em redes

sociais. Dessa forma, é possível desconstruir o distanciamento e dar ao cidadão comum a

possibilidade de compreender o amplo espectro dessas realizações e os beneficios que podem
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7 de novembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

8 de novembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

9 de novembro de 2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

10 de novembro de2020

REVISTA LATICINIOS ONLINE e GUIA LAT

Na matéria Com forte presença na mesa dos lares e do food service, requeijão cremoso é foco

de curso onJine do Ital, o veículo apresentou acapacitação Fabricação de Requeijão Cremoso,

oferecida pela primeira vez em formato on-line no dia 19 daquele mês, pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

O programa ofereceu informações e formulações sobre a produção de versões com fibras e com

baixo teor de sódio, gordura e lactose, além do requeijão tradicional, que é genuinamente

brasileiro e tem grande aceitaçáo no mercado consumidor. Parte dessa relevância se deve à

muito versátil em usos culinários e que tem a

trffiì
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característica deste tipo de queijo cremoso,
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vantagem de ser um produto bastante seguro microbiologicamente, quando comparado a outros

queijos com o mesmo teor de umidade.

O Ital estuda o produto há,43 anos, em seu Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), e já

publicou duas edições do livro Requeijão Cremoso e Outros Queijos Fundidos (Setembro

Editora). No cutso, os parlicipantes tiveram acesso aos princípios gerais e principais etapas do

processo de fabricação, com detalhamento de formulações de diferentes tipos de requeijões

cremosos e culinário, e foram informados sobre a legislação na ârea. O conteúdo foi direcionado

para profissionais da indústria de alimentos, laticínios; para técnicos, professores e estudantes da

área, entre outros interessados.

Ponto positivo: divulgação do curso em veículos direcionados ao setor de laticínios.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: ampliar a divulgação, com autilização das redes sociais; e a divulgação por meio

de mailing específico, direcionado a outras publicações, blogs e sites com interesse no setor de

produtos lácteos.

Na mesma edição, o site veiculou a matéria intitulada Projeto do Instituto Biológico muda a

realidade de pequenos produtores de leite do Vale Histórico do Rio Paraíba. Reprodução na

íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SP sobre projeto do Instituto Biológico (IB) para solucionar o

problema da mastite bovina, na região do Vale Histórico do Paraíba. iniciado em 2017 , após o

recebimento de demandas de pequenos e médios produtores de leite, o projeto reduziu em25o/o

os custos com antibióticos; e em 600/o, o número de produtores que não conseguiam controlar a

doença.

Pontos positivos: divulgação de solução tecnológica gerada pelo iB, com exemplos de

empregabilidade, entre público do setor e formador de opinião. Publicação, na íntegra, de

conteúdo produzido pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP
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Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: buscar, parugeraçáo de pautas, outros exemplos de aplicação prática de soluções

em que a tecnologia e o conhecimento já estão sendo utilizados no campo, com resultados

positivos mensuráveis.

11 de novembro d,e2020

PROGRAMA SUCESSO NO CAMPO e CELULOSE ONLINE/ Brodowski

Sob o título Cadeia produtiva de papel e celulose ë tema da live de hoje do "Caminhos do Agro

SP ", os informativos destacaram a presença do secretário Gustavo Junqueira na conversa on-line

com representantes da pesquisa e da indústria do setor, que movimenta R$ 97 bilhões no Brasil

e que tem, em São Paulo, um de seus destaques. A matéria ressaltou os demais convidados: o

presidente-executivo Associação da indústria Brasileira de Árvores (BÁ), Paulo Hartung; o

pesquisador do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (ital), Maurício Rossi Bordin; e o diretor-geral da Bracell SP, Pedro'Wilson Stefanini.

Também informou que o projeto Caminhos do Agro SP é resultado de uma parceria entre Investe

SP, Fundag, TV Cultura, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a

iniciativa privada, e oferece os endereços em que as lives podem ser acessadas, no YouTube e

Facebook.

Ponto positivo: matéria informativa sobre temëúica muito interessante, destacando projeto

imporlante de divulgação das ações da secretaria. Ampliação da divulgação do projeto Caminhos

do Agro SP em veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: o formato do projeto Caminhos do Agro é um dos mais bem-sucedidos e

relevantes pala a divulgação de todo o espectro de realizações da SAA e pode ser replicado em

redes sociais, com a utllização inovadora de outros recursos de comunicação associados, além

do audiovisual,paramassif,tcar informações referentes a todas as frentes de trabalho da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento.
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O veículo reproduziu nessa data, na íntegra, o texto divulgado pela assessoria de comunicação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com título reduzido, Requeijão cremoso é foco de

cLtrso on-line do ltal, apresentando a capacitação Fabricação de Requeijão Cremoso, a ser

oferecida pela primeira vez em formato on-line no dia 19 daquele mês, pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O

programa continha informações e formulações sobre a produção de versões com fibras e com

baixo teor de sódio, gordura e lactose, além do requeijão tradicional, que é genuinamente

brasileiro e tem grande aceitação no mercado consumidor.

Ponto positivo: ampliação da divulgação do curso em veículo on-line da capital do estado

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: ampliar a divulgação, com autilização de redes sociais e a divulgação por meio

de mailing específico, direcionado a outras publicações, blogs e sites com interesse no setor de

produtos lácteos.

12 d,e novembro de2020

EAE Máquinas

O veículo publicou, nessa data, amatéria Com 55% da área preservada, setor de papel e celulose

mostra eficiência, divulgando tema da live Caminhos do Agro SP. Com exposição do secretário

de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, a live mostrou a evolução do

segmento e explicou o potencial do setor, que gera quase 4 milhões de postos de trabalho; possui

9 milhões de hectares de ërea de plantio (1,2 milhão, em SP); preserva outros 5,9 milhões de

hectares de vegetação nativa e responde por uma receita de quase R$ 100 bilhões, ou I,2o/o do

PIB do país. Foi ressaltada a imporlância do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea)

do Instituto de Tecnologia de Alirrrentos (Ital), que desenvolve um trabalho de padronização de

embalagens de papelão ondulado frente às caixas de madeira. Segundo o secretário, a medida

beneficia os produtores com a redução de perdas na produção e oferece uma possibilidade de

rrcr\-^ì

acondicionamento com superficie lisa, mais higiênica, mais leve, única e reciclável.
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Falando pela iniciativa privada, o presidente-executivo da Associação da Indústria Brasileira de

Árvores GBÁ), Paulo Haftung, afirmou que é preciso informar o consumidor sobre o trabalho de

preservação do setor, diante do interesse cada vez maior por rastreabilidade e pelos processos de

produção. Sobre o potencial da celulose solúvel 
- materia-prima da viscose, tecido valorizado

pela indústria têxtil -, Pedro V/ilson Stefanini, diretor-geral da Bracell São Paulo, ofereceu

informações sobre o Projeto Star, em Lençóis Paulista (SP). A empÍesa, líder global em celulose

solúvel, estava realizando uma expansão naquela unidade, que elevaria sua capacidade de

produção das atuais 250 mil para 1,5 milhão de toneladas/ano, representando o maior

investimento privado no estado de São Paulo nos últimos 20 anos (R$ S bilhões).

Além disso, a empresa desenvolveu uma tecnologia única para essa unidade, que contará com

uma subestação isolada a gâs de 440KV e oferecerá energia verde para a rede elétrica nacional.

A energia será gerada a pafür da queima da fuação orgânica do licor (sistema de recuperação

química) e distribuirá energia suficiente para atender 150 mil residências. De acordo com

Stefanini, o projeto é único, totalmente inovador e conta com 9,5 mil pessoas envolvidas. A

unidade foi desenvolvida, desde o início, para se conectar à rede nacional de distribuição de

energia e conta com uma subestação que só é utilizada em hidrelétricas de grande porte.

