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PERFIL DA UNIDADE

1. Competências Básicas

A Embrapa Pecuária Sudeste é uma das 39 Unidades descentralizadas da Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do

Governo Federal, com a missão de "Viabilizar soluções tecnológicas competitivas para o desenvolvimento da

pecuária da região Sudeste, por meio da geração, da adaptação e da transferência de conhecimentos e

tecnologias, em benefício da sociedade". Entre suas funções básicas estão a gestão e execução de projetos

estratégicos, de acordo com as três principais diretrizes da Embrapa, que são a de pesquisa e

desenvolvimento e inovação, a de negócios tecnológicos e a de comunicação empresarial. Com amplo

programa de pesquisa e desenvolvimento para o agronegócio da pecuária de corte e leite da região Sudeste

do Brasil, a Unidade tem seu foco na:

• Adequação e oportunidade de sua contribuição técnico-científica para a sociedade.

• Contribuição à formulação de políticas públicas e capacidade de articulação nacional e internacional para

a sustentabilidade do espaço rural.

• Contribuição para a redução dos desequilíbrios regionais e desigualdades sociais e para a gestão

sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais.

• Transferência de tecnologias, produtos e processos que desenvolve para os diversos segmentos da

cadeia produtiva, gerando resultados para aumentar a produtividade no campo, reduzir custos,

modernizar os sistemas de produção e melhorar a qualidade de vida das populações rural e urbana.

A Unidade desenvolveu competência na área de melhoramento animal, principalmente por ter sido

desenvolvida a raça bovina Canchim na década de 50. Com isso, colocou-se em posição estratégica no

desenvolvimento de tecnologias para bovinos de corte de clima tropical. Atualmente, desenvolve pesquisas

também  com  ovinos, cujo  objetivo é avaliar alternativas de utilização de recursos genéticos animais e de

práticas de manejo e de alimentação, visando aumentar a produtividade, a precocidade, a tolerância a

parasitas e a qualidade da carne, com contribuição para a sustentabilidade ambiental, a segurança alimentar

e a inclusão social.

Outra área relevante é a pesquisa em  forragicultura, com o  desenvolvimento  e avaliação de

plantas forrageiras para alimentação animal. Essas pesquisas têm sido direcionadas para a manutenção de

recursos genéticos e no desenvolvimento de tecnologias para uso de plantas forrageiras na forma in natura e

conservada e  na agregação de valor à produção de sementes. Quanto à manutenção de recursos genéticos,

a Unidade é responsável, desde 1999, pelo Banco de Germoplasma de Paspalum - BAG que possui hoje

mais de 400 espécies adaptadas a regiões subtropicais a tropicais e em áreas úmidas ou alagadiças. A

Unidade trabalha com este gênero desde 1987, ano em que  iniciou  estudos de caracterização morfológica e

avaliação agronômica. Com relação à guandu, os trabalhos envolvem a multiplicação, a avaliação

agronômica e a seleção de linhagens puras de guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.). A Unidade trabalha

atualmente com 40 acessos oriundos e selecionados de instituições nacionais e do ICRISAT, Índia.  As

características selecionadas são: produção de matéria seca total e de folhas, altura de plantas, teores de

tanino e nitrogênio.

O guandu tem potencial  para  solucionar problemas da degradação de pastagens e ser uma

forrageira alternativa aos sistemas integrados e intensificados de caprinos e de ovinos. Outro possível uso

seria na alimentação humana.  Em 1985, em parceria com a Universidade Passo Fundo, RS,  e,

posteriormente,  com a Comissão Brasileira de Pesquisa da Aveia, tiveram início os trabalhos de seleção e

avaliação de aveia forrageira, para redução da sazonalidade na produção de alimentos. Em 1999, foi lançada

a cultivar São Carlos, a primeira variedade forrageira para a região central  do Estado de São Paulo (a
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cultivar São Carlos). A Unidade desenvolve, ainda,  projetos voltados ao melhoramento genético da alfafa,

cujo objetivo é o de identificar e desenvolver cultivares  mais produtivas,  de melhor qualidade, que

apresentem maior tolerância a estresses abióticos e bióticos e sejam adaptadas às diferentes condições

edafoclimáticas do País. Com esta finalidade, a Unidade importou em  2004 do INTA-Argentina 92 acessos.

Para dar suporte às pesquisas, a Unidade possui os seguintes laboratórios: sementes de forrageiras,

nutrição animal, solos, química analítica, biotecnologia animal, reprodução animal e sanidade animal. A fim

de contribuir mais decisivamente na questão ambiental, foi inaugurado em 2003, com o apoio de projeto de

infra-estrutura financiado pela FAPESP, o Laboratório de Tratamento de Resíduos Químicos, que tem por

finalidade tratar e descartar corretamente os resíduos produzidos pelos laboratórios. Na educação  ambiental,

vem atuando na recuperação e conservação dos  ambientes naturais, do  solo, da água, de sombras, do

manejo de substâncias tóxicas, do uso racional de água por meio de outorga e na redução de emissão  de

metano ruminal de bovinos de leite e de carne.  Foi ainda implantado o corredor ecológico com o plantio de

cerca de 11000  plantas nativas com a finalidade de atender a fauna de três áreas da Mata Atlântica

localizadas no centro do Estado de São Paulo.

Com objetivo de atender a uma prioridade do governo brasileiro, a Unidade, em parceria coma

iniciativa privada, está desenvolvendo e validando a utilização de dispositivos eletrônicos em bovinos para

aprimorar a fiscalização sanitária e  rastreabilidade dos animais, garantindo a sanidade e a qualidade dos

produtos. Também merecem destaque a execução de projetos direcionados aos sistemas silvipastoris,

integração lavoura-pecuária e técnicas de manejo da água de irrigação para plantas forrageiras  visando a

produção de carne e leite. A Unidade iniciou em 2003 a avaliação de impactos econômicos, sociais e

ambientais das tecnologias geradas de suas  pesquisas, tendo concluída a  avaliação de  oito tecnologias.

Na área social, a Unidade é referência nacional quanto à transferência das tecnologias,  para

produtores familiares de leite em sistemas intensivos de produção. Em parcerias com órgãos de extensão, o

projeto iniciou em 1998 no município de São Carlos, SP  e  na região de Muriaé, MG, e em 2000 incorporou

as  regiões de Jales e Votuporanga, SP. Atualmente, está em desenvolvimento, com os mesmos objetivos, o

Projeto Balde Cheio, que, em 2006, contemplou 150  municípios dos  Estados de São Paulo, Paraná  e Rio

de Janeiro. Ainda na área social, a Unidade possui projetos com o objetivo de estimular o consumo de carne

e leite, entre as crianças da região de São Carlos. Esse (O) projeto foi agraciado com o diploma “Empresa

Amiga da Criança” da  Fundação Abrinq em 1999 e,  em 2003, com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação,

concedido pela Câmara Federal, entre outros.

2. Principais Clientes/Usuários

Dentre  a  gama  de  clientes  da  Unidade,  destacam-se  alguns  segmentos   específicos   e

importantes:

a) Especialistas e técnicos em agropecuária (agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e

professores universitários), são os primeiros clientes da Embrapa Pecuária Sudeste na escala de

relacionamento com a Unidade. São eles que repassam as informações tecnológicas aos produtores e,

em contrapartida, repassam as demandas para a pesquisa;

b) Produtores rurais: são os que de fato adquirem e adotam as tecnologias e também propõem

demandas para a pesquisa;

c) Representantes de empresas privadas ou públicas: são os que em qualquer etapa da negociação

e/ou execução de acordos e parcerias respondem pelas empresas;

d) Governo Federal, que relaciona as necessidades da bovinocultura de corte e leite e ovinocultura,

atribuindo à Unidade metas específicas e a outras demandas como a participação em comissões que

analisam e apontam alternativas para questões urgentes do agronegócio nacional;
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e) Serviços estaduais de pesquisa e extensão;

f) Imprensa, jornalistas e editores, são pessoas que influenciam e buscam informações para

divulgação na mídia, atingindo diversos segmentos dos nossos clientes e a opinião pública.

3. Principais Produtos e Serviços

A Embrapa Pecuária Sudeste atua no mercado do conhecimento cientifico aplicado na viabilização

de soluções tecnológicas configuradas em produtos e serviços tais como: publicações técnicas e científicas,

cursos e treinamentos, insumos para bovinocultura de corte e leite e ovinocultura, análises laboratoriais,

assessorias e consultorias, equipamentos, práticas e processos agropecuários, entre outros.

4. Processos Finalísticos

Os processos finalísticos da Embrapa Pecuária Sudeste fazem parte do Sistema Embrapa de

Gestão (SEG) e pertencem aos seguintes Macroprogramas (MPs):

a) MP 01 - Grandes Desafios Nacionais

b) MP 02 - Competitividade e Sustentabilidade

c) MP 03 - Desenvolvimento Tecnológico Incremental

d) MP 04 - Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial

e) MP 05 – Desenvolvimento Institucional

Além dos projetos vinculados aos MPs, a Unidade tem projetos em andamento com financiamento

junto a outras instituições, como FAPESP, CNPq, FINEP, SENAR/FAESP, CATI, FAERJ, MDA, UNIPASTO,

CONFEPAR, etc.

O macroprocesso de Produção de Inovação Tecnológica, ou seja, os processos finalísticos, é

composto pelas seguintes ações: prospecção de demandas tecnológicas; planejamento e avaliação de

projetos de P&DI; captação de recursos via projetos de P&DI; execução de projetos de P&DI;

desenvolvimento e teste de protótipos; produção e controle de informações técnico-científicas; gestão da

informação; comercialização e transferência de tecnologia; comunicação empresarial; gestão da propriedade

intelectual; relacionamento com clientes; acompanhamento e controle de P&DI e avaliação dos resultados de

projetos de P&DI.

5. Principais Processos de Apoio

Os principais processos de apoio que estão em fase de análise e melhoria na Unidade são:

Compras, Atendimento ao Cliente, Captação de Recursos via Projetos Competitivos, Gestão de Resíduos

Laboratoriais e Tratamento de Resíduos Químicos. Os demais processos dão suporte à realização dos

processos finalísticos da Unidade: Gestão de Campos Experimentais, Gestão de Almoxarifado, Controle

Patrimonial, Gestão de Infra-Estrutura, Autorização de Viagens/Prestação de Contas de Viagem,

Administração Financeira e Orçamentária, Gestão de Recursos Humanos, Capacitação de Curta Duração,

Treinamento de Pós-Graduação,  Bem-Estar e Segurança do Trabalho, Controle de Eventos, Pregão

Eletrônico para Compras, entre outros.

6. Principais Insumos e Fornecedores

Como instituição de pesquisa científica na área de ciências agrárias, os principais produtos utilizados

são insumos para rações, produtos químicos, reagentes, equipamentos e materiais de laboratório, de

informática e produção gráfica, bem como serviços especiais de manutenção e de conserto de equipamentos.

Os fornecedores estão localizados, em sua maioria, na Regiões Sudeste.
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7. Perfil do Quadro de Pessoal

Para atender as demandas dos diferentes segmentos da cadeia produtiva, a Unidade conta com um

corpo técnico formado por 36 pesquisadores e 15 analistas, além de uma equipe de apoio de 76 pessoas,

totalizando 127 empregados. A Unidade possui, ainda,  9 (nove) empregados afastados, sendo 01 (um) por

auxílio-doença  e 08 (oito) por aposentadoria por invalidez. A Unidade conta com 74 estagiários, sendo 13

remunerados, 19  bolsistas do CNPq, FAPESP, PIBIC, FUNCAMP e 20 realizando pós-graduação, sendo 17

com bolsas do CNPq e CAPES e 03 não remunerados, além de 11  colaboradores de empresas terceirizadas

que atuam na vigilância e limpeza. O grau de escolaridade dos empregados da Unidade está apresentado na

Tabela 1:

Tabela 1. Grau de escolaridade dos empregados na ativa  e número de colaboradores  da Embrapa Pecuária

Sudeste - 2006

Escolaridade          Número

Fundamental 30

Médio 35

Superior 21

Especialização Latu-sensus 01

Mestrado 06

Doutorado 33

Pós-doutorado 01

TOTAL 127

8. Parceiras Institucionais Relacionadas com o Processo Finalístico

As principais parcerias da Unidade são com as outras Unidades descentralizadas da Embrapa,

universidades, cooperativas/associações de produtores, empresas privadas, órgãos de extensão, prefeituras,

produtores rurais e outras. As relações de parceria com as instituições de pesquisa nacionais e

internacionais, estabelecidas com o objetivo de atender às necessidades do mercado, são importantes, pois

implicam no compartilhamento de custos e riscos e benefícios inerentes à atividade de pesquisa

agropecuária.

9. Principais Instalações e Localidades

A Embrapa Pecuária Sudeste está localizada em São Carlos, região central do Estado de São

Paulo. A partir da década de 70, o agronegócio passou a ocupar posição de destaque no desenvolvimento

dessa região com o surgimento das usinas de açúcar e álcool, de suco de laranja (Citrosuco e Cutrale), de

máquinas e equipamentos agrícolas (Menta, Siltomac, Casale),  de rações (Purina, Royal Canin, Socil), de

frigoríficos (Marfrig e Siltomac –Ovinos), entre outros. Outro aspecto a ser ressaltado é que essa Unidade

está próxima à UFSCar,  USP- campus de  São Carlos, Pirassununga e Piracicaba,  UNESP – campus de

Araraquara, Rio Claro,  Jaboticabal e Botucatu, assim como aos Institutos de Pesquisa pertencentes à

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (Zootecnia, Agronômico, Biológico) e à

Associação Brasileira do Agribusiness – Ribeirão Preto.
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Criada em 1975, como Unidade Experimental de Pesquisa de Âmbito Estadual de São Carlos –

UEPAE-São Carlos (em 1993, passou a  ser  Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste),  dispõe de  área

física de 2.646,88  ha, sendo 963,73 ha de reserva legal (sendo 138 ha de Mata Atlântica) e 32.079,50 m2 de

área construída. A infra-estrutura disponível é constituída pelos seguintes prédios: administração central (1),

de apoio de administração (4), área de comunicação e negócios (1), almoxarifado (1), área técnica (2),  sendo

que um deles é constituído de: anfiteatro, banheiros, cantina, salas para atendimento ao público, salas de

pesquisadores e sete laboratórios (Sementes, Nutrição Animal, Solos, Química Analítica, Biotecnologia,

Reprodução e Sanidade). Possui ainda laboratórios de tratamento de resíduos e de qualidade de carne, cinco

galpões para garagens de veículos, máquinas e implementos,  sete estábulos para bovinos, estábulo para

ovinos, dois currais para bovinos de corte, dois sistemas para produção de leite, sendo um tipo “Free Stall”

constituídos de: (sala de ordenha, sala de resfriamento, escritório, galpões para armazenar alimentos,

banheiros e quatro galpões para confinamento de bovinos ), instalações para confinamento de bovinos de

corte, pivô central para 36 ha, fábrica de rações, biblioteca,  casa de vegetação, dois viveiros, um galpão de

serrarias, oficina mecânica, colônia com 48 residências e, ainda, outras quatro residências construídas em

pontos estratégicos da Unidade, setores de produção e pesquisa, campo experimental, estação

meteorológica e outras estruturas de apoio. Existem na Unidade cerca de 150 microcomputadores, todos

conectados a uma rede interna e  com acesso a internet via RNP; possui ainda um sistema de Vídeo-

conferência via satélite. Os micros estão distribuídos conforme o grau de necessidade dos diversos setores,

sendo que, nas áreas de pesquisa e de administração, todos os empregados dispõem de um para uso

individual.

O Laboratório de Nutrição Animal participa do Programa Interlaboratorial de Análise de Tecido

Vegetal, coordenado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP, obtendo

desempenho com  conceito "A"  no Biênio 2005-2006.  Participa também do Ensaio de Proficiência para

Laboratórios coordenado pela Embrapa Pecuária Sudeste, obtendo índice de desempenho satisfatório

(equivalente ao conceito "A") no ano de 2006. O Laboratório de Solos  faz parte do Ensaio de Proficiência

coordenado pelo Instituto Agronômico de Campinas – IAC, Análise de Solo para fins Agrícolas, obtendo

desempenho com conceito "A" no ano de 2006.

Os laboratórios estão habilitados a efetuar análises de extrema importância para as atividades que

envolvem a bovinocultura de corte e de leite e a ovinocultura, tais como: análises química bromatológica,

minerais, seqüenciamento  de DNA, termociclador – PCR, entre outras.

Possui, atualmente, um rebanho de 2718 animais, sendo 2280 bovinos de corte, 255 bovinos de

leite, 173 ovinos e 30 eqüinos.
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10. Organograma
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HISTÓRICO DA QUALIDADE

Tabela 2. Histórico das ações de excelência praticadas na Embrapa Pecuária Sudeste.
Ano Ação de Excelência
1975 - Criação da Unidade Experimental de Pesquisa de Âmbito Estadual de São Carlos

(UEPAE-São Carlos)
1991 - Capacitação Gerencial – Nível de Direção

- Curso de Planejamento Estratégico
1993 A  UEPAE-São Carlos passa  a   Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste

- Implantação do Sistema Embrapa de Planejamento (SEP)
1993 Elaboração do I Plano Diretor do Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste com vigência

até 1999
1995 Implantação da gestão de projetos estratégicos
1997 Treinamento gerencial para formação e desenvolvimento de lideranças e de equipes

 SAAD - RH Informatizado
 SAPRE / SAU

1999 - Implantação do Sistema de Informação Gerencial da Embrapa (SIGER)
- Implantação do novo Regimento Interno e das adequações organizacionais

2000 - Elaboração do II Plano Diretor  da Embrapa Pecuária Sudeste com vigência até 2003
- Implantação do Comitê Assessor Externo (CAE)

2002 - Implementação do Sistema Embrapa de Gestão (SEG),por meio da apresentação de
projetos competitivos nos macroprogramas

- Criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP)
2003 - Implantação da Gestão por Processos - Área Administrativa

- Elaboração do 1º Relatório de Gestão da Unidade e participação no PQGF
- Inauguração do Laboratório de Tratamento de Resíduos Químicos

2004 - Elaboração do III Plano Diretor  da Embrapa Pecuária Sudeste com vigência até  2007
- Criação do Comitê Gestor da Qualidade
- Treinamento de supervisores e equipes em Análise e Melhoria de Processos sobre os

Impactos: Econômico, Ambiental e Social
2005 - Oficina de Análise de Melhoria de  Processos ministrada pelo SGE

- Elaboração dos Planos de Melhoria de Gestão: Melhoria dos Processos  de Avaliação de
Impactos Tecnológicos, Melhoria do Sistema de Compras e Melhoria do SISPAT

- Introdução dos  Modelos de Gestão por Processos
- Curso  de Gestão Estratégica – SGE baseado na metodologia do “Balanced   Scorecard”
- Diagnóstico de Conflitos e das pontencialidades na gestão do trabalho: o caso da

Embrapa Pecuária Sudeste, realizado pela Profa.Dra.Norma F.L. da Silva Valencio,
Departamento de Ciências Sociais, UFSCar

2006 - Programa de Desenvolvimento de Gestores – Fundação Dom Cabral
- Elaboração do Banco de Dados de Produção Animal
- Implantação do Sistema de Informação para Decisão Estratégica - SIDE
- Elaboração do 2º Relatório de Gestão da Unidade conforme PQGF
- Elaboração do Relatório dos Centros de Custos
- Implantação do novo Regimento Interno de acordo com as normas do Sge
- Implantação do Pregão Eletrônico para compras
- Implantação dos Projetos de Educação Coorporativa

1. LIDERANÇA

1.1 Sistema de Liderança

1.1.a Estrutura do Sistema de Liderança

A Embrapa Pecuária Sudeste segue o padrão administrativo estabelecido pela Embrapa e tem sua

liderança exercida pelo Chefe Geral e pelas Chefias Adjuntas. Além disso, possui órgãos consultivos, como o

Comitê Assessor Externo (CAE) e o Comitê Técnico Interno (CTI).

Os membros do  CAE sugerem e orienta a Unidade quanto às necessidades emergentes das

cadeias produtivas, indicação de alternativas de parcerias, avaliação da programação de pesquisa,

comunicação e transferência de tecnologias e discussão de formas de participação em políticas

governamentais.
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As chefias geral e adjuntas são assessoradas diretamente pelo Comitê Técnico Interno (CTI), cuja

finalidade é analisar técnica, orçamentária e operacionalmente as pré-propostas e propostas de projetos e

processos da Unidade, planos de ação de outras unidades/instituições componentes de seus projetos. Como

por exemplo, todo e qualquer compromisso técnico que envolva seu quadro de pessoal e infra-estrutura,

como acompanhar e avaliar a execução dos projetos e planos de ação aprovados, as recomendações das

auditorias de qualidade, visando garantir resultados com contribuições relevantes, entre outros.

A Chefia Geral e as chefias adjuntas de Pesquisa e Desenvolvimento, de Comunicação e Negócios

e de Administração formam o Colegiado da Unidade.

A estrutura da Chefia Adjunta de Comunicação, Negócios e Apoio inclui supervisores que

respondem pela Área de Comunicação e Negócios, pelos Campos Experimentais, Setor de Bovinos de Corte,

de Leite e Ovinos, Laboratórios (Nutrição Animal, Solos, Sementes, Sanidade Animal, Biotecnologia,

Tratamento de Resíduos, Reprodução Animal e Química Analítica), pela Área de Informação (informática e

biblioteca).

A Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento possui um secretário executivo de apoio ao CTI.

A Chefia Adjunta de Administração conta com as supervisões dos setores SOF, SRH, SPM e SSA. A

comunicação entre as chefias, gerências e os demais colaboradores tem sido ponto fundamental para

melhorar o nível de comprometimento de todos, o entendimento de seus valores organizacionais e as

orientações estratégicas.

Essa comunicação vem sendo feita por meio de reuniões com todos os empregados e supervisores.

As Chefias adjuntas reúnem-se semanalmente para acompanhamento gerencial da Unidade e tomada de

decisão. A Tabela 1.1.a resume a dinâmica do sistema de liderança praticada na Embrapa Pecuária Sudeste.
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Tabela 1.1 Dinâmica do sistema de Liderança.

Reuniões Participantes Objetivo Freqüência

Chefias Chefe Geral e Chefes

Adjuntos

Deliberar sobre assuntos e decisões de Chefia e

acompanhamento gerencial da Unidade

Semanal

CTI Membros eleitos e

indicados do CTI

• Analisar técnica e orçamentariamente as

pré-propostas de projetos.

• Analisar as necessidades de recursos

humanos e treinamentos.

• Analisar as necessidades de recursos

humanos e treinamento.

• Analisar e indicar projetos para premiação.

• Analisar e indicar colaboradores para

premiação por excelência.

Por demanda

CAE Membros natos e

membros externos

Sugerir e orientar a Unidade no direcionamento

estratégico.

Anual

Supervisão Supervisores e

coordenadores de

área

Planejar, acompanhar e avaliar as metas

gerenciais

Por demanda

Comissões* de

melhoria de

processo

Membros das

comissões

Implementar a metodologia de Análise e

Melhoria de processos – AMP

Por demanda

Comissões*

especiais

Membros das

comissões

Analisar e elaborar documento orientador e

implementar temas específicos técnicos e/ou

administrativos.

Por demanda

Avaliação das

metas

institucionais e

das atividades

realizadas

Todos empregados Apresentação e avaliação das metas

institucionais e atividades realizadas

Anual

Reuniões do

SAAD-RH

Participantes dos

agrupamentos de

avaliação

Realizar o planejamento, acompanhamento e

avaliação das metas individuais e por equipe.

Trimestral

* Designadas por ordem de serviço.
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A partir das demandas, os chefes adjuntos reúnem-se com os supervisores para avaliar e planejar o

atendimento das mesmas, de acordo com os resultados esperados. Em seguida, os supervisores reúnem-se

com suas equipes e implementam as decisões.

Para subsidiar o processo de tomada de decisões, a Chefia também conta com o apoio das

comissões designadas por Ordem de Serviço, cujo objetivo é o de apresentar propostas para assuntos

técnicos, administrativos e gerenciais específicos. Esta prática é melhor descrita no Critério 5 – Pessoas

deste relatório.

Na comunicação interna, as chefias utilizam o correio eletrônico para comunicar rapidamente

informações de interesse geral,  o “Informativo Interno”, veículo com edição mensal e distribuído via

mensagem eletrônica e murais, desde 2001.

1.1.b Atuação Pessoal da Alta Administração

A Chefia realiza contatos com instituições e autoridades nacionais e internacionais buscando novas

oportunidades para a Unidade. No caso nacional, os contatos envolvem os três níveis de governo, incluindo-

se também a participação de líderes de projeto em programas de formulação de políticas públicas, tais como

na câmara setorial do leite e no Conselho Nacional de Agricultura (CNA).

Tem havido a participação de colaboradores em eventos técnico-científicos no exterior, visitas de

consultores estrangeiros à Unidade e visitas de pesquisadores do Centro a Institutos de Pesquisa,

Universidades e Fóruns internacionais, proporcionando o aprimoramento técnico-científico dos trabalhos

desenvolvidos. Estas participações têm se destacado pelo envolvimento com a busca de soluções para os

problemas das cadeias produtivas da carne e do leite, assim como problemas ambientais.

A contribuição do CAE procura estreitar a interação com segmentos importantes das cadeias

produtivas da carne e do leite. A partir da identificação de demandas, a chefia prioriza ações na área de

pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia, produtos e serviços. O comprometimento das

Chefias da Embrapa Pecuária Sudeste junto aos clientes, parceiros e à sociedade em geral se dá por meio

da participação em eventos: simpósios, workshops, fóruns, cursos, reuniões temáticas, exposições, feiras,

visitas técnicas, etc.

O comprometimento dos colaboradores é estimulado pela participação nas discussões internas por

meio de seminários e reuniões técnicas, além de discussões através dos meios de comunicação eletrônica.

Com base nos orçamentos aprovados, a Chefia busca priorizar os recursos, de acordo com as

estratégias planejadas para o período, visando garantir a melhoria do sistema de gestão, da infra-estrutura de

trabalho e da comunicação interna e externa.

As promoções e premiações dos colaboradores ocorrem com base no desempenho individual e por

equipe, e para tanto, é utilizado o Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Resultados do

Trabalho Individual (SAAD-RH) e o Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados (SAPRE), sistemas

corporativos da Embrapa.

A elaboração de novos projetos de pesquisa, de melhoria de processos (técnicos e/ou gerenciais) e

o de desenvolvimento de tecnologias (aumento do conhecimento), são subsidiados por reuniões técnicas e

seminários internos, quando todos colaboradores têm a oportunidade de discutir os temas em pauta.

1.1.c Definição, Identificação e Desenvolvimento de Habilidades de Liderança

A definição e a identificação do potencial de liderança junto à equipe de trabalho ocorre por meio da

observação de desempenho do colaborador e indicação da equipe gerencial. O perfil desejado deste

colaborador é de comprometimento, pró-atividade, motivação e espírito conciliador. Ao mesmo tempo, o

surgimento de liderança também é incentivado por meio da participação efetiva dos colaboradores no

planejamento e no comprometimento da equipe com o cumprimento das metas traçadas. Já na área técnico-
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científica, a liderança é definida e identificada por meio das habilidades na formação de equipes e

organização das atividades para resolver problemas, na capacidade de condução de projetos de pesquisa

multidisciplinares, na visão crítica dos problemas de pesquisa, na visão geral da Empresa e seus negócios,

na capacidade de identificar parceiros, tomar iniciativas e no grau de comprometimento com a instituição.

Além dos critérios citados, na avaliação interna de projetos, o CTI avalia o critério experiência e

qualificação do líder, assim como da equipe do projeto, com base nas necessidades específicas para a

execução de cada plano de ação.

As habilidades de liderança também são detectadas na postura estratégica do colaborador, que

deve antecipar-se às mudanças que estão em curso no setor do agronegócio e do mundo globalizado, na

busca da qualidade dos processos e do estabelecimento de relações científicas, tanto nacionais quanto

internacionais, que permitam avanços científicos e institucionais para a Unidade. Estas ações têm

determinado o surgimento de novos líderes com melhores competências gerenciais.

