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Para  cumprir  a  missão  de  viabilizar  soluções  para  o  desenvolvimento  sustentável  do 
espaço rural com foco no negócio florestal, a Embrapa Florestas mantém parcerias com 
diferentes segmentos da sociedade brasileira, sejam eles pessoas físicas ou instituições 
públicas  ou  privadas,  bem  como  com  órgãos  internacionais.  Essas  relações  de 
cooperação ou de prestação de serviços são, muitas vezes, estabelecidas por meio de 
convênios ou contratos de cooperação técnica que garantem a formalização dos direitos e 
deveres  de  ambos  partícipes,  focadas  sempre  no  aprimoramento  e/ou  no 
desenvolvimento  de  pesquisas  científicas.  A  Embrapa Florestas sempre  dispôs  de 
arquivos com todos os instrumentos formais catalogados em pastas de forma impressa e 
disponíveis para consulta. Porém, independentemente desses arquivos, constatou-se a 
necessidade em disponibilizar,  via  intranet,  extratos desses contratos,  como forma de 
orientação  e  divulgação  ao  público  interno  quanto  às  parcerias  existentes  e  aos 
respectivos  objetos  técnicos  de  cada  uma.  Essa  identificação  mostrou,  também,  a 
necessidade de  orientar  a  atuação  e os  trâmites  realizados  pelo  Setor  de  Contratos. 
Analisando  as  mídias  disponíveis,  optou-se  pela  criação  de  web pages do  setor  de 
contratos, alocadas na  intranet da Unidade. Em 2003, as páginas foram organizadas e 
disponibilizadas para acesso do usuário, contendo um menu com links para os conteúdos, 
sendo ele:  Home (página inicial  de abertura),  Sistema de Contratos (visualização dos 
extratos  dos  contratos  firmados  pela  UD),  Formulários  (documentos  necessários  para 
formalização  da  parceria),  Orientações  (breve  síntese  sobre  como  proceder 
internamente), Parcerias (relação dos parceiros), Processos e Procedimentos (documento 
orientador sobre o fluxo dos contratos), e por  último links para a página da Assessoria 
Jurídica da Embrapa e da Unidade. Atualmente, a manutenção dessa página é feita pela 
Área de Comunicação e Negócios, que promove a inserção das informações das novas 
parcerias firmadas pela Unidade.
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