Ponto positivo: matéria altamente relevante, que mostra o afinamento entre estado e iniciativa

privada em prol de um segmento do agronegócio com grande potencial de expansão. Inovação e

ineditismo na geração de energia verde.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: dada a grande relevância da temáticapara a economia e o desenvolvimento

sustentável, ampliar a divulgação para veículos mais expressivos, trabalhando pautas exclusivas

que ampliem a percepção da população sobre o setor de celulose e papel, em especial seu

alinhamento com a preservação e a produção sustentável. IJtlIizar recursos de comunicação

di<lática em redes sociais, por meio de vídeos, posts explicativos e podcats. Trabalhar o

relacionamento com a imprensa, com foco em veículos que tratem de agronegócio, ecologia e

sustentabilidade, para ampliar as oportunidades de entrevistas de porta-vozes da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP que falem sobre os esforços na direção da preservação

ambiental do setor e para apadronização de embalagens de papelão recicláveis. Por fim, à época

da inauguraçáo da nova unidade da Bracell, produzir estratégia de divulgação associada aos

parceiros, para massificar a informação sobre as vantagens do investimento, agregado à

tecnologia inovadora e às vantagens da produção de energia verde. i
l'\
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13 de novembro de2020

DATA AGRO, PROGRAMA SUCESSO NO CAMPO e REVISTA CAMPO E

NEGÓCIOS

Veículos reproduziram, nessa dafa, a matéria Com 55o/o da area preservada, setor de papel e

celulose mostra eficiência, divulgando o tema abordado naquela semana na live Caminhos do

Agro SP, com exposição do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo

Junqueira.

Ponto positivo: ampliação da divulgação em veículos de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: dada a grande relevância datemâticapara a economia e o desenvolvimento

sustentável, ampliar a divulgação para veículos mais expressivos, trabalhando pautas exclusivas

que ampliem a percepção da população sobre o setor de celulose e papel, em especial seu

alinhamento com a preservação e a produção sustentável. Utilizar recursos de comunicaçáo

didática em redes sociais, por meio de vídeos, posts explicativos e podcats. Trabalhar o

relacionamento com a imprensa, em especial com veículos que tratem de agronegócio, ecologia

e sustentabilidade, para ampliar as oportunidades de entrevistas de porla-vozes da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP que falem sobre os esforços na direção da preservação

ambiental do setor e para apadronização de embalagens de papelão recicláveis. Por fim, à época

da inauguração da nova unidade da Bracell, produzir estratégia de divulgação associada aos

parceiros, para massificar a informação sobre as vantagens do investimento, agregado à

tecnologia inovadora e às vantagens da produção de energia verde.

14 de novembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

ä
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15 de novembro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 de novembro d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

17 de novembro de2020

AMANHECER DA NOTICIA, REDE CLIPEX/ São Paulo, PORTAL MIX
VALE E INVESTE SÃO PAULO

Na matéria Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups

para atuarem no setor dos agronegócios, o veículo detalhou a segunda edição do treinamento

oferecido pela Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Apta (Rede NIT- Apta) a pós-

graduandos e pesquisadores de seus institutos para acriaçáo de startups aapazes de oferecerem,

para o agronegócio, soluções inovadoras, promissoras, facilmente adaptëweis e aplicáveis, com

base em pesquisa científica. O treinamento, encerrado em 4 de novembro, foi ministrado por

Flávio Grynzpan, consultor especializado em inovação da Fapesp (Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo). A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Agropolo

Campinas - Brasil, plataforma interinstitucional fundamentada no conceito de inovação

colaborativa; e as 13 equipes participantes foram formadas por pós-graduandos, pós-doutorandos

e pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC), do Instituto Biológico (IB), do Instituto de

Economia Agrícola (IEA), do instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), do Instituto de

Zootecnia(IZ) e do Apta Regional.

Ponto positivo: a pauta é interessante e elogiosa, com excelente texto e aspas do instrutor, de

pesquisadores e pafticipante, com exemplo de uma solução desenvolvida, o aplicativo para a

adubação correta no plantio de hortaliças. Mostrou a interação contínua de diversos órgãos
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ligados à SAA e ao Governo de São Paulo como um todo pala avançar na pesquisa científica em

prol do desenvolvimento de soluções sustentáveis para a agricultura. Também ressalta várias

iniciativas proativas que ocorreram em paralelo, mostrando o dinamismo da atuação dos órgãos

envolvidos na iniciativa: Jornada Empreendedora, treinamento paralelo para os pesquisadores da

Apta na metodologia iCorps sobre a importância da transferência do conhecimento e resultados

das pesquisas para o setor produtivo, entre outros temas.

Pontos negativos: não se trata de um ponto negativo damatéria, mas as publicações foram feitas

muitos dias após a conclusão do programa, e em carâter isolado, o que leva a crer que não houve

uma divulgaçáo direcionada para ressaltar o encerramento. Considerando a importância do

programa e seu carâter inovador, a divulgação do encerramento poderia ter sido melhor

aproveitada, com uma retomada do tema.

Ação sugerida: de fato, a matéria em questão, essencialmente positiva e com temas muito

interessantes, poderia ser explorada de várias formas e replicada em diversas outras matérias,

bem como decodificada em informação em formatos diferenciados, com ganho de assimilação

da informação. Considerando a sua importância, acreditamos que seria possível, com melhor

trabalho da pauta, obter mais projeção - e em veículos maiores.

18 de novembro d,e2020

ITffi lls{'] BETO RIBEIRO REPÓRTER,/ATaTas, NOTÍCIAS DE CAMPINAS,lllÆl l=n-*r-=R \==-\J 
JORNAL FOLHA DA TERRA, PRTMEIRA pÁGINA/são carlos,

PRIMEIRA PÁCTN¿. ONLINE/São Carlos e RBVISTA AGRÍCOLA ONLINE/ Pedrinhas

Paulista

Sob os títulos Agricultura SP capacita startups para øtuarem no agronegócio e Treinamento de

startups para acadêmicos atuarem no setor de agronegócio, os veículos divulgam, naíntegra, o

release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo que informa que

a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e o Instituto iCorps Brasil estariam

realizando, de 9 a 11 de dezembro, um dos maiores eventos on-line do ano, voltado ao

empreendedorismo no agro: o 2" Seminário Ecossistema de Startups inovadoras do agronegócio.

O informe oferecia o endereço de acesso à programação, abefto a todos os públicos interessados

em inovação e empreendedorismo agrícola, bem como esclarecia que o evento seria dividido em

./,'.

l!

2I0



Çartners
C,omunicaÉo Pro Buslness

três eixos temáticos: Tecnologia e Inovação, Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Ao todo,

o seminário ofereceu 19 painéis temáticos, 96 palestrantes e teve a participação de 47 startups,

além de três apresentações especiais, dos keynote speakers Márcio FavaNeves (FEA/USP), Tirso

Meirelles (Sebrae-SP) e Luis Fernando Ceribelli Madi (Ital-Apta).

Pontos positivos: matéria muito interessante, fluida e bem escrita sobre ações inovadoras no

agro, mostrando sua ampla interface com a tecnologia e seus campos muito atraentes para jovens

empreendedores. Divulgação ampliada em veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: como já comentado, a interface entre o universo agro, a tecnologia e a inovação

podem ser exploradas por meio de uma divul gaçáo estratégica, direcionada; que produza

presskits diferenciados e materiais em formatos inovadores, como vídeos e podcasts, para atraír

a atenção de veículos que tenham tropismo para temas como o empreendedorismo, a pesquisa

tecnológica, startups e oportunidades para micros e pequenas empresas, entre outros.