No caso das funções de chefia adjunta e supervisão de setores, a identificação ocorre por indicação

das chefias geral e adjuntas, respectivamente, com base nos critérios descritos acima. A seleção do chefe

geral ocorre conforme a Resolução Normativa n° 4 de 26 de fevereiro de 2003, a qual define os critérios e

padroniza os procedimentos para o processo de recrutamento e avaliação de candidatos a chefe-geral de

unidade descentralizada da Embrapa, com base na competência técnico-científica e gerencial.

Sempre que identificadas as oportunidades, o que tem ocorrido anualmente, os supervisores, líderes

de projetos, membros de núcleos temáticos e técnicos de nível superior participam de treinamentos de

aperfeiçoamento gerencial e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Em 2006, os Chefes Geral e

Adjuntos participaram de módulos de Curso Gerenciais na Fundação Dom Cabral, em Nova Lima, MG. O

chefe geral participou de três treinamentos: 7 a 12/05, 27/08 a 02/09 e de 22 a 27/10/2006, enquanto os

chefes adjuntos participaram de um treinamento cada: o de comunicação e negócios, de 2 a 7/07/2006, e de

administração e de P&D no período de 17 a 22/09/2006.

1.1.d Avaliação e Melhorias

Anualmente, as Chefias Adjuntas reúnem-se com os colaboradores para definição das metas

quantitativas e qualitativas que deverão ser atingidas. Estas metas são estabelecidas a partir dos projetos de

pesquisa em andamento bem como das atividades de transferência de tecnologia. Posteriormente, estas

metas são negociadas com a Diretoria Executiva da Embrapa, as quais farão parte dos indicadores de

desempenho da Unidade. Periodicamente, é realizado o acompanhamento da execução das metas e

realinhamento das mesmas quando necessário.

Todas essas informações são utilizadas para a avaliação individual e da equipe, no SAAD-RH e

também na Unidade no Sistema de Avaliação das Unidades (SAU) pelo Índice de Desenvolvimento

Institucional (IDI) e no Sistema de Premiação de Processos Melhorados via Sistema de Avaliação e

Premiação por Resultado (SAPRE). O SAAD-RH contempla ações de acompanhamento e avaliação da

liderança, que permitem valorizar as competências bem como redirecionar ações de melhoria contínua na

busca do desenvolvimento pessoal e profissional.

As melhorias relativas ao sistema de liderança na área técnico-científica e de desenvolvimento e

inovação são avaliadas nos processos de premiação individual e por equipes, nas demandas externas

atendidas e no cumprimento de metas verificadas no SAAD-RH e SAU.

Além disso, a avaliação das práticas do Sistema de Liderança é complementada pela avaliação de

projetos via CTI, Comitês Técnicos da Sede (CTS) e Comitê Técnico de Macroprograma (CTMP).
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1.2 Cultura de Excelência

1.2.a Disseminação dos Valores e Diretrizes da Administração Pública

Os valores e as diretrizes da administração pública têm sido disseminados e internalizados na

Embrapa Pecuária Sudeste por meio do Plano Diretor da Embrapa (PDE) e do Plano Diretor da Unidade

(PDU), desde 1991, os quais são os documentos orientadores das ações estratégicas da Unidade. Eles têm

auxiliado no aumento do apoio tecnológico às cadeias produtivas da carne e do leite, com ações

concentradas nos problemas prioritários identificados, incrementando a contribuição ao desenvolvimento

social, ambiental, econômico e tecnológico do país.

Na elaboração do plano anual de trabalho (PAT), a Unidade reforça seu posicionamento junto ao

público interno e externo, mantendo o foco nos objetivos estratégicos, objetivos específicos, diretrizes e

metas previstas no seu III PDU, que expressa o compromisso da Embrapa Pecuária Sudeste com os setores

da sociedade em geral e do agronegócio, visando o desenvolvimento sustentável do País. Todas as metas

anuais individuais e de equipes constantes do SAAD-RH são condensadas nas metas do Plano Anual de

Trabalho (PAT), que deve, necessariamente, fazer cumprir o PDU em vigor.

1.2.b Coerência do Projeto Institucional com as Políticas Públicas

A Embrapa Pecuária Sudeste tem em seu PDU as orientações estratégicas para delinear o foco de

atuação de suas linhas de pesquisa, ou seja, o seu projeto institucional. A base para a elaboração deste

documento inicia-se pela análise do ambiente externo, quando ameaças e oportunidades são detectadas e

em função das quais a missão, os objetivos e as diretrizes gerais são definidas. Em seguida, realiza-se a

análise do ambiente interno, momento em que os pontos fortes e os pontos fracos são identificados em

relação à missão e aos objetivos, para, então, estabelecer as metas e estratégias de ação a serem

cumpridas. A partir desse ponto, projetos estratégicos são elaborados com a finalidade de atingir as novas

metas elaboradas e iniciar as mudanças pretendidas.

A coerência do projeto institucional da Embrapa Pecuária Sudeste (PDU) é garantida pelo

alinhamento com o PDE, as diretrizes governamentais, as políticas públicas e os programas e/ou ações do

governo. Isso é obtido pela análise do ambiente externo, que considera os cenários nos quais a Unidade se

insere.

Esse processo de análise do ambiente externo, ao longo do tempo, transforma-se em uma atividade

de melhoria de monitoramento do ambiente estratégico e tecnológico da Unidade. E, assim, constitui-se no

ajuste das mudanças no ambiente de atuação, uma vez que a cada quatro anos é realizada a revisão do

PDU, sendo que atualmente estamos na vigência do III PDU (2004-2007).

1.2.c Disseminação dos Valores e Diretrizes da Unidade

Ao longo de sua existência, a Embrapa Pecuária Sudeste vem desenvolvendo e enfatizando

seus principais valores, que são:

• Aprendizagem organizacional. Desenvolvimento de métodos de trabalho que estimulam a

criatividade, a inovação e o compartilhamento de conhecimentos, aumentando a capacidade de

aprimoramento institucional.

• Ética e transparência. Conduta ética e transparente, valorizando o ser humano e todos os grupos

da sociedade.

• Perspectiva global e interdisciplinaridade. Promoção da perspectiva interdisciplinar em relação

aos desafios do espaço rural e do agronegócio e da busca de soluções de caráter global.

• Pluralidade e respeito à diversidade intelectual. Atuação de acordo com os princípios do respeito

à diversidade de idéias e de métodos de trabalho.
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• Responsabilidade social. Interação permanentemente com a sociedade, na antecipação e na

avaliação das conseqüências sociais, econômicas, culturais e ambientais da ciência e da tecnologia,

contribuindo com conhecimentos e tecnologias para a redução da pobreza e das desigualdades

regionais e para a promoção da eqüidade.

• Rigor científico. Ações de P&D pautadas pelo método científico, pela qualidade e pela

imparcialidade de procedimentos, em todas as etapas do processo.

• Valorização do conhecimento e do autodesenvolvimento. Investimento na capacitação dos

profissionais da Unidade e incentivo à iniciativa para o crescimento individual e a valorização de

competências e de talentos.

Dessa forma, cada colaborador desempenha importante papel na disseminação dos valores e

diretrizes da Unidade uma vez que todas as ações são desenvolvidas em equipe e focadas nas diretrizes da

Unidade. Além disso, a chefia, em todas as oportunidades, reforça a importância do atendimento das

diretrizes (PDU). Esta preocupação com o atendimento das metas do PDU também é verificada na

elaboração de novos projetos e ações gerenciais. O sistema de comunicação interna também auxilia na

disseminação destes valores. Outras formas de integração e comunicação relatadas nos tópicos seguintes

desse relatório demonstram mais claramente a referida prática.

1.2.d Comprometimento com a Cultura de Excelência

Os colaboradores são incentivados ao comprometimento com a cultura de excelência pelo

alinhamento a padrões de excelência de gestão, análise crítica e revisão de procedimentos existentes.

O desenvolvimento da cultura de excelência no âmbito da Unidade é disseminado através de

palestras, seminários e cursos para os colaboradores. Cabe destaque o trabalho de duas colaboradoras

desta Unidade que receberam treinamento e têm atuado como auditores no processo de certificação da

ISO9001-2000.

A metodologia de Análise e Melhoria de Processos foi implantada na Unidade, tendo sido

empregada em 3 processos (avaliação de impacto de tecnologias, sistema de compras e núcleo de apoio a

projetos). Além disso, os colaboradores participaram de diversos cursos presenciais e à distância que

enfocaram o tema.

1.2.e Estabelecimento dos Principais Padrões de Trabalho

Os principais padrões de trabalho da Unidade são estabelecidos a partir das políticas definidas pela

Embrapa, comuns a todos os seus Centros de Pesquisa. Além disso, a partir do detalhamento do regimento

interno, os padrões de trabalho são revisados e atualizados sempre que necessário. Os dados históricos da

Unidade e as informações obtidas nas auditorias internas (promovidas pela Sede) dão suporte às revisões.

As áreas e setores têm documentado os seus principais padrões de trabalho como forma de orientar a

execução das atividades pelas equipes.

Os principais critérios utilizados no estabelecimento dos padrões de trabalho são a adequação à

legislação vigente, aos requisitos dos clientes e às normas da Embrapa.

A responsabilidade pela gestão das práticas está a cargo da chefia geral, das chefias adjuntas e dos

responsáveis por cada prática. A divulgação dos padrões acontece por meio de memorandos internos,

reuniões, veículos de comunicação interna e disponibilização de documentos na Intranet da Unidade.

A verificação do cumprimento dos padrões de trabalho se dá por meio dos apontamentos dos

relatórios de auditoria da Sede, pelas pesquisas de satisfação e insatisfação dos clientes internos e das

avaliações das metas de equipe do SAAD-RH, produzidas anualmente.
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1.2.f Avaliação das Práticas de Gestão e Padrões de Trabalho

A avaliação das práticas de gestão e padrões de trabalho é realizada pela chefia e equipe de

supervisores nas avaliações do PAT, aliada à avaliação dos relatórios anuais da auditoria da Embrapa,

relatórios dos setores/áreas de trabalho e demais ferramentas de gestão.

1.2.g Avaliação e Melhorias

A avaliação e a implementação de inovações ou melhorias das práticas de gestão se dão pelo

acompanhamento mensal feito pela chefia e supervisores aos relatórios gerenciais.

1.3 Análise Crítica do Desempenho Global

1.3.a Processo de Análise Crítica do Desempenho Global

A análise crítica do desempenho global é realizada pelas chefias adjuntas e uma comissão de

gestão do PAT, através do levantamento semestral das atividades nas áreas e setores de trabalho, sendo

que os dados coletados e analisados são apresentados à chefia geral em reunião, onde são discutidas e

decididas as necessidades de ações corretivas e/ou reajuste das metas do PAT.

O processo é baseado no SAU e no SAPRE, tendo como parâmetro as metas qualitativas e

quantitativas originárias do PDU, sendo que este é elaborado em consonância com o PDE e as prioridades

do governo expressas no PPA, ajustadas anualmente com a Diretoria Executiva da Embrapa, tornando-se o

PAT.

O processo também conta com uma fase de verificação de conformidade, realizada anualmente por

auditores da sede da empresa, sendo que a unidade não sofre auditoria direta do TCU ou órgãos externos, o

que é encargo da própria Embrapa Sede.

1.3.b Análise Crítica

Para efetuar a análise crítica do desempenho global da Unidade, os resultados alcançados, no

cumprimento das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no PAT, são comparados às metas

programadas, levando-se em consideração o ambiente externo e o seu desempenho nos anos anteriores de

modo que a Unidade esteja sempre em crescimento.

PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO GLOBAL

Análise críticaFontes de informação Indicadores

informações

qualitativas Responsável Freqüência

Responsável

pelo PMG

- Dinâmica do Sist. de

Liderança

Nº reuniões e

seminários internos

Alta

Administração

Supervisores

Anual Colegiado,
Supervisores

- SAU/SAPRE

- PDU

Indicadores do PAT, %

de cumprimento de

metas do PDU

Alta

Administração

Semestral Colegiado,

Supervisores

1.3.c Comunicação aos Níveis Pertinentes

Efetuadas as análises, a Chefia Geral, juntamente com as Chefias Adjuntas, tomam as decisões

cabíveis, comunicando aos envolvidos as ações decorrentes para que os objetivos das metas sejam

cumpridos, por meio de reuniões ou de comunicados pelo correio eletrônico. Havendo necessidade de
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modificação de procedimento no padrão de trabalho, a divulgação é realizada por meio do endereço

eletrônico: todos@cppse.embrapa.br, colocando novo formulário na intranet, quando necessário.

1.3.d Avaliação e Melhorias

A avaliação e a implementação de inovações ou aperfeiçoamento das práticas de gestão decorrem

naturalmente da análise crítica dos resultados, frente às metas estabelecidas. Semestralmente é realizada a

reprogramação e/ou redirecionamento das ações em andamento para o período seguinte, quando for o caso.

2. ESTRATÉGIAS E PLANOS

2.1 Formulação das Estratégias

2.1.a Formulação das Estratégias

Em 1992, a então denominada UEPAE de São Carlos implantou o primeiro plano estratégico,

iniciando seu histórico em planejamento a longo prazo. A elaboração do I Plano Diretor (I PDU) veio em

seguida, em 1993, com a criação do Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste (CPPSE) e norteou suas

ações até 1999. No  final de 1999, iniciou-se a elaboração do II Plano Diretor (II PDU), para vigência de 2000

a 2003, realinhando suas estratégias em consonância com o III Plano Diretor da Embrapa, com as diretrizes

governamentais e as demandas das cadeias produtivas da carne e do leite.

Durante a elaboração do II PDU eram evidentes as dificuldades para atender todas as demandas da

cadeia produtiva de proteínas de origem animal, em função da escassez de recursos físicos, financeiros e

humanos. Por outro lado, algumas demandas da cadeia da bovinocultura, principalmente nas áreas de

genética, forragicultura, manejo e alimentação e sanidade de animais criados em sistemas intensivos de

produção, apontaram para incrementos na infra-estrutura de pesquisa.

A elaboração dos objetivos técnico-programáticos e institucionais para atender os clientes foi

realizada pela Comissão de Avaliação Estratégica da Embrapa Pecuária Sudeste com a assessoria do

ouvidor Prof. Dr. Lício Velloso, diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade

de São Paulo, Pirassununga, SP. A partir do levantamento de demandas junto a representantes das cadeias

produtivas, considerando aquelas classificadas como de prioridades alta e média e descartando as

consideradas de baixa e não prioritárias, foram estabelecidos os objetivos da Unidade.

As grandes metas da Unidade foram estabelecidas e, enfim, as estratégias ligadas aos objetivos

foram listadas e deram origem aos projetos estratégicos que, agregados por áreas temáticas, devem

concentrar os esforços da pesquisa e transferência de tecnologia.

A partir de 2002, a Embrapa promoveu ajustes nos seus processos de planejamento da pesquisa,

por meio da introdução da sua Agenda Institucional de P&D, com o objetivo de ser orientador do

direcionamento do foco de P&D da empresa oferecendo meios operacionais para implementação dos

balizadores estratégicos com a reformatação do seu Modelo de Gestão de P&D. Diante das mudanças

apresentadas, a Embrapa Pecuária Sudeste também reorganizou sua equipe de pesquisadores para a busca

de financiamento para a concretização de suas pesquisas no âmbito do SEG.

A implantação, em 2003, do Comitê Assessor Externo (CAE), como assessor na elaboração das

diretrizes da Unidade, representou grande avanço. O Comitê tem procurado discutir e sugerir os rumos que a

Unidade deve tomar para manter-se competitiva frente a outras instituições tanto nacionais quanto

internacionais, que enfocam suas ações na pesquisa e desenvolvimento com bovinos de corte e de leite.

Em 2004, foi elaborado o III Plano Diretor da Unidade (III PDU), que orienta sobre as atividades a

serem desenvolvidas pela Unidade no período 2004 a 2007, alinhadas com o IV Plano Diretor da Embrapa

(PDE) 2004-2007, a fim de que se cumprissem as diretrizes estratégicas da Empresa para pesquisa,
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desenvolvimento e inovação (PD&I), transferência de conhecimento e tecnologia, comunicação empresarial,

gestão de pessoas, modelo organizacional, gestão organizacional, recursos financeiros e infra-estrutura.

Trata-se de documento condensado, contendo os objetivos e linhas de pesquisa demandadas por

clientes da Unidade sobre os desafios para o desenvolvimento e a competitividade do agronegócio da

bovinocultura brasileira; sobre inclusão social e a geração de emprego e renda no meio rural; sobre a

conservação do meio ambiente; a segurança dos alimentos; e o bem-estar animal, com a missão, visão,

valores, objetivos estratégicos e objetivos específicos da Embrapa.

O documento foi preparado em conjunto por representantes da pesquisa, do apoio e da

administração e coordenado pela Comissão de Avaliação Estratégica (CAVE), que foi instituída por Ordem de

Serviço.

Para garantir o alinhamento com as diretrizes do IV PDE, foram definidas metas para cada objetivo

específico e diretriz estratégica para o período de 2004 a 2007, sendo que algumas das metas de 2006 já

fazem parte de projetos em andamento, e outras serão atingidas por meio de parcerias em andamento.

O documento foi validado com todos os empregados e com o CAE, em audiência pública. O PDU é

um instrumento fundamental de gestão empresarial, uma vez que fornece os marcos estratégicos para o

realinhamento das ações de pesquisa e desenvolvimento e de transferência de tecnologia, colocando o

conhecimento científico e tecnológico a serviço da sociedade, de maneira a satisfazer e dar sustentabilidade

às aspirações das gerações atuais e futuras.

2.1.b Análise do Ambiente Interno e Externo na Formulação das Estratégias

A análise do ambiente externo de uma Unidade Descentralizada da Embrapa permite diversas

abordagens, principalmente considerando-se sua atual diversidade de atuação. Assim, é fundamental a

identificação de variáveis macroeconômicas e as tendências que permanecem constantes ou invariantes,

sobre as quais a Embrapa não tem poder de definição, bem como a identificação das variantes do ambiente

externo sobre as quais a Unidade tem condições de atuar.

Especialmente na elaboração do III PDU (2004-2007), a metodologia utilizada para eleger as

prioridades de pesquisa incluiu um levantamento via questionário, preenchido por representantes de

empresas de pesquisa, de extensão, universidades, empresas de insumos (nutrição, genética,

equipamentos), agroindústrias, cooperativas, associações de produtores, sindicatos de produtores, sindicatos

de trabalhadores, organizações não governamentais, órgãos públicos, produtores e pesquisadores da

Unidade. Também foram realizadas reuniões com os “focus groups” de bovinos de corte e de bovinos de leite

com representantes dos vários segmentos de ambas as cadeias produtivas.

As linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação foram agrupadas por meio de análise de

agrupamento, por ordem de alta, média, baixa e nenhuma prioridade. Inicialmente, foram consideradas

somente as linhas com alta prioridade. Porém, aquelas não consideradas como de alta prioridade pelos

clientes, mas que eram estratégicas para a Embrapa, foram também acatadas e incluídas. Numa segunda

etapa de priorização, foi montada uma matriz de diretrizes da Embrapa e fatores relevantes, onde foi

verificada para cada linha de pesquisa se a mesma representava impacto na agricultura familiar, no meio

ambiente, na inclusão social, na segurança dos alimentos, na sanidade, no comércio, no avanço da ciência, e

se haveria competência da Embrapa.

Na análise do ambiente interno, foram levantados os pontos fortes e fracos da Unidade em infra-

estrutura, recursos humanos e parcerias, recursos necessários para atender à missão e alcançar as metas

propostas. As deficiências encontradas (pontos fracos) foram transformadas em oportunidades, por meio da

elaboração de projetos estruturantes.

O processo de desenvolvimento de um setor da economia é complexo e depende da conjugação de

vários fatores. No caso do setor agropecuário, o seu desenvolvimento sustentável é altamente dependente da
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disponibilidade de conhecimentos e tecnologias apropriadas e de formulação e implementação de políticas

públicas adequadas. Assim, para a Embrapa, que é uma instituição de referência em conhecimentos e

tecnologias para o agronegócio, é importante que os seus técnicos participem na formulação de políticas

públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação.

Assim, em suas diretrizes estratégicas, a Empresa tem definido que contribuirá para a elaboração de

políticas para as cadeias produtivas de bovinos de corte e de leite, articulando-se com os principais órgãos de

representação públicos e privados, a exemplo do que já vem ocorrendo por meio da participação nas

Câmaras Setoriais da Carne Bovina, Leite e Derivados (Nacional e do Estado de São Paulo), da cadeia

produtiva de Ovinos, de Equideocultura, Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA (Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil), Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto –

ABAGRP, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (São Carlos, SP), Comitê Estadual de Integração

Lavoura-Pecuária, Comitê do Projeto Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio –

RIPA, Comissão para elaboração da Agenda Transferência de Tecnologia da Região Sudeste da Embrapa,

Conselho Municipal Defesa do Meio Ambiente do Município de São Carlos, SP – CONDEMA, Conselho

Municipal de Turismo – COMUNITUR, Comissão de acompanhamento das ações para instalação de Parque

Tecnológico São Carlos, SP, SAPI/BOV, Coordenação do Projeto de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no

Estado de São Paulo.

Com esse propósito, a Embrapa influenciará a formulação de políticas públicas para produtos,

segmentos de produtores, cadeias e temas de interesse do agronegócio de C&T, por meio de formulação de

propostas, fornecimento de informações básicas, participação em fóruns e debates e em comitês, além  de

outras formas de colaboração.

2.1.c Integridade das Informações Externas para a Formulação das Estratégias

A implantação do CAE como assessor na elaboração das diretrizes da Unidade representou grande

avanço para a Unidade. É relevante sua contribuição sugerindo alternativas para suprir os pontos fracos e

fortalecer os pontos fortes. O conselho vem proporcionando, ainda, a inserção da Unidade nos diversos elos

das cadeias, tais como agroindústrias, associações de produtores e instituições governamentais e não

governamentais, o que vem refletindo na elevação de captação de recursos e parcerias.

Aliado a esses fatores, também é considerado o notório saber dos integrantes do CAE e sua

inserção junto às cadeias produtivas, que, juntamente com os levantamentos das prioridades de pesquisa

realizados para a elaboração dos seus Planos Diretores, garantem a integridade das informações externas

utilizadas no processo de formulação de estratégias da Unidade.

2.1.d Coerência com as Necessidades das Partes Interessadas

A coerência entre as estratégias da Embrapa Pecuária Sudeste e as necessidades das partes

interessadas são verificadas por meio da avaliação do CAE, uma vez que o mesmo conta com

representantes da sociedade beneficiária das ações de pesquisa voltadas para a cadeia da carne e do leite.

A implantação do Núcleo de Apoio a Projetos (NAP) foi resultado do processo que a Embrapa Pecuária

Sudeste promoveu com a participação de sua equipe de P&D, das Chefias e do CTI, com a promoção de

seminários, debates e reuniões de discussão. Com isso tem-se buscado a multidisciplinaridade e

multinstitucionalidade dos projetos, com integração produtiva de equipes e instituições públicas e privadas,

racionalização de uso de recursos e direcionamento da pesquisa para questões temáticas de cunho

estratégico para a Empresa.

Para que as estratégias sejam atingidas com sucesso, a Unidade faz o acompanhamento do

andamento dos projetos de pesquisa, por meio dos relatórios parciais e finais, em reuniões de apresentação

de resultados parciais ou finais e ainda pelos indicadores de desempenho do PAT e do SAAD-RH.
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2.1.e Comunicação das Estratégias

Para que a formulação das estratégias dentro da Unidade fosse eficaz, além dos diversos setores

das cadeias da carne e do leite, também a equipe de pesquisadores e técnicos de nível superior participam

de todas as etapas de elaboração do PDU.

A comunicação das estratégias às partes interessadas é realizada por meio de Workshop,

Convenção, reuniões com periodicidade variada, com todos os colaboradores e/ou com colaboradores de

setores envolvidos com estratégias específicas, reuniões com o CTI, reuniões temáticas, por seminários, pela

intranet, mensagem eletrônica e por veículos de comunicação interna, como o Informativo Interno.

2.1.f Avaliação e Melhorias

A avaliação das estratégias da Unidade vem ao longo dos anos contando com os clientes externos,

com os colaboradores dos seus diversos setores, com o Governo Federal e, principalmente, com a

colaboração da Embrapa. A partir dessa avaliação e das determinações do Governo Federal e da Embrapa,

melhorias na formulação da estratégia foram realizadas e estão listadas a seguir:

PROCESSO DE APRENDIZAGEM E FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

Análise críticaFontes de

informação

Indicadores (informações

qualitativas) Responsável Freqüência

SAU/SAPRE Indicadores do PAT Alta administração Anual

PDU % cumprimento das metas Alta administração Semestral

Prática de gestão Disseminação Continuidade Principais melhorias implementadas

Planejamento e

organização

Todas as áreas 2003 Implantação da gestão por processos

Todas as áreas 2004 Formulação do III PDU

2.2 Desdobramento e Operacionalização das Estratégias

2.2.a Desdobramento das Estratégias em Planos de Ação

A programação de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste está distribuída em

cinco dos seis Macroprogramas que compõem o Sistema Embrapa de Gestão - SEG, cujos projetos visam

atender às metas definidas no III PDU. A Tabela 2.2.a.1 mostra o total de projetos em desenvolvimento em

2006.

Os processos de geração e de transferência de tecnologia são complexos e demandam ações

multidisciplinares e intra-institucionais, pela sua amplitude e por exigirem velocidade na execução, além de

abrangência e representatividade das soluções propostas. Isso é alcançado com a adoção do enfoque de

sistemas, expresso por meio do incentivo ao trabalho em equipe, dos projetos multidisciplinares, da

otimização no uso de recursos e da parceria entre instituições. Por isso, os projetos de pesquisa e

desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste têm buscado o estabelecimento de estruturas e instrumentos

auxiliares para o provimento de soluções para as cadeias da carne e do leite, tais como a atuação em redes,

estruturação de equipes multidisciplinares e arranjos temáticos.

Dessa forma, a Unidade incentiva a formalização de parcerias e contratos de cooperação no

desenvolvimento de projetos estratégicos, com entidades como: universidades, outros centros de pesquisas

da Embrapa, cooperativas e associações de produtores, produtores rurais, empresas privadas, prefeituras
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municipais e outros órgãos. A Unidade promove também, por meio de seus pesquisadores, articulações

internacionais, visando complementar os conhecimentos e recursos. Além disso, ações têm sido implantadas

para captação de recursos com entidades e empresas por meio do fornecimento de produtos/serviços e

tecnologias. Estes esforços podem ser verificados nas tabelas 2.2.a.1  a  2.2.a.3.

As principais linhas de atuação da Embrapa Pecuária Sudeste podem ser agrupadas em sete

segmentos, a saber: carne bovina de qualidade, produção intensiva de leite, forragicultura, produção de

ovinos, gestão ambiental, técnicas laboratoriais e transferência de tecnologia.

Tabela 2.2.a.1 – Projetos em execução em 2006.

Programas Liderança da Embrapa Pecuária

Sudeste

Liderança

externa

Parcerias

Projetos Projeto

componente

Planos de

ação

Planos de

ação

Planos de

ação

MP01 – Grandes Desafios Nacionais 1 1 4 4 7

MP02 – Competitividade e

Sustentabilidade

3 - 10 8 3

MP03 – Desenvolvimento tecnológico

incremental

19* - 38 5 6

MP04 – Transferência de Tecnologia e

Comunicação Empresarial

1 - 3 2 1

MP05 – Desenvolvimento Institucional 1 - 3 - -

MP06 – Apoio ao Desenvolvimento da

Agricultura Familiar e Sustentabilidade do

Meio Rural

- - - -

Total 25 1 61 19 17

* Do total, 11 projetos são financiados por outras fontes e foram apropriados pela Embrapa.

No final de 2006, foram aprovados sete novos projetos com início previsto para o primeiro trimestre

de 2007 (Tabela 2.2.a.2).
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Tabela 2.2.a.2 – Projetos aprovados em editais da Embrapa em dezembro de 2006 e com início previsto para

o primeiro trimestre de 2007.

