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Resumo: Os mais recentes recursos de informação e comunicação utilizados em redes de cooperação de pesquisa 

liderada pela Embrapa Instrumentação, para o desenvolvimento da aplicação aérea de agrotóxicos para o controle 

interdependentes de um Ecossistema Digital dirigida pelo paradigma de tomada de decisão, sob a abordagem de 

fornecedores, parceiros e produtos intermediários) com a rede interna de negócio, atendendo às demandas para a 

Palavras-chave
pulverização de agrotóxicos.

A STRATEGY FOR RESULTS DISSEMINATION OF THE RESEARCH AND INNOVATION NETWORK IN 
THE USE OF AIRCRAFT FOR AGRICULTURAL PESTS CONTROL

Abstract

effective generation of public policies.
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1. Introdução

-

processos de inovação, competências e processos de negócios têm sido decisivos para a operação de inovação, e 
TIC tem sido um instrumento rico para a comunicação após a introdução da Internet no mercado. Recentemente, 

-

No entanto, subsistem problemas de interação entre as áreas organizacionais e as necessidades do clien-
te mudam continuamente. Assim, as arquiteturas de comunicação e inovação precisam ser formalizadas mais 
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1.1. Estratégia corporativa e envolvimento com parceiros

cooperativo para a promoção do processo de inovação, competitividade e sustentabilidade setorial, tais como RIPA 

-

tiva de Pesquisa, Rede ANSP, Rede de Tecnologia Social, entre outras.

1.2. Objetivo

-

pesquisa e inovação, concebida pela Embrapa e liderada pela Embrapa Instrumentação, para o desenvolvimento 

2. Materiais e Métodos

envolvendo uma das mais estratégicas e recentes RPIs da Embrapa, que impacta grandemente sobre a concorrência 

-

-

-

Wordle -

3. Resultados e Discussão

pesos de utilização e explicitação na entrevista, mostrados nas Figuras 1 e 2. 
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!

-

tato. Considerando a Figura 1, os parâmetros semânticos descritos das APs e PAs resultaram em uma representação 

A interação de agentes da RP vem sendo operada através de uma variedade de arquiteturas de TIC 

-

-

confusos e incompletos.

-

na cadeia de valor e o poder de troca como resultado de seus esforços de investimentos e pesquisa e em 

novos empreendimentos.

-

4. Conclusão

A variedade de arquiteturas de TIC estruturadas informalmente através de diferentes plataformas gerou a 

cluster, interativo e por demanda (ecossistema digital). 

-

-

zadas:

A plataforma é baseada em sistemas auto-organizadas, que podem formar diferentes modelos arqui-

-

mento global.

Alguns agentes inteligentes instituem um processo com valores adicionados ordenados paralelos e 

Portanto, neste caso, um modelo de rede baseado em valor adicionado e em ecossistema digital que me-
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