19 de novembro d,e2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

20 de novembro de2020

O JORNAL DA REGIAO ONLINE / ANDRADINA

O informativo veiculou a matéria Agricultura SP capacita startups para atuarem no

agronegócio. Com apenas alteração no lead da matéria, o restante do conteúdo publicado é uma

reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicaçáo da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP sobre a2 edição do Programa de Treinamento de Startups,

que tem como objetivo auxiliar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos a transformarem

suas pesquisas em ideias de negócio
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Ponto positivo: apauta é interessante e elogiosa, com excelente texto e aspas do instrutor, de

pesquisadores e participante, com exemplo de uma solução desenvolvida, o aplicativo para a

adubação cometa no plantio de hortaliças. Mostrou a interação contínua de diversos órgãos

ligados à SAA e ao Governo de São Paulo como um todo para avaîçar na pesquisa científica em

prol do desenvolvimento de soluções sustentáveis para a agricultura. Também ressalta várias

iniciativas proativas que ocofferam em paralelo, mostrando o dinamismo da atuação dos órgãos

envolvidos na iniciativa: Jornada Empreendedora, treinamento paralelo para os pesquisadores da

Apta na metodologia iCorps sobre a importância da transferência do conhecimento e resultados

das pesquisas para o setor produtivo, entre outros temas.

Pontos negativos: não se trata de um ponto negativo damatéria, mas as publicações foram feitas

muitos dias após a conclusão do programa, e em carâter isolado, o que leva a crer que não houve

uma divulgação direcionada para ressaltar o encerramento. Considerando a importância do

programa e seu carëú.er inovador, a divulgação do encerramento poderia ter sido melhor

aproveitada, com uma retomada do tema.

Ação sugerida: de fato, a matéria em questão, essencialmente positiva e com temas muito

interessantes, poderia ser explorada de várias formas e replicada em diversas outras matérias,

bem como decodificada em informação em formatos diferenciados, com ganho de assimilação

da informação. Considerando a sua importância, acreditamos que seria possível, com melhor

trabalho dapauta, obter mais projeção 
- e em veículos maiores.

GEST AGRO 360

O site divulgou, nessa data, a matéria Livro Multidisciplinar: "Probióticos e Prebióticos:

inovações e Desafios" será lançado em simpósio do ltal e IFRJ. Marcado para 1o de dezembro,

durante simpósio on-line gratuito e aberto a todos, o livro, com 16 capítulos, é fruto do trabalho

de dezenas de pesquisadores de relevantes instituições no cenário científico brasileiro e será

publicado fisicamente pela Setembro Editora, que tem, entre os autores, as pesquisadoras

Patrícia Blumer Zacarchenco, Adriana Torres Silva e Alves e Leila Maria Spadoti, do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Esse é o oitavo livro com edição e autoria de capítulos da equipe

Laticínios (Tecnolat) do ltal, nos últimos quatro anos.

ercnologia de
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Ponto positivo: divulgação da experlise dos pesquisadores do Ital

Ponto negativo: não identificado

Ação recomendada: divulgação, em redes sociais e sites da SAA, das publicações que contam

com a participação dos pesquisadores em eventos nacionais e interrracionais, ressaltando a

expertise dos institutos ligados à SAA.

2l de novembro de2020

FOLHA DE ITAPETININGA

O jornal impresso veiculou a matéria intitulada Agricultura SP capacita startups para atuarem

no agronegócio. Com apenas alteração no lead damatéria, o restante do conteúdo publicado foi

uma reprodução na íntegra de conteúdo produzido pela assessoria de comunicaçäo da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento de SP sobre a2u ediçáo do Programa de Treinamento de Startups,

que tem como objetivo auxiliar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos a transformarem

suas pesquisas em ideias de negócio.

Pontos positivos: apauta é interessante e elogiosa, com excelente texto e aspas do instrutor, de

pesquisadores e participante, com exemplo de uma solução desenvolvida, o aplicativo para a

adubação correta no plantio de horlaliças. Mostrou a interação contínua de diversos órgãos

ligados à SAA e ao Governo de São Paulo como um todo para avançar na pesquisa científica em

prol do desenvolvimento de soluções sustentáveis para a agricultura. Também ressalta várias

iniciativas proativas que ocorreram em paralelo, mostrando o dinamismo da atuação dos órgãos

envolvidos na iniciativa: Jornada Empreendedora, treinamento paralelo para os pesquisadores da

Apta na metodologia iCorps sobre a importância da transferência do conhecimento e resultados

das pesquisas para o setor produtivo, entre outros temas.

Pontos negativos: não se trata de um ponto negativo da matéria, mas as publicações foram

muitos dias após a conclusão do programa, e em carëúer isolado, o que leva a crer que não

uma divulgação direcionada para ressaltar o encerramento. Considerando a
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programa e seu caráúer inovador, a divulgação do encerramento poderia ter sido melhor

aproveitada, com uma retomada do tema.

Ações sugeridas: de fato, a maféria em questão, essencialmente positiva e com temas muito

interessantes, poderia ser explorada de várias formas e replicada em diversas outras matérias,

bem como decodificada em informação em formatos diferenciados, com ganho de assimilação

da informação. Considerando a sua imporlância, acreditamos que seria possível, com melhor

trabalho dapauta, obter mais projeção 
- e em veículos maiores.

22 de novembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

23 de novembro de2020

AGROCADERNO - O JORNAL DA REGIAO ONLINE / Andradina

O veículo on-line reproduziu amatéria jâpublicada em20 de novembro em sua edição impressa,

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups para atuar

no setor dos agronegócios, ressaltando o enceriamento do treinamento oferecido pela Rede de

Núcleos de Inovação Tecnológica da Apta (Rede NIT- Apta) a 13 equipes formadas por pós-

graduandos e pesquisadores de seus institutos, com o intuito de auxiliar na transformação dos

mais promissores resultados de pesquisa científica em ideias de negócio, por meio de uma

j ornada empreendedora.

Ponto positivo: reprodução da informação em veículo on-line de base regional. Matéria em

muito elogioso e positivo.

a;i'--
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Ponto negativo: não identificado
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Ações sugeridas: retomar as informações sobre esse tipo de iniciativa em campanhas oportunas

e direcionadas, com presskit explicativo, disponibilizaçáo de imagens para a imprensa,

agendamento de entrevistas exclusivas com pesquisadores e estudantes, vídeos e podcasts para

redes sociais etc.

24 d,e novembro de2020

INVESTE SÃO PAULO

O informativo publicou, nessa data, amatéria Embalagem Autônoma Inteligente para cadeiafria

de sistemas de saúde,éfoco de projeto interinstitucional aprovado pelo Finep,paralançarluz

sobre o projeto desenvolvido pelas escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp), pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pelo Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Juntas,

as instituições realizaram pesquisa e desenvolvimento de Embalagem Autônoma Inteligente para

cadeia fria de sistemas de saúde, visando trazer segurança aos processos críticos durante o

transporte de órgãos, tecidos e células para transplante.

O projeto interinstitucional foi encabeçado pela empresa São Rafael Câmaras Frigoríficas e ficou

em oitavo lugar dentre os 11 aprovados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do

Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), na linha temática Saúde

4.0 da seleção pública Subvenção Econômica à Inovação 0412020 - Tecnologias 4.0. Com prazo

de execução de até 36 meses, prorrogável a critério da Finep, o projeto receberá R$ 1,854 mi de

subvenção, com R$ 394 mil de contrapartida. A matéria ttouxe uma declaração de Eloísa Garcia,

diretora-geral do Ital, que aftrmava: "Contribuir para a garantia do transpofte seguro de itens

essenciais à saúde e à vida é uma grande honra e responsabilidade para o nosso instituto, que, no

Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e

capacitadapara cooperar naviabilizaçáo dessa solução inovadora, que, ao final, poderá promover

novas soluções tecnológicas para a logística de cadeia de frio". O Ital foi representado, durante a

realizaçáo do projeto, pelos pesquisadores Ana Paula Noletto, Danielle Ito e Maurício Bordin

Pontos positivos: matéria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada,

que mostra a participação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse para

a saúde pública. A relevância da

reprodução, por diversos veículos.

pela
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pauta e seu tema abrangente aumentam o
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Ponto negativo: não identificado.

Ação sugeridaz realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a elaboração

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância paru a

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas.