Programas Liderança da Embrapa

Pecuária Sudeste

Liderança

externa

Parcerias

Projetos Projeto

componente

Planos

de ação

Planos de

ação

Planos de

ação

MP01 – Grandes Desafios Nacionais - - 1 -

MP02 – Competitividade e

Sustentabilidade

1 - 3 3 1

MP03 – Desenvolvimento tecnológico

incremental

4 - 12 - 3

MP04 – Transferência de Tecnologia e

Comunicação Empresarial

1 - 2 - -

MP05 – Desenvolvimento Institucional 1 - 5 - -

MP06 – Apoio ao Desenvolvimento da

Agricultura Familiar e Sustentabilidade do

Meio Rural

- - - - -

Total 7 - 22 4 4

Tabela 2.2.a.3 – Número de parcerias em P&D conforme o tipo de instituição em 2006.

Tipos de Parceiros Nas metas SAU

Unidades centrais e serviços da Embrapa 7

Órgãos Estaduais de Pesquisa Agropecuária -OEPAs 13

Centros de Pesquisa 54

Universidades 112

Cooperativa/Associação 80

Produtores Rurais 277

Órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER 350

Empresas Privadas 143

Prefeituras 8

Fundações 25

SEBRAE/SAI 48

Outras (profissionais liberais, escolas de ensino básico, médio) 25

As metas de curto prazo são estabelecidas nas negociações do Plano Anual de Trabalho - PAT com

a Diretoria Executiva da Embrapa. As principais metas estabelecidas são as relacionadas à produção técnico-

científica, produção de publicações técnicas, difusão de tecnologia e imagem, desenvolvimento de

tecnologias, produtos, processos, receita própria, redução/racionalização de custos, realização de parcerias,

avaliação de impacto social, econômico e ambiental, melhoria de processos, entre outros, resultantes dos

projetos de pesquisa em andamento e das ações gerenciais necessárias à consecução das atividades de

P&D. Na Tabela 2.2.a.3. são apresentadas as metas quantitativas no período de 2004 a 2006.
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Tabela 2.2.a.3 – Metas 2004-2006.
2004 2005 2006Indicadores de Desempenho Metas

Realizadas – PAT Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado*

1. Produção Técnico-Científica

Artigo Anais Congresso/Nota
Técnica

52 58 60 78 73 91

Artigo em Periódico Indexado 31 33 31 38 37 35
Capítulo em Livro Técnico-
Científico

6 9 9 20 13 18

Orientação Teses Pós-graduação 11 11 11 8 6 7
Resumo em Anais Congresso 42 60 60 75 73 94
2. Produção de Publicações
Técnicas
Artigo de Divulgação na Mídia 70 70 70 76 71 72
Boletim Pesquisa e
Desenvolvimento

- - - - 7 7

Circular Técnica 5 5 6 6 8 8
Comunicado Técnico/
Recomendação Técnica

7 7 7 9 11 12

Organização/Edição de Livro - 4 4 4 4 4
Série Documento/ Periódico 6 6 7 7 16 16
Sistema de Produção - - - - - -
3. Desenvolvimento de
Tecnologias, Produtos e
Processos
Base de dados - - 1 1 1 1
Cultivar gerada/lançada - - - - 1 0
Cultivar testada/indicada 5 8 6 6 4 4
Metodologia científica 2 2 1 1 2 2
Prática/Processo Agropecuário 3 3 1 1 2 2
Software - - - - 1 0
4. Transferência de Tecnologia e
Promoção da Imagem
Curso Oferecido, hs 500 665 500 728 795 813
Dia de Campo 100 173 110 284 184 231
Estágio de nível médio, hs 17.500 18.076 - - -
Estágio de Graduação, hs 25.000 32.232 32.250 48.364 35.956 50.862
Estágio de Pós-Graduação,hs 19.000 21.704 22.250 21.608 22.900 28.964
Folder Produzido 2 2 3 3 8 9
Matéria Jornalística 530 812 515 606 545 566
Organização de Eventos (inclui
Exp./Feiras)

60 87 55 91 85 90

Palestra, hs 550 846 160 163 170 171
Unidades Demonstrativa e
Observação

105 115 115 117 103 106

Veículos internos e externos
produzidos

0 0 12 12 10 11

Número de pesquisadores 32 32 35

* Resultados preliminares.

Os resultados das metas qualitativas da Unidade são pautados pelo III PDU, em consonância com o

IV PDE da Embrapa. As ações são desenvolvidas por meio de metas atingidas anualmente, estabelecidas

em projetos de pesquisa desenvolvidos na Embrapa Pecuária Sudeste. Também são negociadas

periodicamente com a Diretoria Executiva da Embrapa as metas técnicas a serem atingidas em períodos

predefinidos, com comprovação anual de percentual de cumprimento, sendo que são citadas abaixo as metas

em vigor: 1) Capacitação de agentes da extensão visando a intensificação da produção leiteira; 2) Sistema

por injeção em fluxo empregando eletrodo de cobalto para especiação de fósforo em alimento animal; 3)

Prospecção de genes relacionados à resistência de animais da raça Nelore ao carrapato Boophilus micropus;

4) Variedade de gramíneas forrageira tropical nativa.
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Os projetos vêm sendo orientados com foco em demandas do mercado, na multidisciplinariedade,

na multinstitucionalidade, trabalho de equipe e na otimização dos recursos. Os investimentos em infra-

estrutura de pesquisa e equipamentos são programados anualmente. Os processos de apoio da Unidade de

maior impacto no suporte aos processos finalísticos são negociados periodicamente com a Diretoria

Executiva da Embrapa e são implantados pelas Chefias geral e adjuntas e supervisores, e também com os

colaboradores das áreas específicas.

As metas a longo prazo são estabelecidas quando da formulação do PDU, com vigência de quatro

anos, porém contemplam os problemas atuais e potenciais do setor agropecuário em que a Unidade atua, em

um horizonte de 10 a 15 anos, a partir dos cenários do PDE. É realizada a análise dos ambientes externo e

interno, originando os projetos estratégicos com a finalidade de inicializar as mudanças pretendidas a longo

prazo. Os projetos estruturantes (visão de longo prazo) que fazem parte da filosofia de desenvolvimento da

Unidade estão relacionados a pesquisa, desenvolvimento e inovação; transferência de conhecimento e

tecnologias; comunicação empresarial; gestão de pessoas; modelo organizacional; gestão organizacional;

recursos financeiros e infra-estrutura.

2.2.b Alocação de Recursos para Implementação dos Planos de Ação

A proposta orçamentária da Unidade é composta pela soma das ações de pesquisa aprovadas nos

macroprogramas do SEG. Além disso, a Unidade tem buscado recursos junto a outras fontes de

financiamento para custear seus projetos (Tabela 2.2.b1). Esta captação externa foi de R$798.796,85 em

2006, proveniente de 11 projetos aprovados por fontes financiadoras externas.

Tabela 2.2.b1. Número de projetos em execução em 2006 financiados por fontes externas ao tesouro

nacional na Embrapa Pecuária Sudeste.

Fonte financiadora Número de projetos em excussão em 2006

Agências internacionais (IFS, IPI) 2

Associações (Unipasto) 2

CNPq 4

Fagro 1

Fapesp 4

Fealq 1

Finep 3

A Embrapa Pecuária Sudeste também tem incentivado seus colaboradores a formalizar parcerias e

contratos de cooperação no desenvolvimento de projetos estratégicos, com entidades como: universidades,

outros centros de Pesquisa da Embrapa, cooperativas e associações de produtores, produtores rurais,

empresas privadas, prefeituras municipais e outros órgãos. A Unidade promove, ainda, por meio de seus

pesquisadores, articulações internacionais, visando a complementariedade de conhecimentos e de recursos.

E também têm sido implantadas ações para captação de recursos com entidades e empresas através do

fornecimento de produtos/serviços e tecnologias.

2.2.c Comunicação às partes interessadas

As metas quantitativas, como produção técnica-científica, publicações técnicas, eventos,

tecnologias/produtos desenvolvidos, são estabelecidas com base nas demandas identificadas pelas áreas

técnica, de comunicação e transferência de tecnologia. Para tanto, é considerada a capacidade de trabalho

interna e potencial das parcerias. Posteriormente, estas metas são negociadas com as equipes, incluídas no
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plano de trabalho (SAAD-RH),  negociadas com a Diretoria Executiva da Embrapa e incluídas no Plano de

Anual de Trabalho (PAT).

A comunicação com as partes interessadas se dá por meio de reuniões, seminários internos,

mensagens eletrônicas e pela disponibilização das metas na Intranet da Unidade.

O público externo tem acesso às informações através de listas de Serviços e Publicações Técnicas,

disponíveis na página da Embrapa Pecuária Sudeste - http//www.cppse.embrapa.br.

2.2.d Acompanhamento da Implementação dos Planos de Ação

O acompanhamento dos planos de trabalhos na Unidade é realizado por meio da verificação do

plano de trabalho de cada empregado pelo SAAD-RH e das metas negociadas para o PAT da Unidade. Com

essa verificação, são detectados os problemas que possam estar comprometendo o cumprimento de metas e

são promovidos os ajustes necessários.

O Sistema Embrapa de Gestão (SEG) organiza as atividades da Embrapa, integrando os diferentes

níveis de gestão: estratégico, tático e operacional. Estabelece figuras programáticas, instâncias, níveis e

formas de gestão; e define os processos de planejamento, indução, execução, acompanhamento, avaliação e

realimentação das atividades de PD&I, Comunicação Empresarial, Transferência de Tecnologia e

Desenvolvimento Institucional. Propõe a divisão em 6 macroprogramas: Macroprograma 1 - Grandes

Desafios Nacionais; Macroprograma 2 - Competitividade e Sustentabilidade Setorial; Macroprograma 3 -

Desenvolvimento  Tecnológico Incremental; Macroprograma 4 – Transferência de Tecnologia e Comunicação;

Macroprograma 5 - Desenvolvimento Institucional; Macroprograma 6 – Apoio ao Desenvolvimento da

Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural. Nesse sistema, a figura programática é o projeto,

dividido em planos de ação e estes, subdivididos em atividades.

O SEG também prevê um sistema de acompanhamento e avaliação, baseado na elaboração de

relatórios quadrimestrais e um ao final de cada projeto. Os relatórios gerencias periódicos das áreas e

setores também são subsídios para o acompanhamento da implementação dos planos de ação da Unidade.

2.2.e Avaliação e Melhorias

Os indicadores do sucesso dos planos de ação são o nível de realização das metas dos projetos,

das prioridades do PDU, das metas do PAT, das comissões de AMPs e do cumprimento do SAAD-RH. Essas

avaliações são realizadas de acordo com a Tabela 2.2.e.1. Anualmente, a chefia reúne todos os

colaboradores para apresentar os resultados e classificações da Unidade realizada pela Sede e a evolução

das metas programadas.
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Tabela 2.2.e.1 – Indicadores e freqüência de avaliação dos itens mensurados.

Item de Avaliação Indicador(es) Freqüência de Avaliação Responsável

Projetos Execução física

Atendimento de metas

Anualmente Equipe técnica

Chefia P&D

Metas Técnicas Atendimento das metas Anualmente Chefia P&D

PDU Alinhamento de projetos

Atendimento de metas

Anualmente Chefias, CAE

Chefia P&D

PAT Atendimento de metas Semestralmente Chefias

SAAD-RH Atendimento de metas

individuais e de equipes

Semestralmente

(acompanhamento)

Anualmente (avaliação)

Supervisores e Chefias

Comissões de AMP Atendimento de metas Semestralmente Chefias, supervisores e

comissões

Prática de Gestão Disseminação Continuidade Principais Melhorias

Implementadas

Planejamento e

Organização

Todas as áreas Desde 2004 Formulação do III PDU

2.3 – Formulação do Sistema de Medição do Desempenho

2.3.a Definição do Sistema de Medição do Desempenho

O Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste segue o sistema corporativo de indicadores de

desempenho global definido anualmente pela Diretoria Executiva no SAU/SAPRE. Os pesos para cada

indicador de desempenho são variáveis em função das peculiaridades de cada Centro de pesquisa e

utilizados para o cálculo do Índice de Desempenho Institucional (IDI), que é a quantificação do desempenho

global da Unidade.

Para fins de consecução das metas do PDU, são elaborados projetos de pesquisa, de transferência

de tecnologia e de desenvolvimento institucional relacionados aos objetivos estratégicos e específicos do

referido Plano e suas metas, os quais são acompanhados periodicamente e alimentam o SAU/SAPRE e o

SAAD-RH.

Ressalta-se que a proposta orçamentária da Unidade é composta pela soma das ações de pesquisa

e desenvolvimento, comunicação e negócios e institucionais. Esta proposta orienta a gestão da carteira dos

projetos e processos e a obtenção de resultados de impacto que levam ao cumprimento das metas técnicas

da Empresa.

2.3.b Classificação, Integração e Correlação dos Indicadores de Desempenho

Os principais indicadores de desempenho são os relacionados ao PAT e SAU, no nível estratégico,

uma vez que estão integrados e diretamente correlacionados ao cumprimento de metas estratégicas

definidas pelo PDE e pelo PDU.

Em nível operacional e de rotina, os indicadores de desempenho são classificados de acordo com as

metas do SAAD-RH. Tanto as metas individuais quanto as de equipe possuem integração entre si, e a

correlação dos indicadores se dá pelo acompanhamento e análise setorial colocadas em prática em reuniões

de avaliação.



Relatório de Gestão – 2006 – Embrapa Pecuária Sudeste 33

Para a formação do Índice de Desempenho Institucional – IDI, são ponderados os componentes:

eficácia no cumprimento de metas, eficiência relativa (análise da produção versus fatores de produção),

impacto econômico, social e ambiental, produtividade e avaliação da satisfação do cliente. A seguir, são

apresentados os pesos dos componentes:

Tabela 2.3.b.1 – Componentes do Índice de Desenvolvimento Institucional.

Componente do IDI Ano Base 2005 Ano Base 2006

Peso %

a) Eficiência relativa 20,0 20,0

b) Metas institucionais 30,5 39,0

  - Ações de parceria 17,0 20,0

  - Não conformidade de auditoria 3,0 4,0

  -Ações de Cidadania e responsabilidade Social/Implantação

das Ações de Cidadania e Responsabilidade Social

2,0 2,0

 - Melhoria de Processos 4,0 4,0

 - Implementação do PMG/Qualidade do Relatório de Gestão 2,0 4,0

 - Cumprimento de Prazos 2,5 2,0

- Construção   e    ou    atualização    d a   “Árvore   do

   Conhecimento”

3,0

c) Metas Técnicas ( Base Projetos PDU) 10,0 10,0

d) Receita Própria 15,0 15,0

e) Avaliação de impacto Econômico, Social e Ambiental 6,5 5,0

f) Avaliação da Satisfação do Cliente 3,0 3,0

g) Avaliação da Evolução da Produtividade 15,0 8,0

Total 100,0 100,0

Para reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços, da produtividade e planejar os recursos

disponíveis, a chefia da Unidade utiliza os indicadores de desempenho institucional. Dentre estes, figura o

Índice de Eficiência Relativa (IER) de cada Unidade, que verifica a relação existente entre a produção e os

fatores de produção utilizados pela Embrapa. Na apuração do mesmo, são considerados as produções

técnico-científicas, as publicações técnicas, o desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos e,

finalmente, as ações de transferência de tecnologias e promoção da imagem.

Na avaliação do Centro de Pesquisa, utiliza-se, também, o componente produtividade, que

representa o incremento da eficiência (produção/custo) da Unidade, em relação ao ano anterior.

A grande inovação no processo de avaliação da Unidade, a partir de 2001, foi a utilização do

componente relativo à avaliação do impacto econômico, social e ambiental das pesquisas desenvolvidas.

As ações previstas nos projetos de pesquisa, que são aprovados pelas CTP’s, são programadas em

termos monetários através de memória de cálculo, onde há o detalhamento dos recursos necessários para

cada ação a ser implementada. Essa forma de planejamento permite ao gestor conhecer, no início de cada

exercício, a programação prevista e os recursos aprovados para sua execução. Caso haja algum

contingenciamento ou corte de recursos no decorrer do ano, a Chefia Adjunta de Pesquisa, juntamente com o

pesquisador responsável, podem efetuar ajustes no cronograma de execução das atividades de forma a não

comprometer os experimentos em andamento. Para evitar estas situações, a Unidade tem recorrido a fontes

de financiamento externas.
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2.3.c  Projeções sobre os Referenciais Comparativos

As projeções sobre os referenciais comparativos da Embrapa Pecuária Sudeste com as demais

Unidades são efetuadas anualmente considerando-se a evolução histórica da nossa Unidade e a capacidade

de trabalho prevista para o período. A comparação também é baseada na estatística da mediana das demais

Unidades da Embrapa e na negociação das metas do PAT realizadas anualmente com a Diretoria Executiva.

Não são realizadas projeções sobre o desempenho dos concorrentes por não ser pertinente.

2.3.d  Estabelecimento de metas

As metas de curto prazo são estabelecidas com base nas negociações do PAT com a Diretoria

Executiva da Embrapa. As principais metas estabelecidas são relacionadas à produção técnico-científica,

produção de publicações técnicas, difusão de tecnologia e imagem, desenvolvimento de tecnologias,

produtos e processos, receita própria, realização de parcerias, avaliação de impacto social, econômico e

ambiental, melhoria de processos, entre outros, apresentadas na tabela 2.3.b.1.

Para formação do Índice de Desempenho Institucional – IDI são ponderados os componentes:

eficácia no cumprimento das metas, eficiência relativa, impacto econômico, social e ambiental, produtividade

e avaliação da satisfação do cliente.

As metas de longo prazo (objetivos estratégicos) são estabelecidas quando da formulação do Plano

Diretor da Unidade, com vigência de quatro anos, mas que enfoca os problemas atuais e potenciais do setor

agropecuário em que a Unidade atua, em um horizonte temporal de 10 a 15 anos. Os objetivos estratégicos

definidos no PDU 2004-2007 em consonância com o IV PDE são os seguintes:

1. Consolidar as bases científicas e tecnológicas e promover a inovação e os arranjos institucionais

adequados para desenvolver a competitividade e a sustentabilidade da pecuária de carne e de leite, em

benefício da sociedade brasileira.

2. Promover o avanço da fronteira do conhecimento científico e tecnológico em temas estratégicos

para a Embrapa Pecuária Sudeste.

2.3.e Comunicação às Partes Interessadas

Os indicadores de desempenho e as metas de curto e longo prazo são comunicados às partes

interessadas por meio de mensagens eletrônicas, memorandos internos, reuniões técnicas, reuniões de

supervisores e durante a reunião anual de planejamento.

O PDU, cujas metas são pertinentes aos clientes, aos parceiros, aos fornecedores e à sociedade em

geral, é disponibilizado na página eletrônica da Unidade; são enviados exemplares aos principais clientes e

parceiros e, além disso, é distribuído um exemplar para cada um dos colaboradores da Embrapa Pecuária

Sudeste.

2.3.f  Avaliação e Melhorias

Anualmente, são revistos os indicadores de desempenho pela Chefia Geral e Adjuntas, equipe de

supervisores, líderes de projetos e colaboradores e ajustados à metodologia de avaliação e desempenho de

unidades que e definida pela sede. Esta, por sua vez,  é atualizada periodicamente com vistas ao processo

de premiação de unidades, equipes e empregados. Na tabela 2.3.f.1 pode ser observado como se dá o

processo de aprendizagem em medição do desempenho.
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Tabela 2.3.f.1 Processo de Aprendizagem em Medição do Desempenho.

Análise CríticaFontes de

informação

Indicadores

Informações

Qualitativas
Responsável Frequência

Responsável pelo

PMG

PAT/PDU Evolução das metas

quantitativas e

técnicas

Chefe de P&D Anual Chefe de P&D

SAU/PAT Evolução do IDI Alta Administração Anual Colegiado

Prática de Gestão Disseminação Continuidade Prática de Melhorias

Implementadas

Todas as áreas Desde 1997 Realização de planejamento anual

de metas quantitativas

Planejamento e

Organização

Área técnica Desde 2004 Adequação dos NIAs aos pesos do

PAT

3. CIDADÃO E SOCIEDADE

3.1 imagem e conhecimento mútuo

3.1.a) Identificação e classificação dos cidadãos usuários atuais e potenciais

A organização de pesquisa constitui uma ferramenta da sociedade que permite eliminar gargalos

tecnológicos encontrados pelas atividades econômicas ou mesmo descobrir novos caminhos a serem

atingidos. Para tanto, a organização de pesquisa necessita estar em constante interação com as demandas

da sociedade, visando o seu desenvolvimento e seu bem-estar e procurando alertar sobre problemas futuros

que devem ser evitados ou oportunidades que podem ser exploradas.   

Os contatos com os clientes e usuários na Embrapa Pecuária Sudeste são realizados

primordialmente através da Área de Comunicação e Negócios – ACN. A Área Técnica, responsável pelas

pesquisas da Unidade, também efetua contato com clientes e usuários, mais expressivamente o segmento de

técnicos e pesquisadores de outras instituições. Existe um segmento de clientes que entra em contato com a

Unidade através do setor administrativo, participando da aquisição ou fornecimento de bens e serviços.

O público alvo dos trabalhos desenvolvidos pela Embrapa Pecuária Sudeste são os técnicos, os

pesquisadores e os professores de ciências agrárias ou outros que atuem no setor agropecuário, produtores

rurais, em especial os pecuaristas e os estudantes de graduação e pós-graduação. Esse público busca

informações, serviços e produtos oriundos da pesquisa para serem utilizados em seus sistemas de produção

de bovinos de corte, leite e ovinos.

A Área de Comunicação e Negócios possui um banco de dados eletrônico responsável pela

manutenção do cadastro de clientes e usuários que procuram a ACN. Esse banco possui atualmente 33.823

registros cujo objetivo principal é resgatar as informações dos clientes cadastrados para o envio de material

de divulgação de eventos tecnológicos realizados pela Unidade. Embora seja elevado o número de registros,

existem repetições de dados, acarretando em algumas limitações em sua utilização.

Com o objetivo de aperfeiçoar o cadastramento dos clientes, foi elaborado e aprovado um projeto no

Macroprograma 5 da Embrapa, em 2006, intitulado “Relacionamento com clientes e Agência de Informação

na Embrapa Pecuária Sudeste”. Esse projeto tem por  objetivo principal criar um fluxo de relacionamento com

os clientes através da criação de uma base de recepção e classificação de demandas e também implantar a

Árvore do Conhecimento da raça Canchim, no âmbito da Agência de Informação Embrapa. Árvore do
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Conhecimento é a estrutura básica de organização da informação utilizada pela Agência de Informação

Embrapa, criada através de navegação hiperbólica. O projeto tem duração de 24 meses e está previsto para

ser encerrado em agosto de 2008.

3.1.b) Identificação das necessidades dos Cidadãos-Usuários e potenciais

3.1.b.1) Embrapa do Futuro

As grandes mudanças na pecuária brasileira nos últimos anos, nas políticas públicas, na sociedade

brasileira e nas diversas cadeias produtivas suscitam novos desafios para a pesquisa agropecuária, que

precisa atender a uma realidade cada vez mais dinâmica e com novas demandas.

A agropecuária mudou significativamente, e muitas propriedades rurais se modernizaram, adotando

tecnologias agropecuárias e gerenciais antes inexistentes, refletindo em aumento da produtividade e melhoria

na qualidade dos produtos ofertados.

As exportações de produtos agropecuários vem crescendo ano a ano, o que levou o Brasil a se

tornar o maior exportador mundial de carne bovina em 2004. A quantidade de carne exportada aumentou

13% em 2006, passando de 1,96 milhão de toneladas em equivalente carcaça, em 2005, para 2,22 milhões

de toneladas no ano passado (www.beefpoit.com.br acesso 27/02/2007).

Quanto ao leite e derivados, embora ainda seja exportador residual, o Brasil diminuiu suas

importações, e em 2006 os valores das exportações atingiram U$ 138.502.126.

Esse cenário dinâmico evidencia a necessidade de a Embrapa Pecuária Sudeste preparar-se para

responder às demandas que tem se tornado prioritárias, tais como, meio ambiente e proteção ambiental,

tecnologias e manejo com menor impacto ambiental, sistemas agrosilvipastoris, nanotecnologia e

instrumentos para a rastreabilidade, agroenergia a partir de forrageiras, biotecnologia, com destaque para os

marcadores moleculares, entre outros.

Para fazer um levantamento dessa situação e melhor caracterizar a nova realidade, a chefia geral da

Embrapa Pecuária Sudeste instituiu no final de 2006 uma Comissão (Ordem de serviço nº 04/2006 de 31 de

janeiro de 2006) com o objetivo de definir os rumos da pesquisa a partir de 2008 e também o perfil necessário

aos empregados para serem contratados. Os trabalhos da comissão foram ordenados em um projeto de

Desenvolvimento Organizacional, denominado "Gestão de pessoas, identificação de competências

estratégicas em Unidades descentralizadas da Embrapa - O caso da Embrapa Pecuária Sudeste", pioneiro

na Empresa. O projeto está sendo executado por uma equipe multidisciplinar, empregados de profissões e

formações diversas pertencentes a seu quadro. Como parte dos trabalhos da comissão foram promovidas,

em 2006, duas palestras abertas a todos os empregados, sobre os principais temas da nova realidade do

agronegócio brasileiro e mundial.

A execução desse projeto é estratégico para a Unidade, pois no período de setembro de 2005 até

dezembro de 2009, a Embrapa instituiu o Plano de Demissão Incentivada – PDI, e grande número de

empregados deixará a empresa, e as vagas necessitam serem preenchidas. Portanto, esse é o momento

ideal para se proceder ao levantamento de propostas, que servirão de base para as futuras contratações,

coerentes com a nova realidade da unidade e da Embrapa.

3.1.b.2) Projeto Balde Cheio

Esse projeto consiste em aplicar uma nova metodologia de transferência de tecnologia que privilegia

a capacitação dos técnicos e extensionistas, que disseminam e multiplicam o conhecimento recebido nas

propriedades rurais às quais assistem tecnicamente. Com o desenvolvimento de nova metodologia de

transferência de tecnologia, já foram treinados  227 técnicos da extensão rural e  nos estados de São Paulo,

Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, os quais já multiplicaram essa tecnologia para
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1.135 produtores familiares  de leite. O aumento da produção e da produtividade observado nas unidades

demonstrativas a assistidas tem possibilitado uma melhoria na renda e na qualidade de vida dos produtores

assistidos pelos técnicos do projeto (ver Tabela 3.1.b.2.1). Os resultados positivos na melhoria da renda e no

resgate da dignidade do agricultor familiar tem possibilitado efetivação de parceria com diversas entidades

como as Prefeituras Municipais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também a iniciativa privada, tais

como cooperativas e associações de produtores (contratos com CATI: 10200.02/0015-3; DeLaval:

23600.04/0022-6; Confepar: 23600.05/0004-3; Senar - SP: 23600.05/0050-6; FAERJ: 23600.05/0049-8).

Isso tem feito com que haja uma aproximação do centro de pesquisa com os clientes e usuários

através dos dias de campo realizados em nível de propriedade rural, nos municípios e nos treinamentos

teóricos e práticos com os técnicos envolvidos. Essa aproximação tem disponibilizado tecnologia aos clientes

e diagnosticado demandas desses clientes, o que subsidia a geração de pesquisas aplicadas. A parceria

para desenvolvimento de trabalhos conjuntos foi facilitada com a condução de experimentos diretamente nas

unidades demonstrativas, o que reduz o custo da pesquisa e aumenta a possibilidade de difusão dos

resultados. Em 2006, foram conduzidas  98 Unidades registradas no SISPAT.

Tabela 3.1.b.2.1 −  Resultados zootécnicos e econômico-financeiros de uma propriedade do Projeto Balde

Cheio em São Paulo.

Período
Indicadores zootécnicos e econômico-

financeiros 01.06.2002 a 31.05.2003 01.06.2005 a 31.05.2006

Produção diária de leite (litros) 115 290

Leite produzido no ano (litros) * 41.975 105.850

Vacas em lactação (no) 7,2 19,3

Produtividade anual em litros/ha (sem

equivalente-leite) **

5.996 17.642

Controle leiteiro inexistente mensalmente

Renda total *** R$ 24.193,36 R$ 83.213,29

Despesas de custeio R$ 20.054,86 R$ 29.459,62

Margem bruta R$ 4.138,50 R$ 53.753,67

Margem bruta/ha

(sem remuneração do produtor) ****

R$ 591,21 R$ 8.958,95

Margem bruta/ha (com remuneração do

produtor)

R$ −437,36 R$ 7.758,95

Fonte: Adaptado de CAMARGO, A C. et al  (2007).

*Leite produzido considera o leite comercializado, o leite consumido pela família e o leite fornecido aos

bezerros.

** Equivalente-leite: valor da comercialização dos animais que é transformado em litros de leite.

*** Renda total considera a receita com o leite e com a venda de animais.

**** Remuneração do produtor: retirada mensal de R$ 600,00 a título de remuneração pelo trabalho do

produtor.

Isso tem feito com que haja uma aproximação do centro de pesquisa com os clientes e usuários

através dos dias de campo realizados em nível de propriedade rural, nos municípios e nos treinamentos

teóricos e práticos com os técnicos envolvidos. Essa aproximação tem disponibilizado tecnologia aos clientes

e diagnosticado demandas desses clientes, o que subsidia a geração de pesquisas aplicadas. A parceria

para desenvolvimento de trabalhos conjuntos foi facilitada com a condução de experimentos diretamente nas
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unidades demonstrativas, o que reduz o custo da pesquisa e aumenta a possibilidade de difusão dos

resultados. Em 2006, foram conduzidas 98 Unidades registradas no SISPAT.

3.1.b.3) Questionários de avaliação

Em cada evento realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste é distribuído um questionário para ser

respondido pelos clientes. Esse questionário contempla questões objetivas, que quantificam o grau de

satisfação do usuário, e questões descritivas, que qualificam esse indicador, bem como acolhe sugestões

para o desenvolvimentos dos trabalhos de pesquisa e transferência de tecnologia.

3.1.b.4) Exemplo em gestão ambiental

Atualmente, devem ser destacadas as ações relacionadas com a gestão ambiental institucional que

deve servir como modelo para a sociedade, que anseia por essa área.

No âmbito da gestão ambiental, a educação ambiental é a que mais interage com o público externo

e permite avaliar o impacto ao ser demandado e adotado oficialmente. O projeto de educação ambiental

utilizado pelo Embrapa Pecuária Sudeste, utiliza o modelo pictórico ambiental “situação-reflexão-solução”

desenvolvido na Unidade, a partir da caracterização dos aspectos abiótico e biótico da bacia hidrográfica do

ribeirão Canchim e inclui o levantamento pedológico da propriedade. Esse modelo está resgatando a

percepção de qualquer tipo de público-alvo quanto à idade, gênero e nível educacional, com relação à sua

dependência da recuperação e conservação da infra-estrutura natural (recursos naturais) necessária para

viabilizar os serviços ambientais essenciais (água residente disponível, umidade relativa do ar, atenuação de

amplitude térmica e outros) necessários aos sistemas de produção sustentáveis e à maior eficácia dos

insumos utilizados e à qualidade de vida na cidade.

Cursos universitários de pós-graduação públicos e privados estão adotando o modelo (USP/Escola

de Engenharia de São Carlos/Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada/Curso de specialização em

Educação Ambiental e Recursos Hídricos; UNICEP-São Carlos/Curso de Pós-Graduação/MBA em

Gerenciamento Ambiental), além de ocorrer demanda crescente e cativa das escolas públicas e privadas da

educação infantil, ensino fundamental, médio e superior por visitas dirigidas à bacia hidrográfica, para

conhecer o modelo pictórico ambiental e os ambientes naturais (primários e clímax), agrícolas e urbanizados

integrados pela rede de drenagem local, a partir dos quais foi desenvolvido esse modelo.

A Unidade também promove ações procurando minimizar o impacto ambiental inerente ao seu

trabalho, tais como áreas experimentais com animais alojados, laboratórios de sanidade e físico-químico e a

preocupação com o lixo gerado resultante das atividades ali exercidas.

A seguir, são listadas algumas ações que buscam antecipar-se às questões sociais, legais e/ou

ambientais, dentro do enfoque de Gestão Ambiental institucional, com vistas a servir de modelo para o

público externo:

a) educação ambiental. Foi desenvolvido modelo pictórico ambiental, a partir de 2000, para ações

pró-ativas e reativas de educação ambiental, com grande volume (USP/EESC, Centro Universitário Central

Paulista-UNICEP, UNESP-Rio Claro, Faculdades Logatti/Engenharia Ambiental, de Araraquara, e escolas de

ensino médio, num total de 325 estudantes atingidos) de atividades junto ao público externo, como já

mencionado anteriormente, e que complementa o processo de educação ambiental desenvolvido pela

Embrapa Meio-Ambiente e a Embrapa Florestas, estando atualmente inserido em um projeto multi-

institucional do Ministério do Meio Ambiente, para formadores de educadores ambientais (Projeto Cescar –

Coletivo  Educador de São Carlos, liderado pela Universidade Federal de São Carlos, com 38 organizações

participantes e que deve atingir 10 municípos).
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b) manejo de resíduos laboratoriais (Solos, Nutrição Animal, Sanidade, Biotecnologia): implantação

em 2003 de laboratório para redução, reaproveitamento, neutralização e descarte adequado de resíduos

laboratoriais, conforme detalhado no relatório da Análise e Melhoria de Processos – 2006: Processo

Gerenciamento de Resíduos de Laboratório e de Campos Experimentais, além do esforço contínuo de

pesquisa em novos métodos analíticos para reduzir a produção de resíduos. Muitos dos resultados de

pesquisa para redução de resíduos estão sendo transferidos para laboratórios externos públicos e privados,

pertencentes ou não à rede de “Ensaio de proficiência de laboratórios de nutrição animal”, com relatos de

grande impacto econômico, social e ambiental (Documentos 59 e 60, de 2006, disponíveis na homepage da

UD). Foi confeccionado uma  maquete e produzido um impresso com tiragem de 3000 exemplares para

divulgação em feiras e exposições e apoio ao trabalho de educação ambiental realizado com os alunos do

ensino fundamental e médio.

c) manejo de resíduos de ambientes agropecuários e campos experimentais, com destaque para a

destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, bem como o destino de outros resíduos sólidos,

incluindo o lixo veterinário, animais mortos, fezes, resíduos líquidos, resíduos gasosos e resíduos radiativos

(calor, luz), descrito em folder publicado em 2006 (Gestão Ambiental na Embrapa Pecuária Sudeste/Manejo

de resíduos: no ambiente agropecuário e nos campos experimentais).

d) manejo de resíduos diversos dos ambientes urbanizados da propriedade rural realizado desde

1999, com destaque para o encaminhamento adequado de resíduos sólidos, dentre os quais o descarte

seletivo de papel, papelão, vidros e metais que são doados à Cooperativa de Catadores de Lixo Reciclável da

cidade de São Carlos, bem como a venda de bens patrimoniais e não patrimoniais sem serventia, por meio

de processo licitatório, em obediência à Lei 8.666/2003. Procedimento descrito em fôlder publicado em 2006

(Gestão Ambiental na Embrapa Pecuária Sudeste/Manejo de resíduos: resíduos diversos, no ambiente

urbanizado da propriedade rural).

e) manejo de ambientes naturais, com destaque para a recomposição ou restauração de mata ciliar,

restauração de cobertura vegetal em ambientes de proteção permanente (desde 1994), manutenção da

integridade de reservas legais, como o corte de cipós na borda da mata (desde 1993), estabelecimento e

manutenção de aceiros (desde 1990), manutenção e treinamento de grupo de combate a incêndios de

ambientes naturais e de pastagens,  averbação de ambientes naturais existentes e em regeneração de mata

semidecidual do bioma Mata Atlântica (120 ha) e do bioma Cerrados (700 ha), a partir de 1990, cujos

fragmentos são os maiores da região central do Estado de São Paulo, encaminhamento de processo para a

obtenção de outorga de uso e disposição de águas (em 2001), autorização de grupos de pesquisa (até agora

já foram 8 estudantes de graduação e de pós-graduação que atuaram sob supervisão de pesquisadores da

UD, por meio de contrato individual dentro de convênio com a Instituição de Ensino) da Universidade Federal

de São Carlos para a caracterização da flora e da fauna desses biomas e os encontrados nos corpos de água

e na rede de drenagem permanente da bacia hidrográfica do ribeirão Canchim, desde 1983. Em 2006, foi

realizado o estabelecimento de um corredor ecológico de 100 m de largura e 700 m de comprimento, com

espécies arbóreas nativas, para unir os fragmentos de Mata Atlântica da fazenda Canchim e propriedades

vizinhas, bem como do campus da Universidade Federal de São Carlos, e considerando a interligação do

fragmento do bioma Mata Atlântica e Cerrados por meio de matas ciliares, uma região de tensão ecológica,

devendo totalizar uma área de ambientes naturais de 1.000 ha, com  aproximadamente 10 km de extensão.

Esse maciço deverá compor o pólo ecológico municipal, com grande impacto para a educação ambiental e a

demonstração do manejo adequado de ambientes naturais com seus serviços essenciais para a população

do município e em geral.
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f) manejo conservacionista de ambientes agropecuários, com destaque para as práticas de

conservação de solo e água (terraços, curvas de nível, caixas coletoras de águas pluviais, desde 1976) e de

atenuação de extremos térmicos, o estabelecimento de sombras para os animais (desde 1954), o  uso da

prática de plantio direto na palha (desde 1994), o manejo intensivo rotacionado de pastagens (desde 1994), o

retorno de material orgânico ao solo, a supressão de queimadas e o uso mínimo de revolvimento do solo, a

estabilização no suprimento de alimentos para o rebanho bovino de corte e de leite, uso racional de insumos

(fertilizantes, água de irrigação e energia; desde 2000) evitando perdas por excesso, controle de qualidade

(desde 1998) de insumos, produtos e recursos naturais manejados para otimizar seu emprego.

Procura-se desenvolver um manejo racional em toda a bacia hidrográfica e sob todos os aspectos

para servir de modelo para os produtores rurais e extensionistas que participam de dias de campo e de

cursos de capacitação e reciclagem técnica. Além disso, outras ações internas são desenvolvidas visando

superar os requisitos legais, regulamentares e éticos, garantindo a segurança dos seus colaboradores e da

população vizinha, por meio da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e do PPRA – Programa

de Prevenção de Riscos Ambientais.

g) Estímulo ao Colaborador Cidadão

A Unidade participa ativamente de projetos e ações sociais e de cidadania desenvolvidas na região

onde está inserida. Dessa forma, os projetos de desenvolvimento social têm o envolvimento de empregados

incentivados, através da liberação dos trabalhos na Unidade e do incentivo pessoal das Chefias.

A participação tem ocorrido na forma de participação do Coletivo de educadores ambientais da

região, envolvendo 28 organizações públicas e privadas de 10 municípios, do Conselho Municipal de Meio

Ambiente, a partir de 2002.

A participação destes também tem ocorrido através da apresentação de palestras, cursos voltados a

produtores e técnicos, coordenação de campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, etc, campanhas de

reeducação alimentar, entre outras formas de colaboração e prestação de serviços à sociedade.

h) Processo de avaliação de impactos das tecnologias

A partir de ordem de serviço para uma análise e melhoria (AMP) desse processo de avaliação de

impactos, em 2005, foi constatado que os relatórios de avaliação de impacto não atingiam o público externo.

A partir de então, os relatórios estão sendo disponibilizados na sua íntegra na forma de documentos, na

forma de trabalhos apresentados em eventos científicos e em revistas especializadas, bem como em forma

resumida na seção de tecnologias geradas na homepage da Unidade.

Merece destaque o fato de uma das avaliações (Abrigo para bezerros em propriedades leiteiras na

Região de São Carlos: avaliação dos impactos da tecnologia), apresentada no encontro técnico-científico

(UNIFRAN-Franca/2o Encontro de Pesquisadores da Pós-Graduação), ter recebido prêmio de excelência do

procedimento (Diploma de Honra ao Mérito, por ser considerado o melhor trabalho pela Comissão Científica

da área de Ciências Agronômicas e Veterinárias).

3.1.c) Como é avaliado o atendimento do universo potencial dos usuários....

A principal maneira de avaliação da qualidade do atendimento ou do serviço prestado pela Unidade

é o questionário aplicado ao final de cada evento. O modelo é aplicado em todos os cursos e treinamentos

sob responsabilidade da Unidade. Os dados coletados nos questionários são sistematizados e
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disponibilizados para a equipe da ACN e para o coordenador técnico do evento. Esse mecanismo tem

permitido a execução de melhorias nos eventos seguintes. O questionário é composto por respostas

objetivas, que fornecem indicadores quantitativos da avaliação, e por respostas qualitativas, que favorecem a

análise qualitativa das atividades oferecidas aos clientes. Em 2006, foram coletados 358 questionários de

clientes que foram capacitados pela Embrapa Pecuária Sudeste.

3.1.d) Como a organização divulga seus serviços e ações ....

3.1.d.1) Melhorias na página eletrônica  (http://www.cppse.embrapa.br/)

Um dos meios de acesso dos clientes da Unidade às tecnologias, produtos e serviços é a página

eletrônica, com cerca de aproximadamente 40.000 acessos anuais . Até o início de 2006, o acesso era lento,

tanto para troca de arquivos entre os funcionários quanto para os clientes que tentavam acessar a página.

Com a introdução da rede de banda larga via rádio em novembro de 2005, houve significativo ganho na

velocidade e na qualidade do serviço, o que possibilitou melhor atendimento aos usuários.

Para auxiliar na gestão da nova página, foi instituída uma comissão permanente interna em agosto

de 2005 para discutir os principais temas relacionados a esse meio de comunicação, tais como o formato da

nova página, a disposição do menu, as imagens e os arquivos disponibilizados foram discutidos na comissão

visando oferecer ao cliente um ambiente de informações completo e objetivo para acesso às informações

solicitadas. A comissão também auxiliou na adequação da página ao modelo definido pelo manual de

padronização e identidade visual da Embrapa Sede. Foi também criada e disponibilizada a Rede Interna a

todos os funcionários da Unidade, a qual possibilita que cada área possa fornecer informações pertinentes ao

seu setor e informações úteis aos clientes internos, o que reduziu o congestionamento da área de

transferência, até então utilizada para troca de informações e armazenamento de arquivos.

3.1.d.2) Projeto Saúde Brasil

Desde 1997, a Embrapa Pecuária Sudeste realiza o Projeto Saúde Brasil, em parceria com a

iniciativa privada regional e que tem como objetivos principais a aproximação do público urbano da realidade

do setor agropecuário, o fortalecimento das cadeias da carne e do leite e a promoção de hábitos saudáveis

de alimentação na população. Em 2006, o Projeto realizou sua décima edição, com a participação de 1.240

alunos das redes municipais de ensino de São Carlos-SP e Dourado-SP. Essas crianças participaram dos

eventos presenciais com a apresentação de desenho animado e visita a todas as fases da produção e

comercialização do leite de qualidade e do concurso de seleção dos melhores desenhos apresentados.

Foram premiados os dez melhores desenhos, com apoio e patrocínio de empresas privadas do município.

Este evento tem sido de grande importância para a conscientização do público urbano sobre os

organismos de apoio à agropecuária, assim como para difundir junto à população as atividades que a

Unidade realiza para a segurança alimentar e para o bem-estar da população que normalmente possui pouco

conhecimento dos avanços tecnológicos do setor agropecuário.

3.1.d.3) Assessoria de Imprensa

A Assessoria de imprensa tem, basicamente, dois públicos-alvo: o  externo, constituído por

jornalistas e veículos de mídia, e o interno, que são os empregados da Unidade.

As atividades para o público externo destinam-se ao atendimento de demandas dos clientes

específicos, como jornalistas e veículos de imprensa, além de oferecer e enviar materiais com base na

prospecção de necessidades e assuntos de interesse, feitas a partir do acompanhamento desses veículos e

a partir de contato pessoal com os profissionais de imprensa. Por um lado, atende às demandas dos

jornalistas; por outro lado, e de maneira proativa considerando as necessidades e a linha editorial dos
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diversos veículos, a assessoria de imprensa envia a eles os  matérias, as sugestões de pauta, as notas, as

agendas de eventos, entre outros.

O trabalho aborda tanto veículos especializados quanto os gerais. Entre a mídia especializada,

destacam-se as revistas de agropecuária, programas de televisão de emissoras abertas, emissoras de

televisão fechadas especializadas em agropecuária, programas de rádio, veículos de cooperativas, sindicatos

rurais e sindicatos de trabalhadores rurais, revistas especializadas em ciência e tecnologia, entre outros. No

segmento de mídia geral, o trabalho é demandado e é dirigido principalmente para emissoras de TV e de

rádio e  jornais locais (região da Unidade e do interior de São Paulo). São ainda de interesse da Assessoria

de Imprensa as agências que distribuem matérias para veículos de todos o País, como a Agência Brasil, da

Radiobrás (Empresa Brasileira de Comunicação).

Esses dois agrupamentos de veículos têm, na maior parte das vezes, enfoques e prioridades

distintos. No segmento de veículos gerais, predominam os assuntos com enfoque no social, ambiental e

econômico, sendo de interesse os projetos de pesquisa e de transferência de tecnologia com este enfoque,

como o Projeto Balde Cheio (Viabilidade da produção leiteira em propriedades familiares), a emissão de

metano por bovinos, o manejo para a pecuária com menor impacto ambiental, as boas práticas de manejo, a

gestão ambiental incluindo educação ambiental, a irrigação e o uso racional de água em pastagens, a

qualidade de carne, o bem-estar e os cuidados com os animais, os sistemas agrosilvipastoris, os dados

meteorológicos e o Projeto Saúde Brasil.

No segmento de mídia e de programas especializados, sem deixar de lado a importância do enfoque

social, ambiental e econômico, são também veiculadas matérias eminentemente técnicas, relativas a temas

como genética animal, genética vegetal, biotecnologia, nutrição e alimentação animal, manejos diversos,

entre outros.

Nos últimos três anos, foram os seguintes os números relativos às matérias de imprensa citando a

Embrapa Pecuária Sudeste:

Embrapa Pecuária Sudeste

Inserções e artigos na imprensa

ANO Matérias / Inserções (*) Artigos (**)

2000 367 18

2001 401 21

2001 528 58

2003 670 69

2004 812 70

2005 606 76

2006 566 72

(*) Inclui reportagens, notícias, notas informativas, notas de agenda e de eventos

(**) São os artigos assinados, de empregados da Embrapa Pecuária Sudeste, em veículos na mídia geral e

na mídia especializada. Inclui também respostas de cartas, publicadas em veículos, assinadas por

empregados. Não inclui artigos em revistas e publicações científicas.

As atividades para o público interno, constituído pelos empregados da Unidade, são, basicamente, a

produção e o envio de um Informativo Interno mensal, distribuído pela rede eletrônica, com cópias impressas

afixadas nos quatro murais da Unidade. O informativo traz novidades e atividades do centro de pesquisa,

como informes sobre o andamento dos projetos de pesquisa,  dias-de-campo, seminários, defesa de teses,

entre outros. Também traz um pequeno noticiário geral, sobre as cadeias produtivas da pecuária bovina

leiteira, da pecuária bovina de corte e da ovinocultura de corte.
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Além do Informativo Interno mensal, os empregados são informados sobre assuntos de interesse,

toda vez que se faz necessário, por meio da rede eletrônica e de avisos em murais.

3.1.d.4) A Área de Comunicação e Negócios, além de incluir os eventos no Sistema de Eventos

(SIEVE), os disponibiliza na página eletrônica (http://www.cppse.embrapa.br/) e na Rede Interna. Os arquivos

dos eventos podem ser visualizados e utilizados pelos clientes internos e externos, seguindo normas

estabelecidas. Nos eventos são incluídas informações como: fichas de inscrição, programação, cartaz, fotos,

etc. Aos clientes internos são disponibilizados, ainda, arquivos contendo formulários utilizados no dia-a-dia,

proporcionando maior integração e melhoria das atividades realizadas.

Além da página eletrônica da Embrapa Pecuária Sudeste, a divulgação de eventos para o público

externo é realizada através do envio de mensagens por correio eletrônico, cartas e malas diretas. Dessa

forma, são enviadas as informações referentes à realização dos eventos como: tema, conteúdo,

programação, data, local, inscrições, valores e etc. Em alguns eventos, são confeccionados cartazes com

essas informações. Esses cartazes são enviados, principalmente, a organizações que congregam produtores

rurais e técnicos envolvidos com os temas em questão.

Em 2006, a ACN teve um projeto aprovado no macroprograma 5 que objetiva estabelecer um

processo de relacionamento com clientes através da implantação de uma base eletrônica de recepção e

classificação das demandas dos clientes e da Agência de Informação Embrapa. Através de discussões com

pesquisadores e técnicos envolvidos com a comunicação e a transferência de tecnologia, foi definido um

fluxo inicial de recebimento, classificação e atendimento de demandas e posterior relacionamento com os

clientes. O projeto tem duração de 24 meses e tem previsão de encerramento no mês de agosto de 2008. Até

lá, esse fluxo será finalizado, e a base de recepção e classificação de demandas, desenvolvida. No momento,

já foi desenvolvida proposta inicial de ficha de cadastramento de clientes para a base eletrônica. O

relacionamento com clientes seguirá uma proposta participativa de definição e será implementado a partir das

informações inseridas na base eletrônica por ocasião das demandas dos clientes por informações

tecnológicas. O processo de relacionamento guardará estrita relação com as informações utilizadas na

Agência de Informação. Espera-se que as ações desse projeto possibilitem a organização das informações

para a transferência de tecnologia, maior fluidez no atendimento às demandas dos clientes e maior

direcionamento das ações de transferência de tecnologia, gerando um efetivo e sistematizado relacionamento

com os clientes.

3.1.e) grau de satisfação

O relacionamento da unidade com seus públicos-alvo sempre foi motivo de atenção, o que gerou,

em 2004, um documento que relatou o grau de satisfação dos clientes que mantiveram contato com a

unidade por meio de diferentes acessos, como publicações, cartas e correio eletrônico (anexo 1).

Em 2006, a ACN teve um projeto aprovado no macroprograma 5 que objetiva estabelecer um

processo de relacionamento com clientes através da implantação de uma base eletrônica de recepção e

classificação das demandas dos clientes e da Agência de Informação Embrapa. Através de discussões com

pesquisadores e técnicos envolvidos com a comunicação e transferência de tecnologia, foi definido um fluxo

inicial de recebimento, classificação e atendimento de demandas e posterior relacionamento com os clientes.

O projeto tem duração de 24 meses e tem previsão de encerramento no mês de agosto de 2008. Até lá, esse

fluxo será finalizado, e a base de recepção e classificação de demandas, desenvolvida. No momento, já foi

desenvolvida proposta inicial de ficha de cadastramento de clientes para a base eletrônica. O relacionamento

com clientes seguirá uma proposta participativa de definição e será implementado a partir das informações

inseridas na base eletrônica por ocasião das demandas dos clientes por informações tecnológicas. O

processo de relacionamento guardará estrita relação com  as informações utilizadas na Agência de

Informação. Espera-se que as ações desse projeto possibilitem a organização das informações para a
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transferência de tecnologia, maior fluidez no atendimento às demandas dos clientes e maior direcionamento

das ações de transferência de tecnologia, gerando um efetivo e sistematizado relacionamento com os

clientes.

3.2 Relacionamento com os cidadãos usuários

3.2.a) Como são definidos e disponibilizados os principais canais de acesso...

A Embrapa Pecuária Sudeste busca constantemente a excelência de atendimento de seus clientes,

não só fornecendo produtos e serviços de alta qualidade, mas priorizando a qualidade no atendimento aos

seus clientes, seguindo padrões estabelecidos pela Embrapa.

O principal canal de acesso dos clientes é o telefone, seguido do Serviço de Atendimento ao

Cidadão – SAC (sac@cppse.embrapa.br). A participação da unidade em feiras, exposições e eventos

técnicos e científicos é outra importante maneira de disponibilizar acesso aos clientes e usuários. Em 2006, o

SAC registrou os seguintes números de atendimentos:

� Por carta: 20

� Por correio eletrônico: 642

� Por telefone: 4050 ligações (estimativa)

� Por pessoal: 312 pessoas (estimativa)

� Participação em feiras e exposições: 8 eventos

No SAC, é proporcionado total acesso dos clientes no sentido do esclarecimento de dúvidas e

encaminhamento de sugestões e reclamações. A unidade também orienta os cidadãos a encaminharem suas

críticas e sugestões à Ouvidoria geral da Embrapa. O SAC é responsável por receber, encaminhar e

responder as consultas dos clientes. Esse contato é realizado por telefone, carta, fax, correio eletrônico e

pessoalmente. Muitas consultas são respondidas diretamente por telefone, considerando-se a premência no

repasse das informações. Todas as consultas recebidas em 2006, através do SAC, foram atendidas dentro

do prazo estabelecido pela Embrapa. Quando a informação a ser repassada não compete à Embrapa

Pecuária Sudeste, o cidadão é encaminhado à instituição competente, não ficando sem resposta. A resposta

escrita segue um padrão de clareza e objetividade. Nesse sentido, existe um banco de dados com respostas

às perguntas mais freqüentes.

As correspondências impressas são protocoladas, direcionadas à área responsável pelo assunto

tratado e enviadas aos clientes. As correspondências são arquivadas em ordem numérica, facilitando, assim,

a busca das mesmas quando necessárias.

3.2.b) Prestação de serviços

A prestação de serviços pela Embrapa Pecuária do Sudeste corresponde ao suporte de Controle de

Qualidade dos processos produtivos, na forma de análises de solo e análises bromatológicas de forrageiras,

destinadas a produtores rurais e empresas que desenvolvem seus trabalhos no ramo agropecuário. A

recepção e o encaminhamento das amostras, assim como a interpretação dos resultados das análises e

orientação técnica para os produtores, são efetuados pela ACN. Em 2006, foram realizadas 158 análises

laboratoriais para o público externo, sendo 148 de solo e 10 bromatológicas. Outro ponto que merece

destaque é o desenvolvimento e a melhoria de processos para o controle de qualidade dos processos

produtivos, como a agilização dos serviços prestados e a divulgação de procedimentos que podem ser

realizados no próprio estabelecimento rural, como o controle de umidade com uso de microondas doméstico

em amostras de solo (para irrigação), de matéria-prima para alimentos (silagens) e de alimentos, divulgados
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em encontros técnicos, palestras e publicações relacionadas ao tema disponibilizadas na homepage da

Unidade (Documento 60, de 2006).

A principal maneira de avaliação da qualidade do atendimento ou do serviço prestado pela Unidade

é o questionário aplicado ao final de cada evento. O modelo é aplicado em todos os cursos e treinamentos

sob responsabilidade da Unidade. Os dados coletados nos questionários são sistematizados e

disponibilizados para a equipe da ACN e para o coordenador técnico do evento. Esse mecanismo tem

permitido a execução de melhorias no eventos seguintes. O questionário é composto por respostas objetivas,

que fornecem indicadores quantitativos da avaliação, e por respostas qualitativas, que favorecem a análise

qualitativa das atividades oferecidas aos clientes. Em 2006, foram coletados 358 questionários de clientes

que foram capacitados pela Embrapa Pecuária Sudeste.

3.2.c)

Preocupada com o bem-estar e a qualidade de vida dos clientes internos, o Setor de Recursos

Humanos e a Área de Comunicação e Negócios da Unidade, com apoio das Chefias e da Associação dos

Empregados da Embrapa, colocaram em prática no ano de 2006 uma demanda antiga de incentivo à

integração entre os empregados, não somente no lazer, mas também no conhecimento do local onde

trabalham e atividades por eles desenvolvidas. Com esse objetivo, foi realizado o dia de campo “Saia da

Toca”, dedicado aos empregados e estagiários da Embrapa Pecuária Sudeste, o qual possibilitou a todos

conhecerem a base física da Fazenda Canchim. Fizeram parte também do dia de campo atividades de

integração, almoço, sorteio de brindes,  apresentação dos setores técnicos, administrativos e laboratórios.