25 de novembro de2020

[rrru*Ë,st
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O informativo publica, nessa data, a matéria Embalagem Autônoma Inteligente para cadeia fria
de sistemas de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pelo Finep, paralançar luz

sobre o projeto desenvolvido pelas escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp), pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pelo Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Juntas,

as instituições realizaram pesquisa e desenvolvimento de embalagem autônoma inteligente para

cadeia fria de sistemas de saúde, visando frazer segurança aos processos críticos durante o

transporte de órgãos, tecidos e células para transplante. O projeto interinstitucional foi

encabeçado pela empresa São Rafael Câmaras Frigoríficas e ficou em oitavo lugar dentre os 11

aprovados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência Tecnologia,

Inovações e Comunicações (MCTiC), na linha temática Saúde 4.0 daseleção pública Subvenção

Econômica à Inovação 0412020 - Tecnologias 4.0.

Ponto positivo: matéria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada, que

mostra a participação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse paru a

saúde pública. Divulgação em veículo do setor de embalagens, atingindo um público

diferenciado e formador de opinião. A relevância da pauta e seu tema abrangente aumentam o

interesse pela reprodução, por diversos veículos.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a elaboração

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância para

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas

26 de novembro de2020
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2A+ FARMA, PACK ONLINE, ABEINFO, PORTAL INFORMATION

MANAGEMENT/ São Paulo,INVESTE SÃO p¿.Uf-O

Os informativos setoriais publicaram, nessa data, a íntegra da matéria Embalagem Autônoma

Inteligente para cadeiafria de sistemas de saúde éfoco de projeto interinstitucional aprovado

pelo Finep, sobre o projeto interinstitucional desenvolvido pela São Rafael Câmaras Frigoríficas

e pelas escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de São Paulo

(Unifesp), pelo instituto Mauá de Tecnologia e pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A pesquisa, voltada ao

desenvolvimento de embalagem autônoma inteligente pala cadeia fria de sistemas de saúde, visa

trazer segurança aos pÍocessos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante; e ficou em oitavo lugar dentre os 11 aprovados pela Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep), do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Pontos positivos: maféria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada,

que mostra a participação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse para

a saúde pública. Divulgação em veículo do setor farmacêutico, atingindo um público

diferenciado e formador de opinião. A relevância da pauta e seu tema abrangente aumentam o

interesse pela reprodução, por diversos veículos.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a elaboração

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância para a

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas.

(;--
llfËffi1
\:-,t

t;-
ll{Nrsdbsl
llll,{l=l LE MONDE DIPLOMATIQUE

No artigo O sequestro dos orgânicos pelos ultraprocessados, Elaine de Azevedo, nutricionista e

socióloga, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e autora do livro Alimentos

Orgânicos e do podcast Panela de Impressão; Fernando Ataliba, agricultor orgânico e atual

presidente da Associação de Agricultura Orgânica, teceram críticas ao modelo de negócios pelo

qual as multinacionais de alimentos estão lançando linhas de produtos orgânicos. Para os autores,

cadeias dealém de subvefterem o conceito real do alimento orgânico, essas empresas
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exploração e dependência que aprisionam os produtores em um círculo vicioso, enfraquecendo a

cadeia de produção e a agricultura familiar.

Entre os exemplos dados no artigo para demonstrar que o interesse das empresas se alia a políticas

públicas equivocadas, os autores citam aparceria daNestlé com o Ital: "Desde2079, aNestlé já

é parceira do governo paulista para estimular a produção do agronegócio orgânico. O Instituto

Agronômico e o Instituto de Tecnologia de Alimentos, ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Pauio, estão alavancando o desenvolvimento de leite orgânico

entre produtores locais, para atender à expectativa dos consumidores (e a da Nestlé). Tal parceria

poderia ser vista pelos desatentos como um tipo de apoio para o crescimento do setor orgânico.

Mas, na verdade, deve mesmo é beneficiar ajá poderosa indústria de alimentos, que vai se

apropriar de uma parte desse setor. Apropriação essa da qual o setor dificilmente se libertará,

assim como aconteceu com suinocultores no Sul do Brasil. Com produtores de fumo. Com

granjeiros de frangos. Quando formam uma rede coesa de produtores dependentes, esses

conglomerados passam a explorá-los".

Ponto positivo: trata-se de um artigo de livre opinião, que convida ao diálogo entre instituições

com posicionamentos diferenciados. A discordância faz parte do processo democrático e não

deve ser vista como um problema.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: incentivar os pesquisadores do Ital e outros institutos a também escreverem

artigos para veículos de imprensa, com linguagem adaptada, para esclarecer seus

posicionamentos técnicos.

27 d,e novembro de2020

--- 

3
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Sob o título Caminhos do Agro - Segurança, pesquisa e investimento em tecnologia são

fundamentais para a sustentabilidade da cadeia da olericultura, amatéria contempla o episódio
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da série de lives Caminhos do Agro, de 25 de novembro, que contemplou a olericultura - setor

que, em São Paulo, ocupa mais de 120 mil hectares dedicados a essas culturas, com produção de

aproximadamente 3,11 milhões de toneladas por ano. O segmento movimenta R$ 5,23 bilhões

em Valor de Produção Agropecuária (VPA) e é o quinto do estado.

Debatendo os desafios e oportunidades na produção de frutas, legumes, verduras e hortaliças, o

secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, lembrou-

se de que os resultados dos investimentos em pesquisa e tecnologia resultaram em um incremento

de 70o/o na produção do setor, sem aumento de área de cultivo. Para a diretora do Centro de

Horticultura do IAC (Instituto Agronômico), Eliane Gomes Fabri, que participou do encontro

on-line, a pesquisa é extremamente importante para se ter avanços significativos que resolvam

problemas relevantes para a atividade.

A técnica da hidroponia foi destaque do episódio daquela semana, com vídeo sobre a produção

deLuiz Fernando Calderaro, em Capão Bonito (SP), que produz a folhosa há 30 anos. Dentre

outros aspectos, o produtor destacou a economia de água, que chega a ser de 80o/o e auxilia na

manutenção das áreas de preservação intactas, ao redor da propriedade; e o manejo adequado de

fertilizantes e defensivos.

O projeto Caminhos do Agro SP é resultado de uma parceria entre Investe SP, Fundag, TV

Cultura, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a iniciativaprivada.

Os episódios podem ser acompanhados nos canais do YouTube da SAA

(https://www.youtube.com/agriculturasp) e da TV Cultura (https://www.youtube.com/cultura).

Ponto positivo: matéria informativa sobre temática muito interessante, destacando projeto

importante de divulgação das ações da secretaria. Ampliação da divulgação do projeto Caminhos

do Agro SP em veículos setorial.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: o formato do projeto Caminhos do Agro é um dos mais bem-sucedidos e

relevantes paraa divulgação de todo o espectro derealizações da SAA e pode ser replicado em

redes sociais, com a utilização inovadora de outros recursos de comunicação associados, além

do audiovisual,paramassif,tcar informações referentes a todas as frentes de trabalho da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento.

\
\)

28 de novembro de2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a tespeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

29 de novembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

30 de novembro de2020

PANORAMA FARMACÊUTICO/ São Paulo e2A+ FARMA

Os informativos publicatam, nessa data, a íntegra da matéria Embalagem Autônoma

Inteligente para cadeiafria de sistemas de saúde éfoco de projeto interinstitucional aprovado

pelo Finep sobre o projeto interinstitucional desenvolvido pela São Rafael Câmaras Frigoríficas

e pelas escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de São Paulo

(Unifesp), pelo Instituto Mauá de Tecnoiogia e pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A pesquisa, voltada ao

desenvolvimento de Embalagem Autônoma Inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde,

visalrazer segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante; e ficou em oitavo lugar dentre os 11 aprovados pela Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Pontos positivos: matéria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada,

que mostra aparticipação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse para

a saúde pública. Divulgação em veículo do setor farmacôutico, atingindo um público

diferenciado e formador de opinião. A relevância da pauta e seu tema abrangente aumentam o

interesse pela reprodução, por diversos veículos.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância para a

ã
lfl#ffil

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas
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EMBANEWS/ São Paulo

A revista setorial publicou, em sua edição de outubro/novembro, o aftigo intitulado Covid-19 e

embalagens para alimentos - 2o parte, dos pesquisadores do Instituto de Tecnoiogia de

Alimentos (Ital), Leda Coltro e Gustavo Moraes, com o tesumo das palestras realizadas em

setembro, pelo Cetea, sobre o tema.