Todos os empregados conheceram locais que no seu dia-a-dia não teriam condições nem tempo para visitar

e muito menos conhecer seu funcionamento.

3.2.d)

Ao final de 2005, a ACN, em conjunto com a Área de Pesquisa, iniciou discussões no sentido de

sistematizar os procedimentos para a realização de eventos na Unidade, em especial eventos técnico-

científicos. A Área de Comunicação e Negócios, juntamente com a Área de Pesquisa, elaborou e colocou em

prática a partir de 2006 uma ferramenta para sistematizar a organização e contabilizar a solicitação e

execução desses eventos. Ao total, foram computadas 127 solicitações de eventos no ano de 2006. Esse

formulário de solicitação de eventos está disponibilizado na página eletrônica da Rede interna, o que agiliza

seu preenchimento e envio. A partir dessa iniciativa, foram criadas outras ferramentas que contribuem para a

boa organização dos eventos, reduzindo ruídos de comunicação entre setores e a duplicação de esforços.

Nesse processo estão contidos os conceitos de Análise e Melhoria de Processos, onde existem

responsabilizações explícitas pelas tarefas dentro de execução dos eventos. Os formulários elaborados são

os seguintes:

- Controle de utilização do auditório;

- Controle e formulário de Solicitação de Serviços Internos (tanto impresso

  quanto eletrônico);

- Controle e formulário de Carta Proposta;

- Lista de atividades a serem checadas e observadas.

Além de facilitar o trâmite de documentos, o processo de solicitação de eventos dinamizou a

divulgação dos eventos, assim como o melhorou a integração da ACN com os demais setores envolvidos.
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3.3 Interação com a sociedade

3.3 a) Como a organização orienta e estimula a sociedade a participar do seu processo
decisório...

3.3.a.1) Metodologia de elaboração do PDU

O III Plano Diretor da Unidade (PDU) Embrapa Pecuária Sudeste 2004-2007 é o documento básico

que traz a filosofia, a programação e as metas de todos os trabalhos desenvolvidos. Elaborado no início da

atual gestão, traz a visão de futuro para a pesquisa; a missão, valores e foco de atuação dos trabalhos;

objetivos estratégicos e metas; diretrizes estratégicas ; além do projeto estruturante e integrativo.

O III PDU foi concebido a partir do Plano Diretor da Embrapa, a definição da linha de atuação da

Diretoria Executiva da empresa, sugestões do Conselho Assessor Externo (CAE), prospecção de demandas

e de problemas junto aos clientes, principalmente as cadeias produtivas da pecuária bovina de leite, da

pecuária bovina de corte e da ovinocultura de corte, considerando-se as demandas e gargalos de todos os

elos dessas cadeias - frigoríficos, exportadores, agroindústria de lacticínios, abatedouros de ovinos, curtumes

de couros e peles, produtores de sementes de forrageiras e de outros insumos - e não somente as partes

situadas "dentro da porteira" (pecuaristas de leite, de corte e criadores de ovinos).

Todas as metas do III PDU têm alguma vinculação com um ou mais projetos em andamento.

Algumas das metas já foram alcançadas em 2006 e as demais deverão ser atingidas até o final de 2007, data

em que se encerra este III PDU, com resultados e conclusões dos projetos das áreas de pesquisa,

desenvolvimento e inovação, transferência de tecnologia, comunicação empresarial, desenvolvimento

organizacional, gestão de pessoas, orçamentário-financeira  e infra-estrutura.

Os projetos, ações e metas do III PDU foram elaborados e executados seguindo diretrizes da

Diretoria Executiva da empresa, privilegiando o maior número possível de parcerias, com outras unidades da

Embrapa, universidades, órgãos Públicos das três esferas (federal, estadual e municipal), empresas estatais,

empresas privadas e entidades do terceiro setor, como organizações não-governamentais (ONG).

3.3.a.2) Conselho Assessor Externo (CAE)

O Conselho Assessor Externo (CAE) foi renovado em 2004, com a indicação de empresários e

técnicos com grande conhecimento do setor. O atual CAE fez seu primeiro encontro em 2004 e realiza

anualmente reuniões de avaliação do cumprimento das metas da Unidade. Como fórum qualitativamente

privilegiado de profissionais envolvidos com as cadeias produtivas da pecuária bovina de leite, da pecuária

bovina de corte e da ovinocultura, os membros do CAE, além de sugerirem necessidades e prioridades para

a pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste, têm a oportunidade de  conhecer, com detalhes e de dentro da

Unidade, os  resultados obtidos pela pesquisa, desenvolvimento e as inovações derivadas desses resultados.

Também apontam lacunas e problemas a serem solucionados, pois têm a visão de fora da Embrapa e de

dentro das cadeias produtivas.

Os membros do CAE têm ainda facilitado a realização de parcerias com empresas privadas e com

produtores.

3.3.a 3) Audiências Públicas

A Embrapa Pecuária Sudeste promoveu Audiências Públicas em 2005 e em 2006. A Audiência

Pública é um evento realizado nas dependências da Unidade, aberto a todos os cidadãos, ocasião em que

estes têm oportunidade de apresentarem observações, sugestões, queixas, reclamações e qualquer tipo de

comentário sobre o andamento dos trabalhos e o atendimento oferecido. Os convites são enviados aos

clientes cadastrados no banco de dados da ACN e a Audiência  é divulgada, pela Assessoria de Imprensa, na

mídia em geral.
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As duas Audiências Públicas realizadas contaram com a presença dos membros do Conselho

Assessor Externo  e do Diretor supervisor da Unidade.

Antes da abertura da palavra ao público e dos debates, o Diretor supervisor da Unidade e o Chefe

Geral da Unidade apresentam diversos aspectos das atividades, das metas, recursos financeiros e problemas

existentes.

3.3.b) Como a organização avalia e gerencia o impacto de sua atuação em relação à
sociedade....

A avaliação do impacto da UD é realizado utilizando diferentes processos:

a) pela Avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais de tecnologias da Embrapa

Pecuária Sudeste, realizados anualmente, junto aos elos da cadeia produtiva da pecuária bovina de leite

e de carne e o extensionista;

b) pelo relatório do CAE (Conselho Assessor Externo);

c) pela análise dos questionários preenchidos pelos visitantes que recebem treinamento na

UD;

d) pela intensidade de demanda por serviços de análises de materiais e dados meteorológicos

(que sendo disponibilizados na homepage, já receberam elogios do publico externo demandante por

informações locais e regionais), ações de educação ambiental;

e) pela intensidade de demanda por orientações técnicas, convite para integrar bancas de

avaliação técnica de formação de pessoal de nível superior, pelo convite a participar em eventos e

comissões técnicas externas nacionais e internacionais, pelo volume demandado por entrevistas e

redação de artigos técnicos pela imprensa escrita, falada e televisionada.

A partir dos processos acima, são organizadas reuniões periódicas da chefia com os pesquisadores

para discutir as demandas atuais, tendências e as melhorias das informações técnicas correntes, além da

capacitação dos técnicos e o fortalecimento da área de P&D para atender demandas  futuras.

3.3.e Avaliação e Melhorias

A avaliação e a melhoria das práticas são realizadas por meio de reuniões periódicas das chefias e

equipe gerencial, além de reuniões entre a Chefia, SINPAF e AEE, bem como com os parceiros externos,

quando for o caso.

PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Fontes de Informação: PAT/SAU

Indicadores Informações Qualitativas: Avaliação de impactos

Análise Crítica: a) Responsável: Equipe técnica ; b) Freqüência: anual

Responsável pelo PMG: Chefia de P&D

Prática de Gestão: Gestão de P&D

Disseminação: Área técnica

Continuidade: Desde 2003

Principais Melhorias Implementadas: Implementação do processo de avaliação de impactos como

meta do PAT.(OK), além de NAP, e da gestão de resíduos de laboratórios, de campos experimentais e de

áreas urbanizadas e de outros aspectos da gestão ambiental.
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4. INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

4.1. Gestão das Informações da Unidade

4.1.a Seleção e Obtenção das Informações

As necessidades de informações na Unidade são determinadas nos planejamentos:

1. Estratégico: através da busca do alinhamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento com

o cumprimento do PDU, atendimento de demandas da Diretoria Executiva da Embrapa e o PAT. Conforme já

mencionado neste Relatório, para a elaboração do PDU são consultados todos os segmentos das cadeias

produtivas da carne e do leite. As informações são priorizadas e alinhadas com o PDE e, a partir daí, são

utilizadas para a elaboração dos planos anuais de trabalho, orientando as ações dos projetos de pesquisa e

planos de ação.

2. Atividades de rotina: através da busca da melhoria do processo de tomada de decisões por parte

dos supervisores, líderes de projeto e chefias da Unidade. Neste nível, as práticas de gestão e as metas da

Unidade são acompanhadas e avaliadas obedecendo aos critérios corporativos e obrigações legais, além de

serem a operacionalização do planejamento estratégico.

A maioria das informações são geradas na própria Unidade e alimentam os sistemas corporativos

desenvolvidos pela Sede, como: SISPAT, SAAD-RH, SIRH, SIAFI, entre outros.

Esses sistemas permitem padronizar as informações, gerando um banco de dados essencial para o

acompanhamento da evolução da Unidade, bem como permitem ajudar a alta direção a planejar, avaliar e

introduzir novas políticas com base nos seus indicadores de desempenho.

Existem vários sistemas de informações desenvolvidos pela própria Unidade e colocados à

disposição dos clientes internos, os quais são os relacionados ao gerenciamento dos setores administrativos.

Dentre eles destacamos os Sistemas de: Gerenciamento de Frota (SISGEF), Controle de Orçamento

(SISCO), Controle de Análise de Solos, Autorização de Pagamentos, Gerenciamento do Banco de Dados de

Ovinos, Banco de Dados de Tecnologias e o Gerenciamento de Ligações Telefônicas. Estes softwares, por

serem ferramentas ágeis e eficientes para a execução das atividades administrativas, fornecem informações

para o gerenciamento da Unidade, possibilitam o aumento da produtividade, eficácia e eficiência nos

processos envolvidos Existe ainda o banco de tecnologias da Embrapa Pecuária Sudeste na Intranet,

organizado de forma a disponibilizar informações sobre produtos, serviços e tecnologias, seu estágio de

desenvolvimento, autores, entre outras informações.

Destaca-se, ainda, o desenvolvimento do Sistema Gerenciamento do Banco de Dados

Meteorológicos desenvolvido em ambiente Web e disponível na homepage da Unidade

(http://www.cppse.embrapa.br/servicos/dados-meteorologicos/). Outro sistema de gerenciamento e de acesso

dos clientes externos é o SEPROLAB - Sistema para gerenciamento Ensaio de Proficiência para Laboratórios

de Nutrição Animal da Embrapa (http://eplna.cppse.embrapa.br/). A participação no ensaio de proficiência

através do SEPROLAB possibilita a melhoria da precisão e eficiência dos laboratórios participantes de modo

a garantir confiabilidade nos resultados emitidos para seus clientes. O programa permite a comparação entre

resultados de instituições semelhantes, favorecendo a redução do coeficiente de variação entre laboratórios

para uma mesma análise química. Além disso, também permite atendimento à norma NBR ISO/IEC 17025.

4.1.b Organização e Atualização das Informações

O SAAD-RH foi desenvolvido como instrumento gerencial de planejamento, acompanhamento e

avaliação dos colaboradores em suas atividades e está informatizado desde 1997, com atualizações

periódicas. O sistema permite uma melhor avaliação da relação planejado e executado, facilitando o alcance

das metas estabelecidas. Além disso, auxilia na identificação de problemas, possibilitando planejar as

necessidades de investimento nos recursos humanos.
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O SIRH - Sistema de Informação de Recursos Humanos é um aplicativo corporativo utilizado para

inclusão dos dados da folha de pagamento e demais dados cadastrais e funcionais do colaborador.

Mensalmente são incluídos dados para gerar a folha de pagamento. Sempre que houver alteração, inclusão

ou exclusão de dados, os lançamentos são processados neste aplicativo.

As tecnologias e informações técnico-científicas geradas pela área técnica e àquelas relativas às

metas negociadas com a Diretoria Executiva são gerenciadas pela Chefia Adjunta de Pesquisa &

Desenvolvimento. Este trabalho baseia-se no aplicativo do SISPAT, que é o principal mecanismo gerencial

informatizado na área finalística de atuação da Unidade. Estas são previamente avaliadas pelo Comitê Local

de Propriedade Intelectual - CLPI visando identificar a necessidade de tratamento confidencial para aquelas

consideradas estratégicas (propriedade intelectual). As informações que possam impactar o desempenho da

Unidade são protegidas por sistema de cópia ou mantidos em arquivos físicos.

As atividades de apoio à pesquisa relacionadas à melhoria de processos também estão

contempladas no aplicativo SISPAT, cujas ações são negociadas anualmente e têm seus principais

resultados avaliados pela Diretoria Executiva da Empresa.

A unidade de informação relativa à execução orçamentária/financeira são os projetos, gerenciados

por meio do sistema SIAFI, comuns a todas as instituições que utilizam recursos da União.

Atualmente está em andamento uma iniciativa para implantação dos softwares livres em servidores

da Unidade. Os objetivos maiores estão relacionados à questão de custo e também independência do uso,

por ser um "open source", permitindo implementar melhorias nos sistemas.

Todas estas ferramentas são acompanhadas periodicamente, e as melhorias necessárias são

realizadas sempre que identificadas. Para tanto, as comissões de AMP, em nível de Unidade, e os Comitês,

em nível de Embrapa, constituídas por Ordem de Serviço, realizam estudos e pesquisa de satisfação

dirigidas a públicos específicos para garantir que a tecnologia atenda e apóie os usuários e as metas da

Empresa.

4.1.c Disseminação e Disponibilização das Informações

A Unidade possui um veículo eletrônico de comunicação interna que tem como objetivo a

disseminação da informação. Este é o Informativo Interno (http://www.cppse.embrapa.br/novoinfo) cuja linha

editorial propõe repassar aos empregados e demais colaboradores internos informações pertinentes ao dia-a-

dia da Unidade, sendo relatadas as visitas, a participação em eventos externos do empregados, bem como

um clipping de notícias das cadeias da carne e do leite. A periodicidade deste veículo é mensal.

Para facilitar a disseminação das informações utiliza-se o correio eletrônico, bem como a

participação em listas de discussão.

A Unidade iniciou, em 2006, a disponibilização gratuita de parte de seu acervo na página eletrônica,

o que possibilita um número maior de acessos e de atendimento aos clientes

(http://www.cppse.embrapa.br/servicos/publicacaogratuita). A projeção é que em 2007 todas as publicações

seriadas da Embrapa Pecuária Sudeste (Comunicado Técnico, Circular Técnica, Boletim de P&D,

Documentos) estejam disponíveis.

A gestão visual (fotos, gráficos, murais físicos) das informações da Unidade é viabilizada por meio

da infra-estrutura da rede local, integrando fisicamente todos os setores.

A Biblioteca mantida pela Unidade trabalha com a documentação técnico-científica, recuperando,

armazenando e difundindo toda a informação produzida sobre as tecnologias e produtos voltados para as

cadeias da carne e do leite, atendendo pesquisadores e técnicos, professores, estudantes, bolsistas,

estagiários e produtores de todas as regiões do Brasil.
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4.1.d Memória Técnica-Administrativa

Os relatórios anuais do PAT são uma forma de registro relativo à memória técnica-administrativa da

Unidade. Este relatório está disponível na intranet da Embrapa

(http://www2.sede.embrapa.br:8080/aplic/Pat.nsf/fabertura). Além disso, os projetos de pesquisa e seus

relatórios e resultados também são parte da memória técnica-administrativa.

A área administrativa e de comunicação e negócios também mantém seus relatórios anuais sob a

guarda das respectivas chefias adjuntas e, quando é o caso, atendendo às obrigações legais pertinentes, por

exemplo, as informações referentes a pessoal, finanças, suprimentos, etc.

4.1.e Avaliação e Melhorias

Os sistemas de informação estão em constante aperfeiçoamento, como foi o caso dos Sistemas de

Autorização de Pagamento e do Banco de Dados Meteorológicos que foram refeitos para o ambiente Web,

possibilitando aos usuários toda facilidade de uso da internet.

4.2 Gestão das Informações Comparativas

4.2.a Definição e Priorização das Informações Comparativas

A implantação do Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados (SAPRE), proporcionou a

geração de informações comparativas entre as unidades da Embrapa. Seus princípios básicos são:

integração de ações gerenciais; processo amplo de avaliação; integração institucional e individual; premiação

seletiva mas não restritiva; melhoramento periódico do sistema; e valorização das ações de parceria. De

acordo com o esquema básico do SAPRE, os seus objetivos são:

• Incentivar o cumprimento da missão e dos objetivos da Embrapa;

• Motivar equipes e empregados a aumentar produtividade e eficiência, mensuradas pelo

cumprimento das metas institucionais estabelecidas;

• Estimular projetos inovativos e competitivos de P&D;

• Estimular aprimoramento da qualidade técnica e as parcerias no desenvolvimento de projetos de

P&D;

• Incrementar captação de recursos;

• Proporcionar melhorias de processos gerenciais;

• Promover o reconhecimento das parcerias e articulações.

O Sistema de Avaliação de Unidades (SAU) inclui, além das publicações geradas e das ações de

transferência de tecnologia, outros indicadores, como captação de recursos, parcerias, eficiência relativa,

melhoria de processos, avaliação de imagem, avaliação de impactos e eficiência relativa. É  uma excelente

ferramenta para auto-avaliação, avaliação comparativa com outras unidades, planejamento e tomada de

decisões gerenciais, com base nos indicativos gerados pelo sistema.

Dessa forma, por meio do uso da mediana considerando os resultados de todas as  unidades,

classificadas por categorias (produtos, serviços) e porte (pequena, média e grande), é possível identificar a

classificação da Embrapa Pecuária Sudeste.

O SAAD-RH foi um instrumento importante para o gerenciamento das atividades individuais, com o

objetivo de atender às demandas contidas no PAT estabelecidas e negociadas com a Diretoria Executiva. A

área técnica pode ser medida por meio da relação planejado/executado, verificando-se o atendimento pleno

dos principais índices de avaliação, entre eles produção científica, captação de recursos e tecnologias,

produtos e serviços oferecidos.
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Outros referenciais externos também são utilizados traduzindo-se na busca contínua de excelência

da Unidade, podendo ser citados:

• Participação em seminário do Programa Qualidade do Governo Federal;

• Participação do Programa Qualidade do Governo Federal com a elaboração do relatório;

• Participação de programa Interlaboratorial (solos, folhas e nutrição animal);

• Participação em eventos como seminários, palestras, simpósios entre outros, sobre práticas de

gestão.

4.2.b Identificação e Seleção das Fontes das Informações Comparativas

As fontes das informações comparativas são selecionadas a partir do SISPAT, onde estão

consolidados os resultados dos principais indicadores estratégicos incluindo todas as Unidades Centrais e

Descentralizadas da Embrapa. Com base neste conjunto de informações e segundo os critérios de

peculiaridade da área de atuação da Unidade (unidades descentralizadas que possuem a configuração e as

características de centro por produto semelhantes à Embrapa Pecuária Sudeste), tomam-se como

informações comparativas àquelas de desempenho superior assim como a mediana da Embrapa como um

todo.

O SAPRE com o SAU, o SAAD-RH e Avaliação de Equipes, constituem os sistemas de indicadores

que permitem a avaliação de desempenho da Unidade, dos colaboradores e das equipes de projeto,

respectivamente, estabelecendo as bases para o sistema de promoção e premiação em todos os níveis, ao

mesmo tempo que gera informações comparativas entre as unidades da Embrapa.

Dentre os indicadores institucionais selecionados para avaliar as atividades das unidades,

destacam-se os seguintes: publicações técnico-científicas, publicações técnicas, desenvolvimento de

tecnologias, produtos e processos, transferência de tecnologia, promoção da imagem e captação de

recursos. Além disso, as informações comparativas relativas ao sistema de avaliação de projetos em nível

nacional nas categorias: criatividade, qualidade técnica, captação de recursos e melhoria de processos são

também usados pela Embrapa em seu processo de gestão.

Em nível individual, as informações comparativas são fornecidas pelo SAAD-RH, e os seus valores,

usados no sistema de premiação individual e no sistema de promoção por mérito dos colaboradores. Os

pesquisadores concorrem também à premiação por equipe, por meio de avaliação de planos de ação, feita

pelos membros do CTI, utilizando informações de produtividade, captação de recursos, criatividade e

qualidade técnica.

Todas estas ações estão sob a responsabilidade do Colegiado, com a assessoria do CTI, e os

referenciais comparativos são coletados anualmente, quando os resultados de desempenho são divulgados

pela Diretoria Executiva da Embrapa.

4.2.c Utilização das Informações para Melhoria dos Processos

As informações são organizadas e canalizadas para a secretaria de P&D e os outros setores,

responsáveis pelo acompanhamento e elaboração do relatório do PAT da Unidade. Em casos especiais,

grupos de trabalho são formados para procederem à geração, ao tratamento e à análise dessas informações

(como no caso das comissões para avaliação de impactos, melhoria de processos, árvore do conhecimento).

As informações comparativas são avaliadas e, quando pertinentes, utilizadas nas reuniões de

planejamento e nas reuniões da equipe multidisciplinar.

O propósito dessas informações é servir de parâmetros para comparação dos resultados da

Unidade e revisão dos objetivos e metas.

As principais ações de melhoria implantadas em decorrência da implantação do SAPRE estão

abaixo relacionadas:



Relatório de Gestão – 2006 – Embrapa Pecuária Sudeste 52

1. Utilização do planejamento individual através do SAAD-RH como subsídio para o planejamento de

metas quantitativas da Unidade;

2. Implementação de parceiras orientadas pela busca do alcance de metas mais ousadas focadas

em transferência de tecnologia e promoção da imagem (cursos oferecidos, dias de campo, matérias

jornalísticas, etc.);

3. Estabelecimento da semana anual de planejamento, ao final de cada ano, momento em que ficam

estabelecidas as estratégias de ação em todos os níveis, para o ano seguinte;

Como exemplos da influência da ferramenta, cabe ressaltar as melhorias obtidas nos índices de

satisfação do cliente (Pesquisa do Cliente Oculto feita por uma consultoria externa), onde a Unidade avançou

da 29ª para a terceira posição, e captação direta e indireta de recursos, que possibilitaram um salto da 24ª

para a 6ª posição na classificação geral das unidades. Já nas ações de parceria, a Unidade ficou em 16º

lugar em 2001, passou para 4º lugar em 2004. No item avaliação de impacto econômico, social e ambiental,

no primeiro de ano de avaliação – 2003 estava em 16º lugar, passando para 4º lugar em 2004. Os resultados

das avaliações são divulgados após a realização da auditoria interna em todas as unidades da Empresa de

acordo com calendário estipulado pela Diretoria Executiva da Embrapa.

4.2.d Avaliação e Melhorias

Todas as informações obtidas são utilizadas para melhorar os processos organizacionais e

promover melhorias no desempenho institucional, através de negociação de metas com a Diretoria Executiva.

Essas práticas são avaliadas por meio de trabalhos de melhoria de processos, de sistemas de avaliação

institucional, de avaliação individual e de equipes .

4.3 Gestão do Conhecimento

4.3.a Estabelecimento de Ambiente para Identificação, Desenvolvimento e Manutenção do
Conhecimento

O conhecimento na Embrapa Pecuária Sudeste é composto pela soma do conhecimento explícito,

habilidades, experiências, valores e redes de relacionamento de seus colaboradores, também acrescido das

tecnologias que desenvolve e transfere à sociedade e pelas próprias características das atividades que a

compõem.

Para o estabelecimento de um ambiente propício à identificação, ao desenvolvimento e à

manutenção do conhecimento, a Unidade tem investido no estímulo para a transformação do conhecimento

tácito em conhecimento explícito. Os conhecimentos individuais são somados e transformam-se no

conhecimento coletivo, organizacional.

Algumas estratégias são utilizadas como forma de valorização do pensamento inovador e criativo

dos colaboradores. Por meio do SAPRE, anualmente, um colaborador da área de apoio e um da área

técnico-científica são agraciados como destaque do ano.

Periodicamente também é proporcionado reenquadramento salarial em caráter excepcional aos

colaboradores como forma de reconhecimento ao desempenho exemplar e como política de retenção de

talentos.

4.3.b Proteção do Conhecimento

Quanto às questões que tratam da proteção do capital intelectual e às patentes, todas as produções

intelectuais que sejam concebidas ou elaboradas por colaborador da Embrapa, em decorrência ou em

conexão com as atividades desenvolvidas dentro da Empresa, bem como por terceiros que tenham sido

contratados para execução de tarefa que implique, direta ou indiretamente, na produção de obras, tais como

escrito técnico ou científico ou de divulgação científica, fotografia, desenho, pintura, aquarela, audiovisual,
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programa de computador, compilação e base de dados são regulamentadas por norma, que trata das

questões dos direitos de autor e daqueles que lhe são conexos, à luz da legislação vigente.

Para tanto, a Unidade conta com o Comitê Local de Propriedade Intelectual (CPLI), que assessora

diretamente todo colaborador nessa área. A atuação do CLPI tem sido no sentido de zelar pela manutenção

da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de

transferência de tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de

pesquisa para o atendimento das disposições da Lei de Inovação; avaliar solicitação do inventor

independente para adoção de invenção do art. 22 da Lei de Inovação; opinar quanto à conveniência da

divulgação das criações desenvolvidas na Instituição passíveis de proteção intelectual; e acompanhar o

processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da Instituição.

Em 2006, houve participação do presidente do CLPI em curso de capacitação, inovação, patentes e

regulamentação da lei de inovação.

4.3.c Compartilhamento do Capital Intelectual

A Embrapa Pecuária Sudeste tem por base seu PDU, que delineia as ações de pesquisa, ações

gerenciais de captação de recursos, entre outras.

Dessa forma, como a responsabilidade da Unidade com a sua missão deve garantir especialmente

que a Área de P&D atinja seus resultados, é de fundamental importância que o conhecimento seja

socializado entre todas as pessoas, desde a etapa do planejamento até a mensuração de seus resultados.

4.3.d Gestão do Conhecimento na Melhoria dos Produtos e Serviços

A Embrapa Pecuária Sudeste atua diretamente na pesquisa e na geração de tecnologias, produtos e

processos melhorados com base no conhecimento. O resultado disso se reflete por meio da difusão e

transferência das tecnologias, produtos e serviços para a sociedade, apresentando soluções adequadas e

oportunas para o mercado e a sociedade, com ênfase na produção de carne e leite, de modo

economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, dentro dos conceitos de segurança

alimentar.

Na prática, as análises realizadas pelo CTI de projetos novos, resultados de pesquisa, relatórios de

projetos e das publicações técnicas, com a participação de consultores “ad hoc” têm por objetivo assegurar

que a gestão do conhecimento esteja sendo utilizada para a melhoria dos produtos e serviços, num processo

colaborativo de integração e agregação de valores.

4.3.e Avaliação e Melhorias

A gestão do capital intelectual é avaliada pelo alcance de resultados tecnológicos por equipes e

pelas premiações internas e externas de pesquisadores da Unidade. As principais melhorias implementadas

neste processo foram as equipes de análise e melhoria de processos e de avaliação de impactos de

tecnologias.

5 PESSOAS

5.1 Sistemas de Trabalho

5.1.a  Organização do trabalho e estrutura de cargos e funções.

A organização do quadro de pessoas na Embrapa Pecuária Sudeste se baseia em dois grupos

funcionais – a pesquisa e desenvolvimento, como atividade fim, e o suporte técnico e administrativo. O

primeiro grupo é formado por 36 pesquisadores - 2 possuem  Mestrado, 33 possuem Doutorado, e 1 possui

Pós-Doutorado; o segundo grupo é formado por 15 empregados no cargo de Analista e 76 empregados no



Relatório de Gestão – 2006 – Embrapa Pecuária Sudeste 54

cargo de Assistente, que atuam nas atividades de administração, campo, laboratórios, manutenção,

informática, informação e comunicação e secretaria.

QUADRO DE PESSOAL (dezembro/2006)

Cargo Número de empregados

Pesquisador A 34

Pesquisador B 02

Analista A 04

Analista B 11

Assistente A 22

Assistente B 22

Assistente C 32

TOTAL 127

Na organização do trabalho, é adotado o sistema de gestão participativa, estimulando os trabalhos

em equipe, a interação, a criatividade, e convidando os empregados a opinarem nos diversos assuntos

pertinentes à Unidade.  Tal participação se dá por meio de atos de gestão do Chefe Geral, nomeando

comitês, comissões ou grupos de trabalho, compostos por empregados de diversas áreas, cujas atribuições

são o assessoramento à Chefia nos diversos assuntos da Unidade.

A gestão também é feita por meio de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento e de Apoio e Gestão

do Desenvolvimento Institucional.

Os projetos são os instrumentos gerenciais pelos quais é feita a alocação de recursos humanos,

financeiros e materiais. Assim, todas as atividades a serem executadas devem estar previstas em projetos.

É comum haver compartilhamento de recursos humanos em diversos projetos, principalmente

naqueles de P&D. A programação das atividades, a expectativa de resultados e o tempo a ser utilizado em

cada um dos projetos são definidos no início de cada ano, quando se faz o planejamento do SAAD-RH

(Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Resultados do Trabalho Individual).

No caso dos projetos de Apoio e Desenvolvimento Institucional, eles abrangem as atividades de uma

área ou setor, de modo que a liderança do mesmo normalmente é exercida pelo responsável pela estrutura

funcional.  Nesse caso, também pode haver compartilhamento de atividades.

5.1.b   Seleção e Preenchimento de Cargos e Funções

O quadro de pessoas da Unidade está fixado em 127 empregados. Em 2006, houve a

movimentação de 6 empregados, entre contratações e transferências de outras Unidades da Embrapa, como

pode se verificar no quadro abaixo.

Pesquisa & Desenvolvimento Suporte à Pesquisa

Contratação:

01 Pesquisador na área de Sanidade Animal, sub-área

Epidemiologia

Contratações:

01 Analista na área de Sanidade

Animal

Transferência de entrada:

- 01 Pesquisador na área de Manejo sanitário e ambiental de

rebanhos ovino e bovino;

- 01 Pesquisador na área de Nutrição animal e impacto ambiental;

- 01 Pesquisador na área de Qualidade e Segurança de alimentos e

de produtos de origem animal

01 Assistente na área de Laboratórios.
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A identificação da necessidade de contratações e/ou transferências de empregados acompanha o

Plano Diretor da Unidade – PDU, considerando suas prioridades técnicas e os objetivos da Unidade.

As contratações são realizadas por meio de concurso público, conforme estabelecido pela

Constituição Federal.  As normas para a realização dos concursos são propostas pelo Departamento de

Gestão de Pessoas – DGP e aprovadas pela Diretoria Executiva da Embrapa.

Nas equipes multidisciplinares, os pesquisadores e os empregados da área de suporte são alocados

nos respectivos projetos de pesquisa ou planos de ação e atividades em execução.

Nos setores administrativos, as equipes são formadas de acordo com as rotinas de trabalho

específicas a cada um deles.  Apesar de as lotações estarem formalmente identificadas, procura-se estimular

os empregados a participarem de comissões ou grupos de trabalho para opinarem na melhoria de processos

de trabalho.

A estrutura de funções gratificadas de gerenciamento, supervisão e acompanhamento da Unidade

está descrita no quadro abaixo.

Quantidade Descrição Cargo/Função Nível

01

03

02

09

Cargo em Comissão

Função de Confiança

Função de Supervisão

Função de Supervisão

Chefe Geral

Chefes Adjuntos

Supervisor

Supervisor

1

2

3

1

Na definição dos empregados para assumir os referidos cargos, leva-se em conta a formação

acadêmica, o conhecimento técnico, o perfil e as habilidades de liderança, de comunicação, de

relacionamento e de trabalho em equipe, sempre alinhados com os valores da Empresa.

O Chefe Geral é escolhido em seleção pública, na qual são avaliados os títulos e a proposta de

trabalho para a Unidade.  Tal processo de seleção está regulamentado em norma específica da Embrapa,

sendo o mandato inicial de dois anos, havendo a possibilidade de recondução ao cargo por mais dois anos.

As demais funções são de confiança do Chefe Geral da Unidade, que faz indicações à Diretoria

Executiva da Embrapa, que procede às nomeações.

5.1.c  Sistemas de Gestão de Desempenho

O SAAD-RH – Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Resultados do Trabalho

Individual é o instrumento gerencial utilizado pelo empregado e supervisor para a definição da programação

anual de trabalho individual a partir das metas e objetivos organizacionais constantes do Plano Diretor da

Embrapa – PDE, no Plano Diretor da Unidade – PDU, e no Plano Anual de Trabalho – PAT.

Como instrumento gerencial, é também a principal fonte de dados para os processos de promoção e

premiação.

Na fase de planejamento, o supervisor e os colaboradores elaboram o plano de trabalho anual, que

contempla as metas e atividades que cada pessoa deverá realizar, sempre visando os objetivos do PDU.

Durante o ano, no processo de acompanhamento, se necessário, o plano de trabalho é rediscutido,

promovendo-se adequações, alterações, ajustes, etc, necessários ao cumprimento dos objetivos propostos.

No final do ano e início do próximo, é feita a avaliação, discutindo-se o desempenho do empregado

frente ao que foi planejado.

Com esta forma de gestão, é esperado que haja estímulo e reconhecimento ao esforço realizado

pelo empregado para a obtenção dos resultados esperados.
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No plano de trabalho do SAAD-RH dos pesquisadores é incluído o NIA – Nível de Impacto da

Atividade.  São consideradas as atividades: Projeto, Publicação, Editoração, Orientação e Co-orientação de

estagiários, Participação em Comissões e Comitês, Participação como palestrante em seminário e cursos,

Consultoria, Participação em eventos fora da Unidade, Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e

Processos, Atendimentos aos clientes externos à Embrapa e Outras atividades. As atividades são definidas

pelo Comitê Técnico Interno – CTI da Unidade, e cada uma delas tem um peso.

No plano de trabalho dos demais agrupamentos de empregados, não há definição de NIA.

Para complementar a avaliação do SAAD-RH, a Unidade também realiza avaliação comportamental

dos empregados, visando verificar o comportamento, a criatividade, a qualidade, a produtividade e o

profissionalismo.  Para o agrupamento dos supervisores, é também feita a avaliação comportamental pelo

item Gerenciamento.

A Unidade conta com um Comitê Local do SAAD-RH, designado pelo Chefe Geral,

composto por representantes das diversas áreas, cuja função é apoiar a Chefia no gerenciamento e na

melhoria do processo de avaliação.

5.1.d  Sistema de Reconhecimento e Remuneração das Pessoas

A política de reconhecimento da Empresa foi institucionalizada pelo SAPRE – Sistema de Avaliação

e Premiação por Resultados da Embrapa – e contempla a avaliação da Unidade como um todo, a avaliação

de equipes pelos projetos e subprojetos de pesquisa e a avaliação individual.

A avaliação da Unidade é baseada nas metas e nos objetivos negociados anualmente com a

Diretoria Executiva e determina o montante de recursos que serão destinados à premiação de equipes e

indivíduos.

De acordo com as normas da Empresa a respeito da política de promoções e premiações, a

Unidade realiza o processo de promoção de seus empregados a cada dois anos, intercalado com o processo

de premiação.

Para a promoção, tem-se a seguinte configuração:

- por mérito: baseada no escore do SAAD-RH (EAF) e na Avaliação dos Aspectos Comportamentais

(AAC)  e também por término de curso de Pós-graduação Stricto sensu.

Para a progressão salarial, identificam-se as seguintes modalidades:

 - por mérito: baseada no escore recebido no SAAD-RH (EAF) e também na Avaliação dos Aspectos

Comportamentais (AAC) e por antigüidade, baseada em critérios determinados em norma própria.

Quanto à progressão e promoção por mérito, foi desenvolvido o SISREC – Sistema de Recompensa,

que visa aperfeiçoar e agilizar a realização do processo. Sua base de dados é alimentada pelo SIRH -

Sistema de Informações de Recursos Humanos, e pelo SAAD-RH.

Quanto às modalidades da premiação, estas se classificam em:

- Premiação por Excelência:  na qual são reconhecidos os colaboradores que apresentaram

contribuição relevante no processo de trabalho de P&D e gerencial, ou de suporte à pesquisa, que resulte na

melhoria do desempenho da Empresa.  São três categorias: a) Destaque Excelência no Atendimento ao

Cliente; b) Destaque de Unidades; c) Destaques Individuais da Embrapa (pesquisadores).  Nessa

modalidade, não há repercussão financeira, pois os premiados recebem um objeto-prêmio.

- Premiação Nacional de Equipes:  os projetos podem participar deste processo, nas categorias:

criatividade, qualidade técnica, parceria, captação de recursos e análise de melhoria de processos.  Cada

participante das equipes premiadas recebe um diploma e bônus financeiro, de acordo com o percentual de

participação na equipe premiada.
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No ano de 2006, foi premiado, na categoria “qualidade técnica”, o projeto “Análise Instrumental

Aplicada na Produção Animal: preparo e caracterização de amostras e tratamento dos resíduos gerados”,

tendo como líder a pesquisadora Drª. Ana Rita de Araújo Nogueira.

A Chefia da Embrapa Pecuária Sudeste tem procurado contemplar o maior número de empregados

nos dois processos, mantendo-se dentro dos limites financeiros estabelecidos pela Embrapa Sede.

5.2  Educação e Capacitação

5.2.a Identificação das necessidades e estabelecimento dos planos de educação e
capacitação

A implantação do conceito de “Educação Corporativa” e a estruturação desse processo, na

Empresa, têm sido importantíssimas para a capacitação contínua dos empregados.

A Educação Corporativa é entendida como “um processo de construção e reconstrução permanente

e contínua do conhecimento, que atende às competências ligadas à área de atuação do empregado,

buscando soluções corporativas de desenvolvimento dos talentos humanos, vinculadas aos objetivos

estratégicos da Empresa (...)”.

Abrange as ações de formação nos níveis fundamental e médio, graduação, pós-graduação Stricto

sensu e ações de aperfeiçoamento, que englobam cursos, congressos, tanto no país como no exterior, de

forma presencial ou à distância.

DESENVOLVIMENTO
FORMAÇÃO APERFEIÇOAMENTO

Nível Fundamental

Nível Graduação

Mestrado

Doutorado

Cursos

Congressos

Estágios

Treinamento no local de trabalho

Workshops

Especialização

Pós-Doutorado

Licença Sabática

O Plano de Capacitação é um fator decisivo na estratégia de gestão da Unidade.  Desse modo, a

identificação das necessidades de capacitação leva em consideração as ações de nível estratégico, tático e

operacional, sempre visando o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos no Plano Diretor da

Unidade - PDU e as ações do Plano Anual do Trabalho – PAT.

No início de cada ano, é feita a identificação das necessidades de capacitação dos empregados,

junto ao corpo gerencial da Unidade, utilizando-se formulários próprios, que procuram identificar áreas

consideradas prioritárias para a capacitação das pessoas.

Procura-se também atender à demanda e aos interesses dos próprios empregados em realizar

cursos para seu aprimoramento profissional, o que muitas vezes acontece, pois os mesmos têm essa

oportunidade de apontar suas necessidades de capacitação.

A participação nos eventos de capacitação é analisada considerando-se a aplicabilidade e o impacto

do conhecimento adquirido na melhoria do desempenho das atividades do empregado e da organização.

A disponibilidade de recursos também é um fator relevante para possibilitar a realização dos eventos

previstos no Plano de Capacitação.

O ano de 2006 foi de conquista quanto à Educação Corporativa, com a implantação do novo Plano

de Carreiras , que incentiva a capacitação dos empregados.
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5.2.b  Práticas de Capacitação e Educação

Projeto de Elevação de Escolaridade

O objetivo desse projeto, promovido pela Empresa e direcionado a todas as Unidades

descentralizadas, é o de oferecer oportunidade de estudo àqueles empregados que não tiveram acesso ao

ensino fundamental ou médio na idade regular.

No segundo semestre de 2006, a primeira turma de empregados iniciou seus estudos. São 15

empregados, distribuídos no curso fundamental (1ª a 8ª séries) e nível médio.

O projeto teve o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de

Educação, que é responsável por direcionar os empregados às escolas de acordo com seus diferentes níveis

de escolaridade, fornecer o material didático e também o transporte rural aos alunos que residem nas

dependências da Unidade. Os empregados que residem na cidade utilizam o transporte coletivo para se

deslocarem até à instituição de ensino, com os passes pagos pela Embrapa, o que resultou no valor de

R$157,00 em 2006.

Como benefício para a Embrapa, a ação produzirá um aprimoramento dos serviços prestados pela

Empresa aos seus empregados e à comunidade em geral.  Além disso, o projeto tende a contribuir para a

redução das desigualdades sociais, com uma conseqüente melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

Como reconhecimento institucional, será assegurada pela Empresa a progressão salarial aos

empregados que terminarem os estudos.

Pós-graduação Stricto Sensu

O Programa de Pós-graduação é destinado aos empregados nos cargos de Pesquisador e Analista

e contempla os cursos de Mestrado e Doutorado, realizados no país ou no exterior, cujas inscrições e

incorporações são feitas obedecendo o Edital específico, com análise do Comitê Técnico Interno – CTI, e

Comitê Central, que considera as macrocompetências e competências estratégicas da Embrapa e da

Unidade.

No ano de 2006, uma empregada do cargo de Analista foi incorporada ao Programa de Pós-

Graduação, nível Mestrado, na área de Gestão da Inovação, área de concentração em Ciências da

Engenharia Ambiental.

              Cursos de Aperfeiçoamento

A Chefia da Embrapa Pecuária Sudeste tem incentivado e viabilizado a participação de seus

empregados em cursos de aperfeiçoamento, objetivando promover a formação e o aperfeiçoamento dos

mesmos, relacionando a aquisição e a atualização de conhecimentos à construção de soluções adequadas

aos objetivos da Empresa.

No ano de 2006, 74 empregados participaram de cursos, congressos, workshops, simpósios,

reuniões, totalizando  9475horas, no valor total de R$ 66.027,83.

A participação em eventos no exterior (dois pesquisadores) foi possível através da participação

financeira de instituições de fomento à pesquisa e de organismos internacionais.

Salientamos alguns cursos realizados pelos empregados da Unidade: 6 empregados participaram do

curso de Técnico em Agropecuária; uma empregada está cursando especialização Lato sensu em Gestão

Organizacional e Recursos Humanos, na UFSCar, a fim de adquirir competências para suas atividades no



Relatório de Gestão – 2006 – Embrapa Pecuária Sudeste 59

Setor de Recursos Humanos; foi propiciado curso de português – redação, aos empregados da Unidade,

durante o expediente; foi ministrado, aos laboratoristas e estagiários, um curso  de Química Analítica aplicada

a laboratórios de nutrição animal, no local de trabalho.  Cursos feitos pela Educação à Distância foram

realizados também por vários empregados da Unidade.

Quanto ao curso de Pós-Doutorado, no ano de 2006 houve a participação de um pesquisador, que

se incorporou no ano de 2005, com término do curso previsto para início de 2007.

Uma das prioridades da Gestão de Pessoas no ano de 2006 foi a capacitação de Chefes Gerais e

Chefes Adjuntos de todas as Unidades.  Espera-se que haja continuidade nessa ação, voltada agora aos

coordenadores e supervisores de todas as Unidades Descentralizadas.

Processo de Socialização e Avaliação de Novos Contratados

Os empregados – Pesquisadores e Analistas – contratados no final de 2006 também receberam

treinamento de integração de forma presencial na Embrapa Sede e à distância, por videoconferência.  Tal

treinamento deverá ser contínuo, passando pelo período probatório de 90 dias, fixado por Lei, e até completar

um ano de contrato, segundo metodologia própria.

Essa nova metodologia visa promover a integração do novo empregado e avaliá-lo, em função dos

resultados apresentados e as competências demandadas pela Embrapa e desenvolvidas na sua equipe de

trabalho .

Um empregado no cargo de Pesquisador , contratado em novembro, participou do referido

treinamento, na Embrapa Sede, em Brasília, DF.

5.2.c  Recursos Disponíveis para Capacitação

A Chefia Geral da Embrapa Pecuária Sudeste tem se empenhado em proporcionar aos empregados

a participação em eventos de capacitação, embora haja dificuldade na liberação de recursos financeiros pelo

Governo ao orçamento da Empresa.

As alternativas mais viáveis têm sido a realização de parcerias com outras instituições, como o

SENAR, com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, da Secretaria da Agricultura do

Estado de São Paulo, institutos de fomento à pesquisa, como CNPq e FAPESP e outros órgãos .

Há também a opção inovadora, que é a implementação do programa de Educação à Distância,

instituído pela Embrapa Sede.  O empregado tem a facilidade de acessar os cursos escolhidos pela Internet,

inclusive no seu próprio ambiente de trabalho.  O uso da tecnologia unido à metodologia de educação à

distância proporciona o treinamento de um maior número de empregados, com custo reduzido.

5.2.d  Avaliação dos Programas de Capacitação

No treinamento de Pós-graduação, quando o empregado retorna à Unidade, ele é avaliado pelo

Comitê Técnico Interno – CTI, para efeito de promoção.  Tal avaliação é definida pelas normas próprias do

Programa.  Também existe a prática da realização de reunião e seminário ministrado por empregado recém-

chegado de atividade de treinamento.

Tais eventos são realizados na Unidade, e o objetivo é a difusão do conhecimento e a troca de

experiências.

Nos treinamentos de curta-duração, a avaliação ocorre na prática da execução do trabalho, pois a

capacitação é autorizada visando os objetivos da Empresa e o melhor desempenho das atividades pelo

empregado, que também é acompanhado pelo seu supervisor.
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5.2.e  Estágios

Esta ação visa atender as diretrizes de Gestão de Pessoas propostas no Plano Diretor da Unidade –

PDU, promovendo a capacitação de jovens talentos, mediante a oferta de estágios a estudantes de nível

médio, superior, mestrandos e doutorandos de instituições de ensino públicas e privadas.

A concessão de estágios visa a continuidade da colaboração da Unidade com o sistema educacional

na formação de profissionais de nível médio e superior.  Também visa proporcionar complementação

educacional e prática profissional aos estudantes e bolsistas, por meio de participação efetiva em projetos

desenvolvidos pela Embrapa Pecuária Sudeste, difundindo no meio estudantil sua missão institucional.

Todas as ações referentes a estágios de complementação educacional seguem rigorosamente a

norma da Empresa que rege o assunto.  É realizada a integração na chegada dos estagiários na Unidade,

pela equipe do Setor de Recursos Humanos, incluindo palestras sobre as normas internas, as pesquisas

realizadas e sobre segurança do trabalho.

Durante o ano de 2006, foi concedido estágio a 161 estudantes/bolsistas de cursos de nível médio e

superior, inclusive bolsistas de instituições de fomento à pesquisa, nas áreas de pesquisa e apoio, totalizando

88.740 horas.

Dentre as áreas de estágio oferecidas, destacam-se: Adubação e Manejo, Estatística e Genética

(Bovinos de Corte e de Leite), Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, Fisiologia e Ecofisiologia Vegetal,

Forragicultura e Pastagens, Genética Molecular aplicada à Produção Animal, Irrigação e Hidráulica Agrícola,

Manejo de Pastagens, Melhoramento e Recursos Genéticos Vegetais, Melhoramento Genético

Animal/Bovinos de Corte, Melhoramento Genético Animal/Bovinos de Corte e de Leite, Métodos

Quantitativos, Nutrição Animal, Produção Animal –Sistemas de Produção de Leite, Produção Animal- Bovinos

de Corte/ Qualidade da Carne, Química Analítica/Laboratórios de Nutrição Animal e Solos, Química

Analítica/Preparo de amostras, Espectrometria de Emissão e Absorção Atômica, Análise por Injeção em

Fluxo e Tratamento de Resíduos Químicos, Sanidade Animal/Diagnóstico Molecular de Hemoparasitas/

Bovinos de Corte e de Leite, Sistemas Silvipastoris - Bovinos de Corte e de Leite, Tecnologia de Alimentos/

Qualidade da Carne e do Leite.

Dentre as instituições com as quais a Embrapa Pecuária Sudeste mantém convênios de concessão

de estágios, destacam-se: Universidade de São Paulo – USP, Universidade Federal de São Carlos,

Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho – UNESP, Universidade Federal do Paraná, Universidade de

Brasília, UNICEP, UNICASTELO. Além de instituições de fomento à pesquisa, como CNPq, e FAPESP.

Além de estágios de complementação educacional, a Unidade oferece treinamento a menores

carentes (aprendizes), preparando-os para o mercado de trabalho, atendendo ao Convênio firmado com o

Centro de Educação e Formação ao Adolescente “Prof. Cid da Silva César”, de São Carlos.

Em 2006, foram treinados 10 aprendizes.

Recursos alocados : Estagiários remunerados pela Embrapa:    R$56.270,35

                                 Aprendizes ................................................R$ 36.450,00

Receita Indireta com bolsistas de instituições de fomento: R$332.070,14 (CAPES, CNPq, FAPESP,

MEC. FUNCAMP).

5.3 Qualidade de Vida

5.3.a  Promoção de um Ambiente Seguro e Saudável

A busca da qualidade de vida (QV) no ambiente de trabalho é hoje questão de estratégia

competitiva. Atualmente, os gerentes já despertaram para a idéia de que os empregados saudáveis oferecem

maior retorno produtivo. A qualidade de vida não pode ser encarada como um conjunto de ações isoladas,

mas sim como algo que faz parte do planejamento das ações da Empresa, com o objetivo de fortalecê-la.

A política de QV pode ser dividida em:
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- no âmbito individual: compreender o stress e preservar a integridade física, mental e social do

ser humano, agindo na prevenção de acidentes;

- no âmbito organizacional: estudar o ambiente de trabalho para promover a harmonia.

Os resultados são: descontração, reposição de energias, integração social, fortalecimento pessoal e

social e auto-estima valorizada.

Ações relativas à qualidade de vida vêm sendo exercitadas na Embrapa Pecuária Sudeste, visando

oferecer um ambiente de trabalho dotado de condições necessárias para que os empregados possam

desempenhar suas atividades de forma produtiva, prazerosa e com qualidade.

5.3.b  Promoção do Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores

Objetivando promover o bem-estar e satisfação de sua equipe de trabalho, a Unidade deu

continuidade e realizou, no ano de 2006, diversos serviços e benefícios como:

- Plano de Assistência Médica – PAM: a Unidade mantém convênio com a Unimed de São Carlos –

Cooperativa de Trabalho Médico, e a operacionalização do PAM é feita por aquela Cooperativa Médica.  O

empregado custeia 30% das despesas médicas, dele e de seus dependentes, até o limite de 20% de seu

salário-base.  As despesas com assistência médica dos empregados e dependentes são descontadas em

folha de pagamento.  O PAM proporciona atendimento médico-hospitalar em todo o País e possibilita o

acesso a quase todas as especialidades médicas e muitos hospitais.

- Vale-alimentação/refeição: é fornecido vale-alimentação ou refeição aos empregados, conforme as

normas internas vigentes.  O valor é definido atualmente por ocasião do Acordo Coletivo, assim como o valor

da participação do empregado.

- Transporte: a Embrapa Pecuária Sudeste disponibiliza serviço de transporte para os empregados e

estagiários.  Os empregados que não são atendidos pelas linhas de ônibus disponibilizadas (duas), recebem

mensalmente o vale-transporte, conforme determinação legal.

- Reembolso creche/babá: Conforme o Acordo Coletivo, os empregados têm direito ao reembolso

creche/babá de filhos de até 7 anos, conforme norma própria. O valor mensal do benefício é de R$ 265,00.

Auxílio para filhos ou dependentes portadores de necessidades: esse benefício é concedido ao

empregado que possui dependente considerado portador de necessidades especiais, sem limite de idade,

destinado a auxiliá-lo nas despesas com tratamento e/ou escolas especializadas.  O valor mensal do auxílio é

de R$350,00.

- Associação recreativa: A Associação dos Empregados da Embrapa de São Carlos – AEESC, cuja

sede situa-se dentro da base física da própria Unidade, também colabora para o bem-estar dos empregados

e seus dependentes, promovendo eventos em todas as datas comemorativas.

Plano de Seguridade Social: os participantes da Fundação CERES recebem benefícios como

suplementação de aposentadorias, empréstimos, pecúlios, etc.

Seguro de Vida em Grupo: os empregados têm a opção de participar dos planos de seguro de vida

oferecidos pela Embrapa e pela Federação das Associações dos Empregados da Embrapa – FAEE.
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- Fornecimento de café da manhã: conforme o Acordo Coletivo, é fornecido lanche, gratuitamente,

no início do primeiro expediente de trabalho, aos empregados ocupantes dos cargos de Assistente em

atividade de campo e de manutenção.

- Medicina preventiva:  a Unidade operacionaliza o Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacional – PCMSO, de acordo com o estipulado pela Embrapa Sede. Conta com um médico do trabalho,

que coordena o Programa no âmbito da Unidade, que consta de exames médicos periódicos, admissionais,

demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função, e tem atingido plenamente os seus objetivos.

Foi realizada na Unidade campanha de vacinação contra a gripe, dirigida aos empregados e seus

dependentes.

- Segurança do Trabalho: a Unidade possui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

e também elabora o Mapa de Riscos Ambientais de cada local de trabalho, visando resguardar a saúde dos

empregados.

Todas essas ações são baseadas no Laudo Técnico das Condições Ambientais-LTCAT, elaborado

em 2005 pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho da Embrapa Sede.

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) tem atuação importante em todas as

atividades desenvolvidas durante o ano. Foram ministradas palestras educativas pelo Técnico de Segurança,

nos locais de trabalho, sobre a correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) [conceito

de como, quando e porque utilizá-los].

Com relação à aquisição de EPIs, no ano de 2006 foram gastos recursos no valor de R$24.296,30,

procurando atender toda a demanda dos empregados.

Gerenciamento da coleta de lixo reciclável e resíduos sólidos de laboratórios: desde a implantação

dessa atividade, a mesma vem sendo operacionalizada de forma contínua visando a eliminação e/ou

destinação corretas de todos os resíduos sólidos, de acordo com a legislação vigente.

Quanto ao aspecto social, várias ações são planejadas e realizadas, inclusive em parceria com a

Associação dos Empregados da Embrapa de São Carlos (AEESC), a Seção Sindical do SINPAF de São

Carlos e a UNIMED de São Carlos.

Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), juntamente com “Semana de

Qualidade de Vida”, com a apresentação de palestras sobre LER e DORT; Saúde Ocupacional; Utilização de

EPIs diretamente nos locais de trabalho – Laboratório de Química Analítica e Garagem; e, no encerramento,

uma caminhada assistida por instrutora de Academia de Ginástica de São Carlos, sendo o percurso da

guarita de entrada da Unidade até a área Administrativa (cerca de 2,4km).  Na chegada, foi servido um café

da manhã, com frutas.  O almoço (galinhada) foi oferecido a todos os empregados, no recinto de eventos da

Unidade, com sorteio de brindes oferecidos pela Unimed e FAEE.

Foi realizada uma palestra sobre “Saúde Bucal”, proferida pelo cirurgião-dentista Dr. José Luiz

Sanchez.

Campanha contra a dengue: foi realizada campanha entre os empregados, em parceria com a

Divisão de Vigilância Sanitária de São Carlos, inclusive com visita às residências dos empregados que

residem na Unidade.  Essa campanha é feita de forma contínua, durante o ano todo.

- Visitas periódicas durante todo o ano das promotoras de “O Boticário”, com oferta de limpeza facial

e maquiagem a todos os empregados interessados.
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- Comemoração do “Dias das Mães” e “Dia dos Pais”, com a apresentação de videoconferência

direto da Embrapa Sede, e em parceria com a Associação dos Empregados da Embrapa de São Carlos,

entrega de flores a todas as mães e sorteio de brindes aos pais presentes aos eventos.