Ponto positivo: divulgação de artigo produzido por profissionais do ltal.

Ponto negativo: não identifìcado

Ação sugerida: incentivo aos profissionais de pesquisa dos órgãos ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, na produção e divulgação de artigos sobre as

pesquisas e projetos em desenvolvimento no setor, com apoio dos profissionais, para adequá-los

à linguagem jornalística, de modo a favorecer o interesse dos veículos pela publicação.

fr= \
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O guia de consulta do mercado industrial brasileiro apresenta os fornecedores preferidos e mais

lembrados pelos profissionais do setor. Embora inserida no clipping disponibilizado, a

publicação se mostrou não relevanteparafins desta licitação. Por isso, não fizemos a sua análise.

1o de dezembro de 2020

Nessa data, näo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2 de dezembro de 2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3 de dezembro de 2020

INVESTE SÃO PAULO

O site veiculou a matéria intitulada Seminário on-line reúne institutos de pesquisa de SP e

startups na busca de inovações para o agro, com reprodução, na íntegra, de conteúdo produzido

pela assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, sobre o 2o

Seminário Ecossistema de Startups Inovadoras do Agronegócio. Segundo Lilian Anefalos,

pesquisadora e diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica Q.JIT) do Instituto Agronômico

(IAC), e membro da comissão organizadora: "O foco do seminário são as startups inovadoras do

agronegócio, é o empreendedorismo, que os institutos também fazemparte, atuando não só para

prover soluções, mas tambémfazq esse meio de campo e parcerias )para que as nossas soluções

cheguem rapidamente ao setor".

Ponto positivo: divulgação de tema importante para a pesquisa e inovação na área do

agronegócio.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: rcalizar um follow-up com os pesquisadores participantes, para encontrar temas

interessantes referentes à participação do Ital no Inova Trade Show, que possam ser decupados

em pautas

(-
iltffiltlq

,""r*"XObs.: nessa dafa, o clipping disponibilizado apresentava também uma matéria da

Concerto, que não condiz com o foco da licitação, trazendo programação cultural. Por essa razáo,

apauta não foi analisada.
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O site paulista UOL publicou, nessa data, de São Paulo, a matéria Tem problema comprar

alimentos com embalagem danificada?. O conteúdo, publicado na editoria VIVA BEM do UOL,

foi reproduzido,naíntegra,pelo site CENTRAL DE NOTÍCIAS. Trata-se de uma matéria neutra

e positiva sobre os cuidados necessários ao se comprar e se consumir produtos com embalagens

danificadas, bem como os riscos de contaminação de cada tipo de material. Ao tratar sobre as

embalagens de lata, amatéria cita o Ital: "Assim como acontece com as embalagens de papelão,

pequenos amassados podem não expor o alimento aos compostos químicos que constituem a

estrutura metálica dalata, segundo o ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos)".

Ponto positivo: matéria de utilidade pública sobre tema de interesse geral, que cita o Ital, em site

muito acessado e popular.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: buscar outras pautas semelhantes, que possam trazer conhecimentos científicos

para o cotidiano, junto aos pesquisadores da SAA, em seus diversos institutos.

4 de dezembro de 2020

@l!l-+ PORTAL MIX VALE / São Paulo

O site veiculou, nessa data, a matéria Seminário on-line reúne institutos de pesquisa de SP e

startups na busca de inovaçõ¿,s, com reprodução, na íntegra, de conteúdo produzido pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, sobre o 2"

Seminário Ecossistema de Startups Inovadoras do Agronegócio. Segundo Lilian Anefalos,

pesquisadora e diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica (lt{IT) do Instituto Agronômico

(IAC) e membro da comissão organízadora, o foco do seminário são as startups inovadoras

agronegócio. Trata-se do empreendedorismo, do qual os institutos também fazempafte, atuando

não só para prover soluções, mas também "para fazer esse meio de campo e

as nossas soluções cheguem rapidamente ao setor".

.para que
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Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a relevância do tema justifica uma estratégia de divulgação própria, em parceria

com as instituições e empresas envolvidas, para criar um portal que divulgue os avanços das

pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepção da sociedade sobre o

trabalho desenvolvido.

5 de dezembro de 2020

æ
lltffij
\===a^ì NOTÍCIAS DE CAMPINAS e BETO RIBEIRO REPÓRTER/ATaTas

Com a publicação, na íntegra, do mesmo texto já postado em 1 8 de novembro por outros veículos,

os informativos retomaram a dilulgação do evento on-line 2o Seminário Ecossistema de Startups

Inovadoras do Agronegócio, que foi realizado das th às 11h, pelo Instituto iCorps Brasil, em

conjunto com o Instituto Agronômico (IAC- Apta). O título da matéria é Seminário on-line reúne

institutos de pesquisa de SP e startups na busca de inovações.

Ponto positivo: divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas, em veículos on-line de base regional.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: a relevância do tema justifica uma estratégia de divulgação própria, em parceria

com as instituições e empresas envolvidas, pffi& criar um portal que divulgue os avanços das

pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepção da sociedade sobre o

trabalho desenvolvido

6 de dezembro de 2020
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Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

7 de dezembro de 2020

Nessa data, não consta dir,ulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

8 de dezembro de 2020

RD REPÓRTER DIÁRIO ONLINE/Santo André e CLIQUE ABC/São Bernardo do

Campo

Os dois veículos on-line reproduziram maféria veiculada pelo Instituto Mauá de Tecnologia

(IMT) sobre o desenvolvimento de embalagem autônomapara o transporte de vacinas, órgãos e

tecidos para transplante, e informam que a ação é desenvolvida em parceria com outras entidades,

dentre as quais o Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), ligado ao Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. De

acordo com o texto, a pesquisa permitirá a solução de um gargalo ligado ao resfriamento do

material, durante a logística de transporte desses insumos médicos.

Ponto positivo: mostrar a contribuição de um órgão ligado à secretaria para o desenvolvimento

de tecnologias inovadoras, que potencialmente podem trazq beneficios para a ëtrea de saúde

pública.

Ponto negativo: em todas as matérias veiculadas sobre o tema, que foram produzidas pelo IMT,

a participação das demais entidades envolvidas, a exemplo do Cetea, não é realmente esclarecida.

Ação sugerida: produzir materiais informativos para veículos da mídia e em redes sociais

(vídeos, podcasts, posts etc.), em que

projeto seja esclarecida e ressaltada.

do
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DATAGRO

Na matéria Começam as discussões sobre regulamentação de produtos à base de vegetais no

Brasil, o veículo relatou os primeiros passos dados por uma série de instituições públicas, dentre

elas o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

para a regulamentação de um segmento emergente no Brasil: o de produtos à base de vegetais

(plant-based).Um workshop on-line sobre mercado, conceitos e pesquisas em desenvolvimento

foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com apoio da

Embrapa Agroindústria de Alimentos (Rio de Janeiro), no dia 8 de dezembro de 2020, pelo canal

da Embrapa no YouTube.

O desenvolvimento de produtos de base vegetal é, hoje, uma das áreas de destaque do portfólio

Alimentos: segurançq, nutrição e saúde, envolvendo quatro unidades de pesquisa da Embrapa -
Agroindústria Tropical, Agroindústria de Alimentos, Arroz e Feijão, e Hortaliças *, sete

instituições parceiras, seis projetos de pesquisa, 42 pesquisadores e analistas, e recursos

superiores a R$ 3,3 milhões. Uma pesquisa sobre o tema está disponível no link:

https:llgfi.org.brl2j2jlI2l07l50 brasileiros_afirmam_reduzir_o_consumo_de _carnel.

A diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, participou do evento, juntamente com o diretor-executivo

do GFI (The Good Food institute), Gustavo Guadagnini, e com representantes de outras

entidades, como Alexandre Cabral, diretor de Assuntos Regulatórios e Científicos da Associação

Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abia).

Ponto positivo: matéria interessante, bem estruturada, que mostra a participação do Ital na

construção da regulação em torno de um segmento emergente da indústria alimentícia.

Ponto negativo: não identificado.

Ações sugeridas: acompanhar o desenvolvimento dos estudos em prol da regulação e, na medida

do possível, construir novas pautas, destacando a participação do Ital no processo. Buscar

divulgar as ações do grupo em veículos, sites e blogs, com tropismo para temas relativos N
l

alimentações vegetari ana e vegana.
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O site veicula matéria intitulada "Tem início amanhã, 9, um dos maiores eventos do ano voltados

ao empreendedorismo no agto", cujo texto reproduz, na íntegta, o conteúdo produzido pela

assessoria de comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, sobre a abertura

do 2o Seminário "Ecossistema de Startups inovadoras do agronegócio".

Ponto positivo: Divulgação de iniciativa de alto impacto positivo para o setor do agronegócio e

para a indústria de alimentos e bebidas.

Ponto negativo: não identifìcado

Ação sugerida: A relevância do tema justifica uma estratégia de divulgação própria, em parceria

com as instituições e empresas envolvidas, para criar um portal que divulgue os avanços das

pesquisas e iniciativas bem-sucedidas, de modo a ampliar a percepção da sociedade sobre o

trabalho desenvolvido.

10 de dezembro de2020

ABC REPORTER/São Caetano do Sul

A matéria Instituto Mauá faz parte de grupo de pesquisa e desenvolvimento de embalagem

autônoma descreveu a parceria entre Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), a Escola Paulista de

Enfermagem, a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e

o Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), ligado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para proporcionar

mais segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante e insumos do sistema de saúde sensíveis à temperatura ambiente, como vacinas.

Ponto positivo: mostrar a contribuição de um órgão ligado à secretaria pala o desenvolvimen

de tecnologias inovadoras, que potencialmente podem trazer benefícios para a

pública.

Ponto negativo: em todas as matérias veiculadas sobre o tema, que foram produzidas pelo IMT,

aparticípação das demais entidades envolvidas, a exemplo do Cetea, não é realmente esclarecida.
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Ação sugerida: produzir materiais informativos para veículos da mídia e em redes sociais

(vídeos, podcasts, posts etc.), em que a pafücipação do Cetea e do Ital no desenvolvimento do

projeto seja esclarecida e ressaltada.

11 de dezembro d,e2020

GUIA LAT/ São Paulo

O site publicou a matéria Começam as discussões sobre regulamentação de produtos à base de

vegetais no Brasil, com reprodução, na íntegra, de matériaproduzida pela Embrapa, que tratava

do esforço interinstitucional que começou a ser realizado no país para a regulamentação do setor

de produtos à base de vegetais. O tema foi debatido em um workshop realizado pelo Ministério

da Agricultura, Pecuétria e Abastecimento, no dia 8 de dezembro. A matéria citou ainda a

presença da diretora-geral do Ital, Eloísa Garcia, destacando a instituição como uma das

participantes da iniciativa.

Ponto positivo: matéria neutra e positiva, divulgada por outro órgão público, citando o Ital.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: explorar o tema por meio da produção de releases, podcasts e vídeos para

interret, com as ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e suas instituições para

desenvolvimento desse segmento.

-=
lllffilt]R

ff@l
"r-==Ë' AGRO PLANNING/São Paulo

Site publicou, na íntegra, matéria intitulada Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

pesquisa produção de palmito para ampliar opções no mercado. O texto informou que o

Instituto Agronômico (IAC), da SAA, estava desenvolvendo pesquisa com o objetivo de estudar

avaliandouma nova espécie de palmeira para produção de palmi to. Para tanto, o instituto
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quatro espécies do gênero Roystonea. Uma delas é a palmeira imperial, muito conhecida como

espécie ornamental.

Os pesquisadores esclareceram que,para se tornar um agronegócio, o cultivo tem que ser de

uma palmeira precoce (isto é, produzida dentro de 18 a 24 meses), que gere palmitos com

características interessantes para o mercado in natura e em conserva, e que não escureça. Os

experimentos estavam instalados no Vale do Ribeira, principal região produtora do Brasil, que

conta com 22 municípios e com o Programa Vale do Futuro, estabelecido pelo Governo do

Estado de São Paulo.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo relevante para o setor e de interessepara aspectos de

sustentabilidade na produção de palmito, em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: identificar outros temas em que os institutos de pesquisa ligados à SAA estejam

produzindo melhorias que impactam positivamente setores produtivos específicos e fazer

matérias sobre cada setor - inclusive com a utilização de vídeos, infográficos e podcasts em

redes sociais.

12 de dezembro d,e2020

Nessa dafa, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

13 de dezembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

\

J
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14 de dezembro de2020
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CLUBE DA EMBALAGEM

O veículo divulgou, nessa data, a matéria ltal oferece Bolsa Jovem Pesquisador em

Contaminação de Alimentos por Embalagens. O texto informou que o Instituto de'fecnologia de

Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

estaria com inscrições abertas até 30 de dezembro para o processo seletivo de uma Bolsa Jovem

Pesquisador, para atuar por quatro anos em projeto de pesquisa relacionado a contaminantes

químicos de alimentos decorrentes da migração a partir de materiais de embalagem. A matéria

destacava ainda o valor da bolsa, critérios de seleção e outros pontos relevantes.

Ponto positivo: divulgação da iniciativa em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: buscar ampliar a divulgação de iniciativas semelhantes em redes sociais, para

ampliar a visibilidade além dos veículos setoriais.

15 de dezembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

16 de dezembro de2020

Obs.: a matéria ltal divulga edital de processo seletivo 2021 para mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos foi veiculada em 17 de setembto, e não em 11 de dezembro, conforme

indica a clipagem. A data correta pode ser conferida no link da matéria:

https://www.avicultutaindustrial.com.brlimprensa/ital-divulea-edital-do-processo-seletivo-

2021-para-mestrado-em-ciencia-e1202009I1-102220-D786. O comentário foi inserido na data

exata da veiculação.

17 de dezembro de2020
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ilr#ffi]lR ABRE NEWS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM)

Mais um informativo setorial publicou, nessa data, a íntegra damatéria Embalagem Autônoma

Inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado

pelo Finep. O projeto 
- desenvolvido pelas escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da

Universidade Federal de São Paulo (LINIFESP), pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pelo

instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo) - foi aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O objetivo

foi o desenvolvimento de Embalagem Autônoma Inteligente para cadeia fria de sistemas de

saúde, visando trazq segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e

células para transplante.

Pontos positivos: matéria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada,

que mostra a participação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse para

a saúde pública. Divulgação em veículo do setor de embalagens, atingindo um público

diferenciado e formador de opinião.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerida: realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a elaboração

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância para a

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas.

AVICULTURA INDUSTRIAL ONLINE/ Itu

Obs.: embora inserida no clipping em 17 de dezembro, amatéria ltal divulga edital do processo

seletivo 2021 para mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos foi publicada no site em ll
de setembro. Por essa razão, a análise está colocadanadata correta.

18 de dezembro de2020

Nessa data, näo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

19 de dezembro de2020
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SUINOCULTURA INDUSTRIAL ONLINE / Itu

Obs.: embora inserida no clipping em 19 de dezembro, amatéria ltal divulga editctl do processo

seletivo 2021 para mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos foi publicada no site em 17

de setembro. Por essa razão, a análise está colocada na data correta.

20 de dezembro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

2l de dezembro de2020

ãã
llfNÄrycl
lllô51"I-T QUE GOSTOSO!

Site publicou, na íntegra, com o tífulo Produção de palmito ganha pesquisa em SP, o mesmo

conteúdo da matéria já publicada anteriomente, intitulada Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP pesquisa produção de palmito para ampliar opções no mercado. O texto

informou que o Instituto Agronômico (IAC), da SAA, está desenvolvendo pesquisa com o

objetivo de estudar uma nova espécie de palmeira para produção de palmito. Para tanto, o

instituto estava avaliando quatro espécies do gênero Roystonea. Uma delas foi a palmeira

imperial, muito conhecida como espécie ornamental.

Ponto positivo: divulgação de conteúdo relevante pata o setor e de interesse para aspectos de

sustentabilidade na produção de palmito, em veículo setorial.

Ponto negativo: não identificado

Ações sugeridas: identificar outros temas em que os institutos de pesquisa ligados à SAA

estejam produzindo melhorias que impactam positivamente setores produtivos específicos efazer

matérias sobre

redes sociais.

odcasts emcada setor - inclusive com a utilização de vídeos, infográficos
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A matéria Projeto desenvolverá embalagem para o transporte de órgãos e vacinas contemplou

a iniciativa das escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de São

Paulo (Unifesp), do Instituto Mauá de Tecnologia e do Instituto de Tecnologia de Alimentos (o

Ital, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) e da São Rafael

Câmaras Frigoríficas, aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O objetivo foi

o desenvolvimento de Embalagem Autônoma Inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde,

visando trazer segurança aos pÍocessos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células

para transplante.

Pontos positivos: matéria muito interessante, bem escrita e jornalisticamente bem estruturada,

que mostra a participação inovadora do Ital numa pesquisa destinada a tema de alto interesse para

a saúde pública. Divulgação em veículo do setor de embalagens, atingindo um público

diferenciado e formador de opinião.

Ponto negativo: não identificado.

Ação sugerid.az realizar campanha de divulgação direcionada em redes sociais, com a elaboração

de vídeo que mostre todas as etapas de produção da embalagem e sua relevância para a

conservação de insumos médicos que podem salvar vidas.

23 de dezembro de2020

Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

24 de dezembro de202Ð

22 d,e dezembro de2020
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O informativo divulgou, nessa data, aaprovação, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo (Fapesp), da Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis

(PBIS), uma parceria do Ital com a Unicamp e a USP, envolvendo um consórcio de empresas. O

investimento público-privado na plataforma, ao longo de cinco anos, foi de aproximadamente R$

6,7 milhões.

A proposta de implantação da PBIS estava, até aquela data, em fase de avaliação e, após sua

aprovação, passou a integrar os Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo

G.[POP-SP), no âmbito do Programa Ciência para o Desenvolvimento. Alinhada aos objetivos de

desenvolvimento sustentável daOrganização das Nações Unidas (ONU), a missão daplataforma

é integrar os sistemas produtivos e aplicar processos biotecnológicos sustentáveis para produção

de alimentos, usando matérias-primas nacionais e aproveitando subprodutos da agroindústria.

Pontos positivos: divulgar a evolução do processo de pesquisa científica aplicada ao

desenvolvimento da agroindústria, com parceria público-privada. Divulgação em veículo on-line

de base regional.

Ponto negativo: considerando-se a representatividade da aprovação, após cinco anos de

esforços, pontuamos que a divulgação poderia ter sido planejada, com estratégias para ampliar a

visibilidade do avanço.

Ações sugeridas: retomar a divulgação em data mais propícia, com materiais pré-produzidos

þresskits, fotos, entrevistas, vídeos, podcasts) que possam aumentar o interesse dos veículos e

esclarecer sobre a relevância da PIBS e suas várias frentes de atuação.

ESTADÃO

r;:t: .:1

llt##ËìUlË{ A coluna on-line Fórum dos Leitores trouxe uma nota assinada por Alexander George

Razook (agrazook@hotmailM). Com referências elogiosas ao artigo do professor dr.

Charles Mady, publicado em 18 de dezembro no mesmo jornal, o leitor pontuou que, apesar da

qualidade dos projetos científicos elaborados pelos pesquisadores brasileiros, eles não são

valorizados em São Paulo. Razook citou os 19 institutos de pesquisa do estado que atuam em

diferentes áreas de conhecimentos e destacou: o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto

de Zootecnia, o Instituto Biológico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos etc., bem com

saúde (Adolfo Lutz,Emílio Ribas, Dante Pazzanese, Butantan etc.)

Afirmou que grande parte dos profissionais de nível superior que atuam nessas está

enquadrada na carreira de pesquisador científico, na qual, por lei, classifica os pesquisadores em
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seis níveis, com equiparação salarial à carreira de docência das universidades públicas, o que

"sempre foi desrespeitado pelos governos estaduais". Segundo o missivista, "hoje, pesquisadores

científicos recebem salários 60% inferiores aos dos profissionais das universidades ou até mais.

Em função dessa situação, vários pesquisadores entraram na Justiça e conseguiramaequiparação

salarial aos docentes. Outros não tiveram a mesma sorte. Dessa forma, criou-se uma situação

esdrúxula na qual pesquisadores menos qualificados na carreira ganhammais do que aqueles que

não conseguiram sucesso em sua ação na Justiça, exercendo a mesma função".

Ponto positivo: não identificado

Ponto negativo: a forma como o texto está estruturado salienta uma desvalorizaçáo da caneira

de pesquisa científica, justamente num momento em que a sociedade esclarecida reconhece a

ciência como a principal esperança, face à pandemia.

Ação sugerida: divulgar, se peftinente, as ações do Governo de São Paulo paraavalorizaçáo da

carreira de pesquisador.

25 d,e dezembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

26 de dezembro de2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

27 de dezembro de2020
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Nessa data, náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

28 de dezembro de2020

DATAGRO

O informativo reprodvz na írÍegra, nessa dafa, matéria sobre a aprovação, pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), da Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Saudáveis (PBIS) 
- 

parceria do Ital com a Unicamp e a USP, envolvendo um

consórcio de empresas.

Pontos positivos: divulgar a evolução do processo de pesquisa científica aplicada ao

desenvolvimento da agroindústria, com parceria público-privada. Divulgação em veículo on-line

de base regional.

Ponto negativo: considerando-se a representatividade da aprovação, após cinco anos de

esforços, pontuamos que a divulgação poderia ter sido planejada, com estratégias para ampliar a

visibilidade do avanço.

Ação sugerida: tetomar a divulgação em data mais propícia, com materiais pré-produzidos

(presskits, fotos, entrevistas, vídeos, podcasts) que possam aumentar o interesse dos veículos e

esclarecer sobre a relevância da PIBS e suas várias frentes de atuação.

29 de dezembro de2020

ã
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AVICULTURA INDUSTRIAL ONLINE

A matéria Investimento em capital humano traz crescimento da produtividade aborda o

conteúdo divulgado pela agência Fapesp e trata sobre os dados divulgados no livro

Contribuição da Fapesp.Estetazum estudo sobre os resultados dos investimentos em capital

humano na agropecuâria, no estado de SP.

Ponto positivo: matéria neutra e positiva traz

incentivo promovidas pelo Governo do Estado.

ciativas deos resultados positivos das
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Ponto negativo: não identificado

Ação sugerida: produção de releases, podcasts e vídeos para internet, com o objetivo de

aumentar a visibilidade das ações de incentivo à profissionalização de trabalhadores do setor

agropecuário.

30 de dezembro d,e2020

Nessa data, não consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, portais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

31 de dezembro de2020

Nessa data,náo consta divulgação de notícias nos veículos de mídia impressa, porlais de notícia

e emissoras de rádio e TV, para fins desta análise, a respeito da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo.