- Programação de um Dia de Campo denominado “SAIA DA TOCA”, promovido pela Unidade em

parceria com a AEESC e o SINPAF-Seção Sindical de São Carlos. Tal evento teve o objetivo de integrar os

empregados, através de passeios feitos na base física da Unidade (mata, lagoas e pontes) e dar a eles

oportunidade de conhecer todos os locais de trabalho, bem como os trabalhos desenvolvidos.  Foi oferecido

um almoço de confraternização, com música, sorteio de brindes, brincadeiras monitoradas por um grupo de

eventos contratado.  O evento será realizado anualmente.

- Visitas da equipe do Setor de Recursos Humanos, inclusive contando com a presença do Médico

do Trabalho, visando ter uma conversa informal e elucidativa com os empregados sobre assuntos diversos de

interesse dos mesmos.  Tal trabalho foi feito junto ao Sistema de Produção de Leite e Bovinocultura de Corte

e deverá se estender a todos os outros setores.

- Reforma e melhoria de banheiro e vestiário destinado aos empregados que trabalham no campo;

- Apresentação de palestra sobre a “Gestão de Ética na Embrapa”, proferida pela empregada Regina

Lúcia Ramos Lourenço, do Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, da Embrapa Sede, que defendeu

tese de Mestrado na área, iniciando os trabalhos na Unidade sobre o assunto, considerado prioritário na

Empresa.

5.3.c Medição e Avaliação do bem-estar, Satisfação e Motivação dos Empregados

No ano de 2005, a Embrapa Pecuária Sudeste, em parceria com o Departamento de Ciências

Sociais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), desenvolveu um trabalho intitulado “Diagnóstico

dos conflitos e das potencialidades na gestão do trabalho: o caso da Embrapa Pecuária Sudeste”,

objetivando descrever algumas das principais características sociais dos empregados da Unidade e, a partir

delas, analisar a qualidade das interações profissionais no cotidiano da Unidade.

Por este trabalho desenvolvido, a Chefia Geral da Unidade pôde ter uma visão mais ampla do clima

organizacional da Unidade, podendo, assim, direcionar suas ações para a melhoria do ambiente social e das

condições de trabalho dos empregados.

Complementando esse trabalho, a Embrapa realizou uma pesquisa de clima organizacional, em

nível nacional, implementada por instrumentos de pesquisa via Internet e instrumentos de coleta de dados

estruturados, criados para tal pesquisa.

A partir das conclusões mostradas no relatório final, referentes à Embrapa Pecuária Sudeste, a

Chefia Geral da Unidade tem procurado priorizar ações para a melhoria do clima organizacional, nos pontos

mais críticos verificados, como se pode verificar nos itens já descritos.

Um dos pontos que merece destaque é a capacitação dos empregados: enquanto que no ano de

2005 a carga horária total de treinamento foi de 5.929 horas, num total aplicado de R$32.970,23, em 2006 a

carga horária total foi de 9.435 horas, num total aplicado de R$64.767,83.

Alguns resultados da pesquisa encontram-se no item 7.4, no presente Relatório.

5.3.d  Ações de Cidadania e Responsabilidade Social

a) Cidadania

 A Cidadania pode ser definida como a qualidade ou estado do indivíduo, no gozo dos direitos civis e

políticos.  Num Estado moderno, cidadão pleno é aquele que é consciente e ativo no exercício de seus

direitos, individuais e coletivos.

 Uma organização, para ser conceituada e reconhecida pelas práticas de cidadania, deve estar

atenta, promover o bem-estar e zelar por ele, assim como zelar pelo desenvolvimento de seus empregados e

diferentes segmentos sociais vinculados ao seu âmbito de atuação.
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 A interação com a comunidade, interna e externa, com vistas ao bem-estar coletivo, constitui

característica essencial de uma Empresa-Cidadã.

b) Responsabilidade Social

 “É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa, com todos os

públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.” (Instituto Ethos).

A Responsabilidade Social nas organizações não é mais um conceito abstrato ou um discurso

ocasional.  Representa o compromisso contínuo e permanente que se deve ter com o comportamento ético, a

transparência, os recursos ambientais e, primordialmente, considerar e atuar no sentido da construção e/ou

dinamização de uma cultura interna que promova o crescimento profissional e pessoal dos empregados.

Ações planejadas e realizadas em 2006:

- Competição dos praticantes de “mountain bike”, promovida pela Associação de Ciclismo e

Mountain Bike de São Carlos, dentro da base física da Embrapa Pecuária Sudeste, atendendo à solicitação

daquela Associação e com a participação de público interessado no esporte, da comunidade são-carlense.

- Realização da 2ª Etapa do 21º Campeonato de Corredores Master de Rua do Interior Paulista, com

a participação de 180 atletas, veteranos de várias cidades, com um percurso de 8,5km dentro da Unidade, e

mais a participação dos empregados da Unidade e seus dependentes.

- Participação de empregados doadores de sangue, no evento “Circuito Saúde”, promovido pelo

SESI de São Carlos e pela EPTV, emissora de televisão da região.

- Participação dos empregados da Unidade em campanhas filantrópicas, direcionadas ao público

carente da cidade e região: Campanha SESI-Pé Quente, com a doação de 227 pares de meias a jovens e

idosos; doação de 100kg de alimentos coletados entre os empregados e doados a um Abrigo de Idosos da

cidade; doação de valor destinado à aquisição de leite especial para criança portadora do vírus HIV.

- Visita programada à Unidade de cerca de 300 alunos da Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais (APAE) de São Carlos. Houve plantio de árvores e divulgação dos trabalhos realizados por

aquela entidade com crianças e adultos portadores de deficiências.

- Plantio de 9.000 mudas de árvores diversas, objetivando a formação de um corredor ecológico

ligando a mata Atlântica da Unidade até à mata da Universidade Federal de São Carlos.  As mudas foram

plantadas por menores aprendizes do Centro de Educação e Formação de Adolescentes e da Casa Aberta,

instituição que abriga menores de rua da cidade, e por um grupo de idosos do EJA (Educação de Jovens e

Adultos).  Antes do plantio, os pesquisadores e técnicos fizeram uma palestra sobre educação ambiental.

Projeto Saúde Brasil

Realização de Dias de Campo , destinados a alunos de Escolas Estaduais e de cursos de

graduação dos Municípios de Araraquara, Rio Claro, Ribeirão Preto, Ibaté, Américo Brasiliense, Rincão,

Matão, conforme parceria da Unidade com a ABAG. O objetivo desses Dias de Campo foi a demonstração de

resultados de pesquisa desenvolvidas na Unidade, por meio de visitas aos campos experimentais e

laboratórios, além de noções de preservação do meio-ambiente.

- Palestra sobre “Gestão de Ética na Embrapa”, proferida pela empregada Regina Lúcia Ramos

Lourenço, do Departamento de Gestão de Pessoas- DGP, da Embrapa Sede, assunto que deverá tomar

novos rumos dada a sua importância no âmbito organizacional.
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6. PROCESSOS

6.1 Gestão De Processos Finalísticos

6.1.a Definição dos Produtos e Respectivos Processos Finalísticos

Os objetivos e metas da Unidade foram estabelecidos no PDU da Embrapa Pecuária Sudeste, o

qual considerou o atendimento de demandas e o desenvolvimento de oportunidades estabelecidas pelas

cadeias produtivas da carne e do leite.

No processo de definição e priorização das atividades, produtos ou processos a serem

desenvolvidos, são consideradas as demandas das cadeias produtivas da carne e do leite, bem como a

disponibilidade de recursos (humanos, instalações, equipamentos e financeiros).

Na elaboração do PDU, são realizados o levantamento e a priorização das demandas das cadeias

produtivas de carne e leite. As informações são disponibilizadas à equipe técnica para que os requisitos dos

cidadãos-usuários aí relacionados sejam considerados e incorporados aos novos projetos de pesquisa.

A Tabela 6.1.a.1 abaixo apresenta o processo de desenvolvimento de produtos e processos:

No processo de elaboração e aprovação de projetos que envolvem aspectos ambientais, éticos no

uso de animais, de bio-segurança e propriedade intelectual (inovação), são atendidos os requisitos exigidos

pela legislações específicas. Análises ex-ante e ex-post dos impactos econômicos da tecnologia (produto ou

processo) a ser gerada são eventualmente consideradas para a aprovação de projetos.

Na concepção de novo projeto de pesquisa e quando pertinente, a equipe técnica prevê a

sustentabilidade do mesmo, considerando: o impacto ambiental, a ética no uso de animais, a segurança dos

alimentos, as boas práticas de produção (BPPs) e os aspectos de segurança e saúde do trabalhador na

condução dos experimentos. Além disso, são considerados os aspectos da propriedade intelectual.

Etapa Objetivos Responsabilidade Métodos e Ferramentas
Levantamento de
demandas e
oportunidades nas
cadeias da carne e do
leite

Identificar e priorizar
demandas que
possam ser atendidas
pela unidade

Equipe técnica e ACN Reuniões técnicas,
Participação em eventos,
Visitas e Questionários

Projetos de Pesquisa &
Desenvolvimento

Avaliação do projeto CTI, Consultores ad
hoc,

PDU, Editais das fontes
financiadoras, Disponibilidade
de infra-estrutura,
Legislações específicas

Execução do Projeto Desenvolvimento de
produto e processo

Equipe técnica, CTI,
equipes de apoio,
parceiros

Projeto, recursos  humanos,
financeiros e de infra-
estrutura

Validação do produto ou
processo gerado

Adoção do produto ou
processo pelo usuário,
Avaliação comparativa
em relação ao já
existente

Equipe técnica, ACN,
CLPI, parceiros

Normas, auditorias, análises
técnicas e econômica,
Avaliação de impactos
ambiental, econômico e social

Transferência de
Tecnologia e
Comunicação
Empresarial

Divulgação, adoção e
capacitação sobre o
novo produto ou
processo

ACN, equipe técnica e
parceiros

Publicações técnico-
científicas, Cursos,
treinamentos diversos, Dias
de Campo, Visitas técnicas,
Divulgação na mídia,
Unidades demonstrativas,
Eventos
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6.1.b Gestão de Projetos de Serviços e Produtos

Na fase de planejamento e aprovação interna de projeto de pesquisa, além dos resultados dos

experimentos, também são mensurados os seguintes indicadores de desempenho: produção técnico-

científica; produção de publicações técnicas;  desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos; e

transferência de tecnologia e promoção da imagem.

Os projetos de pesquisa têm duração variável, dependendo da exigência estabelecida pelo agente

financiador.  Ao longo da vigência do projeto, são elaborados relatórios parciais e, ao término, o relatório final.

Estes relatórios são analisados pelo CTI e pelo gestor da fonte financiadora. A partir destas análises, podem

ser indicados ajustes para a implementação nas atividades do projeto em andamento. Desta forma, fica

assegurada a obtenção do resultado final esperado pelo projeto e contempladas as expectativas dos

cidadãos-usuários e da sociedade.

As informações sobre novas tecnologias, produtos ou processos desenvolvidos pela Unidade são

repassadas aos usuários via ações de Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial por meio de

veículos como: a) publicações técnico-científicas (artigo em periódico, artigos e resumos em Anais de

congresso, livros, Boletim de P&D, Circular Técnica, Comunicado Técnico, Documentos, Folders); b)

palestras, cursos e treinamentos diversos; c) dias de campo, visitas técnicas e unidades demonstrativas; d)

divulgação na mídia (artigos assinados, entrevistas e reportagens); e) Participação em eventos (Científicos,

feiras, mostras, exposições agropecuárias e de tecnologia; f) Organização de  eventos (congressos, reuniões,

seminários, simpósios e workshops).  Todas essas ações visam atender a totalidade do público-alvo da

Embrapa Pecuária Sudeste:  Técnicos, produtores, extensionistas, agentes da cadeia do agro-negócio,

cooperativas, associações de produtores, associações de criadores, professores, estudantes, setores da

sociedade civil organizada, instituições governamentais, órgãos da administração pública, ONGs, entre

outras.

6.1.c Gestão dos Processos Finalísticos e seus Requisitos

Os processos finalísticos da Embrapa Pecuária Sudeste e seus objetivos estão apresentados na

Tabela 6.1.c.1, a seguir:

Prospecção de demandas tecnológicas Identificar os problemas tecnológicos das cadeias produtivas
e sistemas naturais relacionados à missão e aos objetivos
da Unidade e projetar o futuro; identificar as necessidades
de pesquisa e priorizá-las de modo a permitir a elaboração
da programação de pesquisa e desenvolvimento da
Unidade, considerando o estabelecido em seu PDU.

Planejamento e avaliação de projetos de
P&D

Ter o projeto elaborado e aprovado, de modo a atender
demandas prioritárias de programas de pesquisa da
Embrapa.

Captação de recursos via projetos
competitivos

Elaborar e realizar projetos de P&D direcionados ao negócio
tecnológico da Unidade, buscando a formação de parcerias
ou fontes externas de financiamento, visando a captação de
recursos como fonte alternativa de sustentação da Unidade

Execução de projetos de P&D Gerar inovações tecnológicas, na forma de produtos ou
serviços, ou de novos conhecimentos, conforme a missão e
as finalidades da Unidade.

Produção e controle de informações
técnico-científicas

Planejar, coordenar, acompanhar e controlar a produção de
publicações e outros mecanismos de divulgação gerados
pela Unidade.

Acompanhamento e controle de P&D Acompanhar o andamento das pesquisas coordenadas ou
realizadas diretamente pela Unidade, de modo a obter
informações que permitam maximizar o atendimento das
metas estabelecidas.

Avaliação dos resultados de projetos de P&DObter informações para medir o retorno social, econômico e

��������
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ambiental dos investimentos realizados em P&D, pela
Unidade.

Gestão da informação Planejar, coordenar, acompanhar e controlar a identificação,
produção, coleta, organização, processamento,
armazenamento, recuperação e disseminação de
informações de interesse da Unidade.

Comercialização e transferência de
tecnologia

Permitir a adoção, pelo setor produtivo e sociedade em
geral, dos conhecimentos e das inovações geradas pela
Unidade, visando a sustentabilidade dos sistemas naturais, a
melhoria dos níveis de eficiência e de eficácia das cadeias
produtivas dos setores agropecuários e agro-industrial e o
aumento do nível de satisfação dos consumidores.

Comunicação empresarial Difundir e permitir a internalização, pelos clientes e usuários,
dos conhecimentos, das inovações e das tecnologias
geradas ou adaptadas pela Unidade, em particular e pela
Embrapa em geral, e informar à sociedade sobre suas
atividades; promover a internalização, pelos empregados,
das políticas e práticas de gestão da Embrapa.

Gestão da propriedade intelectual Programar, preparar documentação, registrar, acompanhar e
controlar os direitos e obrigações decorrentes da
propriedade intelectual de inovações tecnológicas, novas
cultivares de plantas e publicações geradas pela Unidade,
visando garantir os direitos de exploração comercial dos
resultados de pesquisa da Embrapa e a decorrente captação
de recursos

Desenvolvimento e teste de protótipo Desenvolver protótipos para testar inovações geradas
(variedade, semente básica, produto, processo, metodologia,
etc.) geradas pela Unidade, verificando a sua viabilidade e
possibilidade de transferência, produção em larga escala e
comercialização.

Cultivar testada e indicada Testar e indicar cultivar sem ter realizado as principais
etapas do processo de melhoramento.

Prática ou processo agropecuário Estabelecer conjunto de procedimentos e/ou técnicas,
inovados ou adaptados, utilizadas na produção agropecuária
.

Metodologia Científica Desenvolver metodologia Científica como produto de
pesquisa publicada ou com pedido de patente depositado.

Software Desenvolver um conjunto de programas de computador,
procedimentos, regras e qualquer documentação associada
pertinente à operação de um sistema de informação.

Base de dados Elaborar coleção de arquivos inter-relacionados, em que se
armazenam e se organizam dados, utilizando-se
equipamentos eletrônicos de processamento para que estes
dados fiquem disponíveis para uso em seus múltiplos
aspectos.

Para execução de seus processos finalísticos e para atingir as suas metas, a Unidade executa

projetos de pesquisa, aprovados em editais competitivos de diferentes fontes de fomento e nos editais dos

macroprogramas do SEG. Para assegurar a sua execução, conta com parcerias de empresas privadas,

órgãos públicos (Universidades, Instituições de Pesquisa, Governos Estaduais e Municipais), Associação de

produtores e ONG´s, conforme descrito na Tabela 2.2.a.3.

A avaliação dos projetos de pesquisa é feita periodicamente por meio de relatórios parciais de

acompanhamento daqueles em andamento, relatório final dos concluídos, bem como pelos registros

estatísticos e pesquisa de opinião de clientes.

A análise e a avaliação de projetos novos, em andamento e concluídos, ocorre na reunião do CTI,

presidida pela Chefia Adjunta de P&D, utilizando, quando necessário, reuniões abertas à equipe técnica.

Quando necessário, consultores ad hoc são utilizados. Nessas reuniões, são discutidos os avanços, as

dificuldades e as oportunidades de melhoria, que serão incorporadas às ações futuras de pesquisa e

desenvolvimento, transferência de tecnologia e comunicação empresarial.
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Na avaliação da condução dos projetos, são considerados os objetivos e metas propostas, e a

estratégia a ser utilizada nas novas propostas. Para os projetos em andamento e concluídos, são

considerados o percentual de cumprimento das metas e sua adequação aos objetivos propostos.

As principais melhorias implementadas nos processos para a avaliação de projetos novos foram:

estabelecimento e divulgação prévia de um calendário para avaliação e envio de propostas; avaliação crítica

por parte dos membros do CTI; utilização de consultorias ad hoc tanto interna como externa à Embrapa e

apresentações abertas à equipe técnica. O Núcleo de Apoio aos Projetos (NAP) atuou na prospecção e

divulgação de editais das diferentes fontes financiadoras e de fomento para projetos de PD&I.

6.1.d Otimização dos Custos

A execução dos projetos é de responsabilidade do líder e da equipe técnica seguindo um

cronograma físico/financeiro previamente estabelecido e aprovado pelo órgão financiador do projeto.

Na elaboração do projeto de pesquisa, o líder prepara uma memória de cálculo contendo todos os

itens de dispêndio, de forma que o orçamento, quando analisado pelo CTI e

pelos órgãos financiadores, tenha o custo ótimo, que é um fator relevante na aprovação.

As ações que envolvem recursos financeiros do tesouro nacional como: compra ou venda de

insumos/produtos, despesas de viagens, de material de expediente e outras, são executadas pela área

administrativa a partir das solicitações encaminhadas pelo líder do projeto ou responsável por ação, de

acordo com os fluxos próprios dos processos de apoio. Há fontes financiadoras com protocolos próprios para

a liberação e utilização dos recursos, de modo que o projeto atenda tais normas específicas.

Da mesma forma, as operações que dependem de infra-estrutura como instalações, máquinas,

equipamentos, veículos e mão-de-obra de apoio são demandadas junto aos responsáveis por cada setor.

Também são ajustadas com os supervisores responsáveis as necessidades dos rebanhos experimentais.

6.1.e Avaliação e Melhorias

As práticas e os padrões de trabalho referentes à gestão dos processos finalísticos são avaliados

considerando-se indicadores e informações levantadas nos relatórios de acompanhamento e finais dos

projetos, conforme Tabela 6.1.e.1.

Com relação aos projetos novos, a avaliação das melhorias é realizada tendo como indicador o

percentual de aprovados em sistemas competitivos, tanto na Embrapa como fora dela.

As tecnologias geradas pela Unidade e adotadas pelos clientes têm seus impactos econômicos,

sociais e ambientais avaliados por metodologia própria da Embrapa. Devido à importância destes processos,

nestes têm sido utilizada a metodologia de análise e melhoria de processo com o objetivo de identificar as

principais causas dos problemas e propor e implantar ações de melhoria. As etapas são a identificação e a

descrição do processo, modelagem e melhoria, implantação e automação do processo, monitoramento da

satisfação do cliente e elaboração do plano de melhoria contínua.
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Tabela 6.1.e.1.  Resumo da avaliação e melhorias das ações de desenvolvimento de tecnologias, produtos, e

processos.

Prática ou processo Indicadores Responsável Freqüência da

avaliação

Melhorias

implementadas

Prospecção de

demandas

No de ações

propostas

Chefia Geral e

Adjuntas, Equipe

técnica e CTI

A cada 4 anos Análise do ambiente

externo na

formulação do PDU

atual (2004-2007)

Análise dos projetos

de P&D e relatório

de

acompanhamento

No de propostas e de

relatórios de

acompanhamento

avaliados

CTI

 (por demanda) Revisão dos critérios

e do fluxo de

avaliação de projetos

de pesquisa a partir

de 2004

Validação das

tecnologias, dos

produtos e

processos

No. de tecnologias

adotadas avaliadas

Equipe Técnica e

CTI

Anual Avaliação dos

retornos econômicos

"ex-ante " e "ex-post"

e avaliação dos

impactos sociais e

ambientais a partir

2002

6.2 Gestão de Processos de Apoio

6.2.a Definição dos Processos de Apoio

Os processos de apoio da Embrapa Pecuária Sudeste são definidos com base nas necessidades e

requisitos dos processos finalísticos, visando dar suporte administrativo, estratégico, de infra-estrutura e de

logística. Dentro da estrutura organizacional da Unidade, descrita no seu regimento interno, as atribuições de

apoio são desempenhadas por “Áreas” ou por “Setores”, como segue: a) Área de Comunicação e Negócios

(ACN), b) Setor de Apoio à Pesquisa em Bovinocultura de Corte (SBC), c) Setor de Apoio à Pesquisa em

Bovinocultura de Leite (SBL),  d) Setor de Apoio Estratégico (SAE),  e) Setor de Informação (SIN) (vinculados

a Chefia Adjunta de Apoio Técnico) f) Setor de Recursos Humanos (SRH), g) Setor de Orçamento,

Contabilidade e Finanças (SOF), h) Setor de Patrimônio e Material (SPM), i) Setor de Serviços Auxiliares

(SSA), j) Setor de Veículos e Transporte (SVT) [vinculados à Chefia Adjunta de Administração]. Além dessa

estrutura básica, a Unidade conta com: a) Comitê Assessor Externo (CAE), b) Comitê Técnico Interno (CTI),

c) Comitê Local de Propriedade Intelectual (CLPI),  e d) Comitê Local de Publicações (CPL), órgãos

assessores e consultivos da Chefia Geral e da Chefia Adjunta de P&D.

Os processos de apoio (administrativo, técnico e de P&D) objetivam atender às demandas

metodológicas e estratégicas dos processos finalísticos. Para tanto, os procedimentos gerenciais são

previamente estabelecidos e aprovados, com foco no cliente e em resultados. Com o objetivo de otimizar o

seu desempenho, os processos administrativos passaram a fazer parte das metas de desempenho da

Unidade a partir do ano de 2000 e são negociadas anualmente com a Diretoria Executiva da Embrapa. Dessa

forma, na etapa de planejamento do PAT, é feita uma priorização dos processos, os quais passam a fazer

parte do SAU e seguem calendário e metodologia previstos no SAPRE.

Para identificar seus processos e priorizá-los, a Unidade leva em consideração vários requisitos,

dentre eles, as impressões dos clientes (internos e externos), reuniões gerenciais e determinações da Sede.
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Quando é detectada a necessidade de fusão ou criação de novos processos de apoio, a dinâmica adotada

baseia-se na ferramenta de AMP para a descrição do novo processo ou da fusão de dois ou mais processos

em um processo mais coerente com a nova realidade. Isto pode se dar por determinação da Sede, pela

melhoria da gestão, para atender a nova legislação ou por demanda da sociedade e/ou dos cidadãos-

usuários.

Os processos de apoio da Unidade, seu desdobramento e descrição sucinta, estão apresentados na

Tabela 6.2.a.1:

Tabela 6.2.a.1 - Macroprocesso de Suporte - Processos de Apoio

Desdobramento Objetivo
Apoio Técnico
1 - Gestão de Laboratórios Planejar, executar e controlar as análises

laboratoriais, visando atender a programação de
pesquisa da Unidade, demandas de outras unidades
da Empresa e de clientes externos.

2 – Gestão de Apoio Estratégico Programar, executar e controlar as atividades dos
campos experimentais (produção animal e
vegetal), de modo a atender em tempo hábil com
menor custo possível, a programação de trabalho
prevista nos cronogramas dos projetos de pesquisa
da Unidade.

Desdobramento Objetivo
3 – Gestão de resíduos laboratoriais Minimizar a geração de resíduos, assim como

promover o correto manejo, tratamento,
armazenamento, transporte e disposição final de
resíduos químicos, de laboratórios, segundo os
princípios de preservação ambiental e em
conformidade com as disposições legais.

Logística e Serviços
4 – Comunicação Administrativa Planejar, acompanhar e controlar as

correspondências recebidas e expedidas pela
Unidade, bem como a movimentação interna das
mesmas

5 - Compras Planejar, organizar e providenciar a aquisição de
materiais, bens e serviços, visando atender às
necessidades de materiais e serviços da Unidade.

6 – Gestão de almoxarifado Armazenar e disponibilizar, de forma racional,
ordenada e no tempo certo, os produtos, insumos e
materiais de uso freqüente da Unidade.

7 – Controle Patrimonial Identificar, registrar e localizar os bens móveis
imóveis e semoventes da Unidade, visando a
manutenção e preservação do patrimônio da
Empresa.

8 – Gestão de vigilância e segurança Planejar, acompanhar, definir e fiscalizar as rotinas
de segurança preventiva, visando a preservação da
integridade física de empregados e visitantes e do
patrimônio da Unidade.

9 – Manutenção, limpeza e conservação de bases
físicas

Manter, preservar e melhorar as bases físicas da
Unidade, visando a sua funcionalidade operacional e
estética, preservando o patrimônio da Empresa.

Desdobramento Objetivo
��������
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10 – Manutenção  de   máquinas,   móveis   e
        equipamentos

Manter máquinas, móveis e equipamentos em
condições adequadas de uso.

11 a – Controle e Manutenção de veículos Disponibilizar, em perfeitas condições de uso,
veículos para atender à programação de trabalho da
Unidade.

11 b – Controle e manutenção de máquinas
agrícolas

Disponibilizar, em perfeitas condições de uso,
máquinas agrícolas para atender à programação de
trabalho da Unidade.

12 – Concessão e controle de viagens a serviço Providenciar e emitir a documentação necessária às
viagens a serviço de empregados da Unidade e de
convidados.

13 – Administração orçamentária e financeira Supervisionar, orientar, controlar e avaliar os
procedimentos orçamentários, financeiros, contábeis,
fiscais, de convênios e empréstimos e de custos da
Unidade, objetivando a correta e uniforme aplicação
das normas adotadas pela Empresa e da legislação
pertinente.

14 – Recrutamento e seleção de recursos
humanos

Suprir as necessidades de mão-de-obra da Unidade,
ou um conjunto delas, com pessoal qualificado,
segundo as competências demandadas.

15 – Administração de recursos humanos Planejar, acompanhar e controlar as informações
funcionais e financeiras dos empregados da Unidade,
de modo a subsidiar decisões sobre administração de
recursos humanos

16 – Capacitação de curta duração Promover e manter controle da capacitação dos
empregados, extensionistas e outros usuários de
inovações tecnológicas da Unidade, com base em
necessidades identificadas, visando diminuir a
discrepância existente entre tarefas a executar e
habilidades disponíveis, ou aumentar o nível de
adoção das inovações.

17 – Capacitação de longa duração Capacitar técnicos da Unidade, mediante a
participação em cursos de pós-graduação, em função
das necessidades identificadas, tendo em vista a
programação de trabalho da Unidade.

18 – Bem-estar de recursos humanos Aumentar o nível de qualidade de vida, da saúde e,
conseqüentemente, do desempenho do empregado
no trabalho, por intermédio da disponibilização e
administração de um conjunto de benefícios.

19 – Avaliação de recursos humanos Acompanhar a avaliação do trabalho de cada
empregado e fazer executar o processo relativo ao
sistema corporativo (SAAD) da Empresa, tendo em
vista o cumprimento dos objetivos da Unidade, os
planos de trabalho e os projetos da mesma, visando
identificar o desempenho do empregado, as ações de
desenvolvimento necessárias para melhorar o
referido desempenho e fornecer subsídios à Empresa
para um melhor gerenciamento de seus recursos
humanos.