3. Análise geral da imagem da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo a partir da amostra estudada

A análise do conjunto de matérias elencadas demonstra que a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento de São Paulo possui uma reputação muito boa e consolidada entre um grupo

de stakeholders priménios, que são os produtores e gestores do agronegócio paulista e nacional,

e as entidades ligadas ao setor. Essa boa imagem está embasada, principalmente, na expertise

técnica de seus institutos internacionalmente reconhecidos, que atuam há décadas com um

corpo científico abonado; e no trabalho intenso de extensão rural que torna rapidamente

aplicável, no campo e na agroindústria, todo e qualquer avanço obtido em suas pesquisas

aplicadas. Essa senioridade do saber * associada à aplicabilidade prática que tem contribuído

para mudar a realidade do campo - e o aporte de tecnologias que impactam positivamente a

produção e acrescem valor ao produto contribuem decisivamerrte para colocar o estado de São

Paulo na vanguarda do agronegócio brasileiro, consolidando a imagem positiva da Secretaria e

agregando valor também à performance do Governo
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Assim, das 401 matérias analisadas, publicadas entre lo de janeiro e 3l de dezembro

de 2020, encontramos pontos negativos ou de atenção em, apenas, 50 delas, ou 12,460Á do

total, como mostra o gráfico:

Análise de matérias - SAA - SP

I Pontos negat¡vos

r Pontos positivos

Contudo, a análise detalhada desses 12,5oÁ de pontos negativos demonstra que, na

realidade, a maioria se traduz em pontos de atenção e oportunidades que podem e devem ser

trabalhadas numa estratégia alinhada de comunicação. Na maioria dos casos, os fatos não

chegaram a afetar propriamente a imagem da Secretaria, ainda que se signifiquem perda de

oportunidades para uma melhor divulgação de suas realizações.

Vejamos:

-Em 34 matérias, ou 8,47oÁ, os pontos de possível melhoria eram relativos à qualidade

dos textos, que se mostravam longos demais, abordando muitos temas ao mesmo tempo ou

lançando mão de um excesso de termos tecnicistas que reduziam o interesse. Isso os

direcionava quase que exclusivamente aos veículos setoriais, publicados por entidades

específ,rcas. Em metade desses textos, ou 4,23%o, a abordagem afastava-se totalmente da

objetividade jornalística, tornando as matérias meramente descritivas, com poucos exemplos

práticos e poucas declarações entre aspas. Dessa forma, esses releas¿s foram transformados

praticamente em uma "lista de projetos ou ações" de institutos de pesquisa,
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impessoal ou institucional. Esse tratamento dado à informação a descaractetizou, tornou a

leitura lenta e desinteressante. Assim, pot mais relevante que fosse o tema, o texto pode ter

contribuído para que boas pautas tenham sido subaproveitadas.

A dominância desse tipo de inadequação entre os pontos negativos identificados nos

levou a sugerir, com ênfase, que a informação fosse tratada de maneira mais criativa, com

apresentação mais colorida, linguagem leve, exemplos em abundância; ou com a utilização de

formatos inovadores. Essa revisão da abordagem não se direciona apenas à alimentação de

redes sociais, naturalmente mais dialógicas, mas também aos veículos da mídia não

especializada para tornar essas pautas mais interessantes para eles, porque mais palatóveis

para o cidadão comum. Cabe destacar que, em matérias em que essa abordagem mais atrativa

foi adotada, o número de publicações cresceu exponencialmente (Ex: Dia Mundial do Cafe).

- Em 11 matérias, ou 2,74%o, também encontramos um ponto de atenção relativo ao

timming: iniciativas importantes divulgadas muito depois de concluídas incomem em um dos

mais sérios "pecados" do jornalismo, a "notícia velha" ou ultrapassada, que reduz intensamente

o interesse dos veículos pela publicação.

- Em nove matétias, ou 2,24yo (algumas eram reproduções da mesma matéria),

identificamos declarações polêmicas, que poderiam ter repercussões negativas, ou atitudes

inseguras de porta-vozes que falaram em nome da Secretaria e/ou de seus institutos de pesquisa.

Essa recorrência indica a necessidade de capacitaçáo de lideranças por meio de media training,

produção de mensagens-chave alinhadas e documentos de Q&4, bem como suporle direto da

Assessoria de Comunicação a esses pofta-vozes e agentes de relacionamento em situações de

exposição pública sensível ou crítica (exemplos: defesa do uso de agrotóxicos, crítica aos

parâmetros legais sobre a destinação de embalagens plásticas).

- Em apenas 12 matérias, ou 3,0o/o, encontramos algum ponto realmente grave ou

potencialmente capaz de afetar a imagem e reputação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo. Dessas, uma matéria (0,24o/o) denunciava interesse do Ital em

favorecer as grandes multinacionais do setor de alimentos, em detrimento da lisura científica;

um arligo, publicado em jornal de circulação expressiva, acusava o Governo do estado de

valorizar a sua classe de pesquisadores, descumprindo determinações legais quanto à sua

remuneração; e dez matérias, ou 2,49o/o, eram protestos em relação à aprovação da

reorganização dos institutos de pesquisa que presumiam a fusão ou extinção de algumas

instituições centenárias, gerando dúvidas quanto ao destino de projetos científicos seminais, de

algum
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longo prazo. Além disso, os críticos dessa medida, todos p
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envolvimento de muito tempo com os institutos afetados, também levantavam a hipótese de

prejuízo irreversível aos polos de estudos agropecuários localizados na região de Campinas.

E, a esse respeito, cabe uma breve reflexão nesta análise de imagem, pois, ainda que seja

impossível obter unanimidade em medidas estruturais polêmicas, nos pareceu que a atitude da

Secretaria não foi suficientemente dialógica na explicação de suas decisões de reestruturação,

limitando-se a uma prestação de contas intramuros e deixando sem resposta a maioria dessas

críticas. Considerando a recepção negativa a algumas decisões tomadas na reorganizaçäo,

acreditamos que o tratamento da informação poderia dar indicadores mais precisos sobre o

direcionamento de projetos estratégicos que passam por alterações ou mudam de

responsabilidade, apafür da nova estrutura adotada.

É importante compreender que essas críticas, por mais que pareçam isoladas, podem ter

um peso considerável entre um grupo importante de stakeholders formadores de opinião, os

representantes da Academia e da Comunidade Científica. E, ceftamente, os protestos trouxeram

uma repercussão negativa para a imagem da SAA e do Governo do estado de São Paulo, que

precisaria ser avaliada em maior profundidade, para ser efetivamente mensurada. Cabe lembrar

que, em tempos de conexão generalizada e acesso facilitado a tecnologias de informação, todos

os cidadãos são, potencialmerÍ.e, influenciadores que podem impactar a imagem e a reputação

de qualquer indivíduo ou organização, e os organismos de Governo são especialmente sensíveis

a esse escrutínio popular.

Nesse sentido, é importante frisar que a imagem de uma organização, de qualquer

nafureza, é transitória, ligada à percepção de seus públicos e pode ser alterada por variáveis

momentâneas, ao passo que a reputação, que se consolida ao longo do tempo, é a sedimentação

da imagem dessa organização, seja ela positiva ou negativa. Por isso, Wílson Bueno insiste que

"A imagem é algo que se sente na pele, e a reputação é algo que se sente na alma". Adotar uma

postura mais dialógica e ampliar o relacionamento e os vínculos com todos os públicos é,

pofianto, uma medida protetiva de longo prazo à imagem, que é um ativo importante para

qualquer organização. Nunca podemos perder de vista que, em tempos de conexão acelerada,

como diria Warren Buffet, "São necessários 20 anos para construir uma reputação, e apenas

minutos para destruí-Ia".

Portanto, defendemos que temas sensíveis e complexos devem ser tratados, idealmente,

com estratégicas de comunicação previamente acordadas entre os órgãos do Governo envolvidos

pata,na medida do possível, potencializar os aspectos positivos e minimizar os vos, numa

ação de contenção de danos que reduza a possibilidade de crise com
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