20 – Estágio de complementação educacional Proporcionar a estudantes de cursos técnicos de
segundo grau e de cursos universitários experiência
prática necessária para complementar a formação
acadêmica. Estimular ações profissionalizantes em
nível de pós-graduação.

6.2.b Condições para o Estabelecimento dos Processos de Apoio

As equipes e parceiros são orientados a elaborar e gerir processos de acordo com as seguintes

diretrizes:
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a) tenham concepção alinhada com as estratégias institucionais definidas pelo Plano Diretor da

Embrapa e da Unidade, Regimento Interno da Unidade, políticas, agenda institucional e o Modelo de Gestão

Estratégica da Unidade;

b) sejam orientados para a introdução, desenvolvimento ou consolidação de inovações nas ações de

gestão ou operacionalização dos processos;

c) sejam orientados para efetivar os esforços em Pesquisa e Desenvolvimento, Transferência de

Tecnologia, Comunicação Empresarial e Desenvolvimento Institucional, de forma a gerar impactos positivos

internos e externos à Unidade;

d) adotem o enfoque sistêmico, integrando todos os processos de trabalho da Unidade;

e) sejam focados em resultados e busquem atender às necessidades dos clientes internos e

externos;

f) sejam logicamente organizados representando as inter-relações com os demais processos afins,

de modo a estar disponíveis para automação e obtenção de um produto de software estável e de qualidade;

g) sejam definidos, descritos, monitorados e melhorados continuamente conforme metodologia

desenvolvida e adotada pela Empresa.

Atendendo a estas diretrizes, ficam contempladas as necessidades dos cidadãos-usuários e da

sociedade, cujos requisitos são identificados por ocasião da elaboração do PDU. Da mesma forma, as

necessidades dos processos finalísticos são consideradas ao se efetivarem os esforços em pesquisa e

desenvolvimento, e o enfoque sistêmico em resultados promove o alinhamento aos demais processos de

apoio.

Como prática de melhoria de processos, foi iniciada a metodologia de análise e melhoria de

processos (AMP) aplicada a processos previamente priorizados e negociados com a Diretoria Executiva da

Empresa e constantes do processo de avaliação anual das Unidades.

6.2.c Gestão dos Processos de Apoio

Cada um dos principais processos de apoio que têm sido trabalhados na Unidade são avaliados

periodicamente pelo alcance e cumprimento das metas da unidade. A Comissão de Melhoria apresentou um

relatório final (OS CPPSE 27/05 DE 09 DE Maio de 2005) sobre AMP dos processos de compras da unidade

para que a Chefia da Unidade, através dos avanços obtidos, possa replanejar as atividades de apoio e

implantar as melhorias de processos. Não obstante, o responsável pelo gerenciamento de cada processo

deve:

a) implementar ações para integração das equipes, de forma a garantir a interatividade necessária;

b) avaliar o andamento do trabalho das equipes e acordar reprogramações do trabalho e financeiras;

c) decidir quanto ao cancelamento ou adiamento de atividades previstos no processo, quando

pertinentes;

d) Incluir nos relatórios dos processos as metas previstas e o seu grau de consecução;

e) relatar os resultados obtidos e impactos gerados pelo processo, bem como seu alinhamento com

as metas técnicas do macroprograma;

f) monitorar o nível de satisfação dos clientes por meio de indicadores e pesquisas, identificar

necessidades de aperfeiçoamento nos processos, propor e implementar melhorias nos mesmos de forma a

garantir um padrão de validação e de qualidade.

Em 2003, foi iniciada a AMP do processo de Captação de Recursos via Projetos Competitivos, por

determinação da Diretoria Executiva da Embrapa e, da mesma forma, em abril de 2003, foi implantado o

processo de Gestão de Resíduos Laboratoriais, com foco nas questões ambientais. As práticas de gestão

dos padrões de trabalho dos processos de apoio conta com a realização de consultas para avaliar o nível de

satisfação dos clientes. São também acompanhados por meio da evolução dos indicadores determinados
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pelo Sistema de Avaliação de Unidades. Um dos indicadores mais importantes neste sistema de avaliação é

a redução de custos.

Os principais indicadores de desempenho utilizados na análise e melhoria dos processos para a

introdução de ações corretivas das melhorias estão relacionados à eficácia e eficiência, com ênfase em

qualidade, produtividade, segurança e redução de custos. As principais melhorias implantadas nos processos

em andamento estão apresentadas na Tabela 6.2.c.1:

Tabela 6.2.c.1 - Resumo das melhorias dos principais processos de apoio

Prática/Processo Melhorias Implementadas

Compras - Informatização do processo de compras

Atendimento ao Cliente - Aumento na equipe da ACN;

- Sinalização interna e externa;

- Padronização do atendimento;

- Iniciada a informatização do cadastro de atendimento e de clientes.

Gestão de Laboratório de

Sanidade Animal

- Melhorias estruturais, controle da manutenção de equipamentos e

elaboração de POPs

- Armazenamento de resíduos químicos e tóxicos em local adequado

Gestão do Laboratório de

Análises Físico-Químicas

- Implantação do software de gerenciamento do Laboratório de solos

(Sistema SOLOS) em 2004;

- Elaboração, documentação e implementação de POPs

Gestão de Resíduos

Laboratoriais

- Elaboração, documentação e implementação de POPs

- Implementação do sistema de controle de entrada e destino de resíduos

com base na FIPQ (Ficha de Identificação de Produtos incluindo diagrama de

Rommel  (riscos);

- Implantação do sistema de rotulagem;

- Recuperação de solventes e minimização de resíduos gerados

  6.2.d Otimização dos Custos

A otimização de custos e a racionalização das atividades na Unidade têm sido uma prática gerencial

constante ao longo dos anos.

6.2.e Avaliação e Melhorias

A avaliação das práticas e dos padrões dos processos de apoio é realizada nas reuniões gerenciais

onde são abordadas as principais dificuldades encontradas, ouvidas as necessidades dos responsáveis por

processos, áreas e setores. A partir dessas avaliações, as equipes realinham as ações de melhoria e

implementam as soluções propostas.
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Fontes de

Informação

Indicadores/

Informações Qualitativas

Análise Crítica Responsável pelo

PMG

Responsável Freqüência

PAT/SAU Ranking da Unidade em AMP Comissões de

AMP

Anual Chefia Administrativa

Prática de Gestão Disseminação Continuidade Principais Melhorias

Implementadas

 6.3 Gestão do Processos de Suprimento

6.3.a Gestão do Processo de Compras de Bens Materiais e Contratação de Serviços

A gestão do processo de compras na Embrapa Pecuária Sudeste é realizada por meio do

acompanhamento mensal dos indicadores de desempenho da área, onde são identificadas  as eventuais

falhas e indicadas ações corretivas para a melhoria contínua do processo. Todos os procedimentos estão

descritos especificando-se suas etapas, os recursos necessários, as atividades que deverão ser executadas

e os responsáveis pela execução das mesmas. Neste sentido, em 2005 foi formada uma comissão,

designada por Ordem de Serviço, com o objetivo de propor melhoria de processo aquisição de materiais,

bens e serviços. Foi identificada ainda a necessidade de integração dos sistemas de informação entre os

setores de compras e do almoxarifado. Essa integração informatizada permitiria fazer o acompanhamento do

pedido desde a sua elaboração pelo solicitante, emissão do processo de compra, emissão das ordens de

compras, recebimento do produtos pelo almoxarifado, controle dos produtos em estoque, requisição dos

produtos pelo solicitante e controles financeiros. É mantido um cadastro atualizado de fornecedores,

devidamente classificados conforme área de atuação. Este cadastro conta com aproximadamente 414

registros.

Há um planejamento anual de compras e a realização de compra agrupada para os itens de maior

valor em dispêndio (Combustível, fertilizantes, medicamentos veterinários, rações concentradas, entre

outros). A previsão é anual e permite a aquisição de grandes quantidades de produtos, reduzindo os custos

operacionais de compra, bem como e principalmente permitindo obter melhores condições de

comercialização (ex. preços mais baixos). Este planejamento também considera os prazos de entrega, para

que os produtos sejam recebidos conforme a necessidade dos solicitantes. Os processos de aquisição da

Embrapa Pecuária Sudeste seguem rigorosamente as Normas Internas da Embrapa, as determinações dos

Órgãos Convenientes e a Legislação específica: lei 8666/1993, decretos 3.555/2000 e 5.450/2005 (parágrafo

1º do artigo 4º da lei 10520-regulamenta os pregões eletrônicos) e regulamento de licitações, contratos e

convênios da Embrapa e suas alterações. O cumprimento destas determinações é confirmado com a

realização anual de auditorias internas e, periodicamente, por auditorias da Secretaria Federal de Controle.

Em cumprimento à legislação, todos os editais de aquisição são encaminhados para a assessoria

jurídica da Embrapa para que seja dado o parecer sobre a conformidade legal dos mesmos. Periodicamente,

a equipe de compras da Embrapa Pecuária Sudeste é treinada para o seu aperfeiçoamento em novas

práticas de compras e em eventuais mudanças na legislação.
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A Unidade monitora os fornecedores com relação: ao cumprimento dos prazos de entrega, à

exigência da qualidade dos produtos fornecidos para atender às necessidades dos projetos de pesquisa.

Com a implementação da divulgação na Internet das licitações para os processos de compra (incluindo

pregões eletrônicos), ampliaram-se os fornecedores habilitados e, como conseqüência, houve redução nos

preços e manutenção na qualidade dos produtos adquiridos.

6.3.b Classificação e Avaliação de Fornecedores

Para garantir a qualidade dos produtos e serviços adquiridos, o setor de Compras auxilia os

solicitantes do processo, já quando da emissão dos pedidos de compra, de modo que os produtos sejam

descritos com exatidão,  destacando as especificações imprescindíveis ao mesmo.

A habilitação dos fornecedores é feita observando-se a legislação específica ao processo de

aquisição. É considerado ainda,  o retrospecto do fornecedor conquanto: a qualidade dos produtos (serviços)

comercializados,  o prazo de entrega e o preço. Esses requisitos são avaliados quando do recebimento do

produtos pelo almoxarifado e pelo solicitante. Nos casos de discrepância entre o produto “pedido” e o material

entregue ou ocorra qualquer não conformidade na entrega (acondicionamento incorreto, prazo de validade

expirado, entre outros), o produto é  imediatamente trocado. Para acompanhar este processo são utilizados

como indicadores o número de produtos não conformes e o cumprimento de prazo de entrega.

6.3.c Administração do Relacionamento com Fornecedores

A Embrapa Pecuária Sudeste mantém relacionamento com os fornecedores e com a sociedade por

meio de vários veículos, destacando-se  a Internet, por onde são divulgados os seus procedimentos e

processos de licitação, bem como o resultado dos mesmos. Esta medida assegura transparência necessária

a todas as fases do processo. Cumpre enfatizar que os editais de licitação seguem rigorosamente a

legislação específica, de modo que sejam elaborados com base em regras claras quanto aos procedimentos,

aos documentos necessários, à forma de seleção da melhor proposta e às condições de entrega dos

produtos.

O relacionamento com os fornecedores também prevê o acompanhamento do recebimento dos

produtos, momento em que se verifica o produto, com relação ao prazo de entrega, a sua qualidade, se

corresponde ao solicitado, se está acondicionado corretamente e, quando cabível, se esta acompanhado da

garantia do fabricante; se está descrita a forma de manuseio, armazenamento e disposição (principalmente

para reagentes químicos, no sentido de garantir a segurança e a saúde dos usuários e os aspectos

ambientais legais pertinentes).  Sempre que verificada alguma irregularidade no fornecimento de produtos, o

fornecedor é contatado para que seja sanado o problema e para que o mesmo não ocorra novamente.

6.3.d Gestão de Bens Materiais, Patrimoniais e dos Estoques

A Unidade analisa os relatórios de materiais estocados a mais de 180 dias sem movimentação junto

ao almoxarifado e, neste caso, os solicitantes são consultados sobre a utilização dos mesmos. Caso não

venham a ser utilizados, os produtos são disponibilizados para outras unidades da Embrapa ou para outros

órgãos públicos. Periodicamente também é feita a verificação dos produtos quanto ao seu vencimento e à

organização dos mesmos para que os produtos com vencimento mais recente sejam utilizados primeiro.

A gestão dos bens patrimoniais é feita por meio de um sistema informatizado através do qual todos

os bens adquiridos são cadastrados com todas as informações necessárias para a sua identificação, dentre

as quais destacamos: a numeração do bem, a especificação detalhada e o responsável pela guarda do bem.

Além do controle da Unidade, todo bem adquirido é cadastrado pela Embrapa Sede, que mantém o cadastro

geral de bens da Empresa.
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Anualmente é realizado o inventário dos bens patrimoniais, por comissão instituída por Ordem de

Serviço, cuja atividade principal é, por meio da verificação in loco e com base na listagem da Unidade, dar

conformidade à listagem geral da Embrapa. Além disso, este inventário permite identificar os bens

inservíveis, os quais poderão ser disponibilizados para leilão, o que ocorre periodicamente.

6.3.e Avaliação e Melhorias

As melhorias e inovações no processo de compra foram avaliadas por uma Comissão de Melhoria

de Processo de Compras, criada pela ordem de serviço OS CPPSE 27/05, a qual buscou verificar os

impactos dessas mudanças, o cumprimento da legislação e das normas internas da Embrapa. Com exemplo

de inovação e melhoria, há a realização de compras de alguns itens de forma agrupada, visando a obtenção

de melhores preços e maior agilidade no processo.

PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Fontes de

Informação

Indicadores/ Informações

Qualitativas
Análise Crítica

Responsável pelo

PMG

Responsável Freqüência

SPM/Sistema  de

Compras

AMP Suprimentos

Evolução do nº

processos

administrativos

Satisfação dos clientes

internos

SPM

Comissão de

AMP

Mensal

Anual

Chefia Administrativa

Chefia Administrativa

Prática de Gestão Disseminação Continuidade Principais Melhorias

Implementadas

6.4 Gestão Orçamentária e Financeira

6.4.a Suporte Orçamentário e Financeiro

A proposta orçamentária da Unidade é composta pela soma das ações de PD&I aprovadas nos

macroprogramas (MPs),. Os MPs possibilitam a gestão de carteira de projetos e processos e servem para

orientar a obtenção dos resultados com impactos que permitam cumprir as metas técnicas da empresa. São

cinco os macroprogramas que compõe a programação da Unidade: MP01 – Grandes Desafios Nacionais,

MP02-Competitividade e Sustentabilidade, MP03- Desenvolvimento Tecnológico Incremental, MP04-

Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial, MP05 - Desenvolvimento Institucional. Além disso,

a proposta de orçamento prevê despesas fixas (vigilância, energia elétrica, limpeza, entre outros) e para a

gestão da unidade (manutenção de rebanhos excedentes, patrulheiros, entre outros). A proposta

orçamentária também é completada com recursos de outras instituições ou programas (BID, AGROFUTURO,

etc.).

A carteira de projetos é, então, financiada com recursos orçamentários do Tesouro Nacional, por

Receitas Próprias da Unidade e com a captação de recursos por meio de convênios, contratos e prestação

de serviços. A programação das ações é baseada na memória de cálculo, a qual explicita no nível de plano

de ação os recursos financeiros necessários  para sua execução. Deste modo, o Gestor do MP acompanha,
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em tempo hábil, a demanda de recursos e infra-estrutura necessárias à execução das atividades de

pesquisa. Assim, é possível haver captação externa de recursos sempre que o orçamento do Tesouro sofrer

restrições.

Quando da aprovação de projetos de pesquisa, já estão definidas as necessidades orçamentárias

quadrimestrais para todo o período de execução dele. Dessa forma, quando ocorrem cortes ou

contingenciamentos, os planos de ação são refeitos de forma que se possa dar continuidade às ações de

pesquisa. Em alguns casos, são realizados contratos de parceria e captação de recursos indiretos em outras

fontes de financiamento para a garantia da obtenção dos resultados esperados.

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira é realizado a partir dos relatórios

quadrimestrais de desembolso dos projetos de pesquisa, numa ação conjunta do Setor de Orçamento e

Finanças, do líder do projeto/Responsável por plano de ação e do respectivo gestor do macroprograma.

Assim, é possível promover realinhamento da proposta orçamentária em curto período de tempo, quando é o

caso. Em 2006, o setor de informática criou o “Sisco” (Sistema de Controle Orçamentário), contando com as

análises e orientações do Setor de Orçamento, Contabilidade e Finanças, com o objetivo de acompanhar as

liberações orçamentárias e as despesas por planos de ação e atividades gerenciais. Ele foi desenvolvido na

linguagem Delphi com banco de dados Firebird, podendo ser acessado por vários usuários simultaneamente,

gerando informações on-line. Ele foi preparado para interagir com outros sistemas internos.

No caso específico das unidades da Embrapa, os riscos financeiros não são considerados por não

serem pertinentes a este tipo de atividade.

6.4.b Seleção de Opções

A Unidade capta, direta e indiretamente, recursos na forma de contratos e eventos. Os

procedimentos relativos a estes processos estão na Norma Interna de Contratos. Existem contratos de

cooperação técnica e de prestação de serviços com empresas públicas e privadas. A cooperação técnica é

formalizada a partir do interesse da Unidade.

Na modalidade de prestação de serviços, a Unidade realiza análises físico-químicas de solos e de

tecidos animais e vegetais; testes de equipamento e transferência de tecnologias.

Os critérios que norteiam o estabelecimento deste tipo de parceria são a sua adequação aos objetos

da Unidade, adesão aos projetos em andamento e a disponibilidade de recursos (instalações, mão-de-obra,

entre outros). A Unidade capta recursos com a Organização de eventos técnico-científicos (cursos,

encontros, dias de campo, entre outros) destinados aos diferentes elos das cadeias produtivas da carne e do

leite bovinos. A realização desses eventos pode se concretizar por meio de parcerias com outras instituições.

A captação direta de recursos também ocorre através do processo de comercialização de produtos

excedentes (por exemplo: animais) ou resultantes dos projetos de pesquisa (reprodutores, publicações

técnicas, entre outros).

Nas captações de recursos diretos, os mesmos são recebidos através do SIAFI. Nas captações de

recursos indiretos, esses podem ser recebidos de terceiros (ex.: FAPESP, CNPq, diretamente em conta

corrente específica do outorgado), ou as despesas pagas diretamente pela instituição patrocinadora ou

conveniada (ex.: Fundação ParqTec, CATI). O uso de recursos para custeio e investimento é previamente

indicado através do plano de aplicação de recursos quando da formalização de contratos de compra ou

prestação de serviços.

6.4.c Acompanhamento Orçamentário e Financeiro

O acompanhamento orçamentário e financeiro baseia-se na dedução do montante  aprovado e é

feito já no nível de Plano de ação ou de atividade gerencial,  havendo, então, um monitoramento dessas

ações para impedir que os gastos ultrapassem o valor orçamentário aprovado. Deste modo, não são
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comprometidas outras ações previstas na Unidade. O saldo de recursos disponíveis por plano de ação pode

ser consultado em tempo hábil, o que permite alterações em curto espaço de tempo, se necessárias forem

(casos de contingenciamento ou corte orçamentário). O acompanhamento é efetuado através da codificação

de cada plano de ação e, quando os recursos são solicitados, tal número é informado. Esta medida facilita o

acompanhamento pelo Gestor dentro de um determinado espaço de tempo.

O patrimônio da Unidade é todo utilizado para o desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa,

não gerando receitas, apenas tecnologias, produtos e processos para o desenvolvimento sustentável das

cadeias da carne e do leite bovinos. Quanto à compatibilização do custeio e investimento com o orçamento

aprovado, a Unidade pode apenas gastar o equivalente ao seu orçamento autorizado, e todas as receitas

geradas são convertidas em receitas para a execução dos projetos de pesquisa, para a manutenção e gestão

da Unidade, conforme relatado no item  6.4.b deste Relatório.

6.4.d Avaliação e Melhorias

O acompanhamento e a avaliação das ações ocorrem através da análise do orçamento executado

em função do teto aprovado por ação e sua periodicidade é mensal, de forma que o Gestor possa corrigir em

tempo qualquer ação que esteja extrapolando os recursos aprovados para sua execução. Paralelamente,

ocorre a avaliação técnica, por meio de relatórios periódicos, da execução física das ações de pesquisa

desenvolvidas.
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7. RESULTADOS

7.1. Artigos Disponibilizados na Imprensa.

(*) Inclui reportagens, notícias, notas informativas, notas de agenda e de eventos
(**) São os artigos assinados, de empregados da Embrapa Pecuária Sudeste, em veículos na mídia geral e
na mídia especializada. Inclui também respostas de cartas, publicadas em veículos, assinadas por
empregados. Não inclui artigos em revistas e publicações científicas
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7.2. Empresas Parceiras.

7.3. Componentes do Índice de Desenvolvimento Institucional – IDI (2005-2006)
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 Metas Técnicas ( Base Projetos PDU)
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7.4. Indicadores de Desempenho Metas Realizadas – PAT

7.4.1. Produção Técnico-Científica
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 7.4.2. Produção Técnico-Científica
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7.4.3. Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Processos
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7.4.4. Transferência de Tecnologia e Promoção da Imagem
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Palestra, hs
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7.5. Clima Organizacional

Resultados  mais relevantes sobre pesquisa de Clima Organizacional realizada na  Embrapa
Pecuária Sudeste.

7.5.1. Área de Atuação:  7.5.2. Distribuição por sexo:

7.5.3. Escolaridade:  7.5.4. Tempo de Serviço

7.5.5. Estou Satisfeito por trabalhar na
Embrapa ?

7.5.6. Estou satisfeito com a minha
escolha profissional ?
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7.5.7. No meu setor, todos os colegas se
tratam com respeito ?

7.5.8. Conheço o Plano de Cargos e
Salários (PCS) da Embrapa ?

7.5.9. A Embrapa valoriza os seus
empregados enquanto seres
humanos ?

7.5.10. O trabalho da Embrapa é
reconhecido pela comunidade
local?
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           7.6. Processo de Aprendizagem em Gestão Orçamentária e Financeira

Fontes de

Informação

Indicadores/Informações

Qualitativas
Análise Crítica

Responsável pelo

PMG

Responsável Freqüência

SOF/são Evolução das

despesas de projetos

Equipe

Técnica

Mensal Chefia Administrativa

Prática de Gestão Disseminação Continuidade Principais Melhorias

Implementadas
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7.7 Resultados Orçamentários e Financeiros.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

Receitas - Embrapa Pecuária Sudeste

Fonte: SISPAT

Tipo de Receita Ano

2003 2004 2005 2006

Direta    1.008.113,00  1.083.747,00  1.163.796,84  1.124.379,06

Indireta      636.799,00     815.174,00     857.694,88

   1.644.912,00  1.898.921,00  2.021.491,72  1.124.379,06

- Receita Direta 2003 2004 2005 2006

Receita patrimonial      18.523,00       27.986,00       24.838,11        27.023,53

Receita Comercial (vegetais)        3.814,00       87.575,00     106.987,49      137.471,62

Receita Comercial (animais)     466.303,00     430.106,00     554.715,84      443.791,84

Receita de Serviços      23.233,00       28.845,00       29.155,00        19.291,05

Outras Receitas Correntes      30.885,00        3.611,00       14.507,40        12.754,00

Venda de Tecnologia (matrizes/reprod.)     210.865,00                  -       71.935,50        49.960,00

Alienação de Outros Bens Móveis     244.490,00     504.280,00     361.657,50      434.087,02

Transferências correntes      10.000,00        1.344,00                  -                   -

 1.008.113,00  1.083.747,00  1.163.796,84    1.124.379,06

- Receita Indireta 2003 2004 2005 2006

Recursos Recebidos de Terceiros      24.469,00     177.270,00     339.114,32                   -

Despesas pagas por Terceiros     612.330,00     637.904,00     518.580,56                   -

    636.799,00     815.174,00     857.694,88                   -

Despesas - Embrapa Pecuária Sudeste

Fonte: SIAFI

Rubrica Ano

2003 2004 2005 2006

Desp. Correntes    1.540.583,21    1.673.837,54  1.669.583,76  2.112.309,18

Desp. Capital      234.569,00      356.612,78     851.200,67     740.010,27

   1.775.152,21    2.030.450,32  2.520.784,43  2.852.319,45

Fonte Ano

Nome Código 2003 2004 2005 2006

Recursos Ordinários 0100     734.624,05     984.703,24     975.554,49    1.600.021,91

Comp.Financ.p/ Explor. Petr. 0142          6.825,50

Outras Contr. Econômicas 0172       27.224,29       36.455,89

FINEP -       27.224,29       36.455,89          6.825,50

��������� 	 �
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

Recursos diretamente arrecadados 0250     954.264,31     986.094,60  1.176.716,31      886.035,82

Recursos diretamente arrecadados 0650      298.508,19

    954.264,31     986.094,60  1.176.716,31    1.184.544,01

Op. de Créditos Externos - Conv. 0148        6.344,87     311.031,28        12.500,00

Recursos Ordinários - contr. BIRD 1100      86.263,85       26.083,32       21.026,46

Recursos Ordinários - contr. BID 2100        48.428,03

Prodetab/Agrofuturo      86.263,85       32.428,19     332.057,74        60.928,03

 1.775.152,21  2.030.450,32  2.520.784,43    2.852.319,45
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bens patrimoniais: Nº total em 31/12/3003 =  2767

             Nº atual em 31/12/2006 = 2948

7.8 Resultados Relativos a Suprimento

Processos de aquisição bens/serviços

2003 = 300

2004 = 268

2005 = 324

2006 = 315*

GLOSSÁRIO

ACE: Área de Comunicação Empresarial

AEE: Associação dos Empregados da Embrapa.

AMP: Análise e Melhoria de Processos

ANT: Área de Negócios Tecnológicos

ATER: Órgãos de Assistência Técnica (ex.: Emater)

CAE: Conselho Assessor Externo

CAVE: Comissão de Avaliação Estratégica

CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

C&T: Ciência e Tecnologia

CTI: Comitê Técnico Interno

CTP: Comissão Técnica de Programa

CTMP: Comissão Técnica de Macroprograma

CTS: Comitê Técnico da Sede

EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural.

EPI: Equipamento de Proteção Individual

EPC: Equipamento de Proteção Coletiva

FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos

FUNCITEC: Fundação de Ciência e Tecnologia

GEOPI: Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação

IDI - Índice de Desenvolvimento Institucional

IEF: Índice de Eficiência Relativa

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MGE: Modelo de Gestão Estratégica

MP: Macroprograma

NT: Núcleo Temático

NTI: Núcleo de Tecnologia da Informação

OEPA: Órgão Estadual de Pesquisa Agropecuária

ONG: Organização Não Governamental

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento
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PAT: Plano Anual de Trabalho

PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

PDE: Plano Diretor da Embrapa

PDU: Plano Diretor da Unidade

PNMA II: Programa Nacional de Meio Ambiente II

PPA: Plano Plurianual de Investimentos

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PQV: Programa de Qualidade de Vida

PRODETAB: Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil

SAAD-RH: Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Resultados de Trabalho

Individual

SAC: Serviço de Atendimento ao Cidadão

SAPRE: Sistema de Avaliação e Premiação por Resultados

SAU: Sistema de Avaliação de Unidades

SEG: Sistema Embrapa de Gestão

SEP: Sistema Embrapa de Planejamento

SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira

SICAF: Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores da Administração Pública Federal

SIDE: Sistema de Informação para Decisão Estratégica

SIGED: Sistema de Gerenciamento de Documentos

SIGEPD: Sistema de Gestão de P&D

SIPAT: Semana Interna de Prevenção de Acidentes

SINPAF: Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento

Agropecuário

SISPAT: Sistema Integrado do Plano Anual de Trabalho

SNPA: Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária

SOF: Setor de Orçamento e Finanças

SPM: Setor de Patrimônio e Materiais

SRH: Setor de Recursos Humanos

UD: Unidade Descentralizada

UnC: Universidade do Contestado


