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AGENDA DE PRIORIDADES - 2014 - 2034 a

Embrapa Gado de Corte

Ver textos introdutórios (missão, visão, etc.)

PERSPECTIVA
Eixos de Impacto

PERSPECTIVA
Macrotemas e Temas Transversais

DIRETRIZES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2. Aproveitamento Sustentável dos Recursos Naturais

Diretrizes/Objetivos Específicos
3. Desenvolver conhecimentos e tecnologias para uso  sustentável dos recursos naturais (para a intensif icação da produção, a recuperação de
passivos ambientais e a diversificação dos sistemas  de produção nos biomas).

CONTRIBUIÇÕES
1. Desenvolver conhecimentos e tecnologias para o a dequado manejo e conservação do solo e da água em s istemas de produção de
pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar a quantificação de GEEs no solo em sistemas de ILPF. 2017 Avanço do conhecimento

2. Desenvolver conhecimentos e tecnologias para uso  sustentável dos recursos naturais na pecuária de c orte visando a recuperação e
renovação de pastagens e a recuperação de áreas nat urais degradadas para a conservação.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Gerar/lançar uma cultivar de um híbrido de Brachiaria para
diversificação de pastagens voltado para uso em solos ácidos e
de baixa fertilidade natural, uso em sistemas integrados e como
alternativa para recuperação de pastagens degradadas.

2022 Cultivar / linhagem

4. Estudar a emissão de metano entérico e métodos a lternativos de sua mensuração em sistemas de produç ão de bovinos de corte.
6. Integrar tecnologias e conhecimentos sobre recur sos naturais (uso, conservação, etc.) para apoiar a s estratégias e a formulação de
políticas e a tomada de decisão para os setores pro dutivos.

CONTRIBUIÇÕES
3. Integrar tecnologias e conhecimentos sobre recur sos naturais (uso, conservação, etc.) para apoiar a s estratégias e a formulação de
políticas e a tomada de decisão para o setor produt ivo de pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver o Protocolo Carne Carbono Neutro para fomentar a
implementação de sistemas de produção pecuários mais
sustentáveis.

2016 Prática/processo agropecuário

Definir descritores de Stylosanthes para proteção de cultivares
junto ao SNPC/MAPA.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Realizar levantamento com quantificação das emissões de GEEs,
a emissão de metano entérico de animais e o acúmulo de C no
solo nos sistemas de produção e na vegetação natural
envolvendo tecnologias de ILP e ILPF.

2017 Avanço do conhecimento

Definir descritores morfológicos mínimos para condução de
ensaios de distinguibilidade em Stylosanthes guianensis e
Stylosanthes capitata.

2015 Avanço do conhecimento

3. Novas Ciências:Biotecnologia, Nanotecnologia e G eotecnologia
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Aplicar novas ciências, métodos e processos na p rospecção de funções e novos usos de recursos bioló gicos, com ênfase na geração de
novos ativos de inovação

CONTRIBUIÇÕES
3. Aplicar novas ciências de pré-melhoramento de fo rrageiras utilizadas em sistemas de produção pecuári a.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver e aplicar marcadores moleculares no programa de
melhoramento de Brachiaria spp.

2016 Avanço do conhecimento

Contruir base de dados de sequências expressas de DNA em
Brachiaria brizantha durante interação com a cigarrinha-
das-pastagens Notozulia entreriana.

2015 Avanço do conhecimento

Avaliar o potencial da seleção genômica no melhoramento de
forrageiras.

2015 Avanço do conhecimento

Avaliar sequências diferencialmente expressas de Panicum
maximum em resposta ao fungo Bipolaris maydis como potencial
ferramenta para seleção precoce de genótipos mais resistentes.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Gerar informações sobre a capacidade de combinação de
genótipos de Panicum maximum.

2018 Avanço do conhecimento
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Gerar modelos preditivos do valor genotípico de plantas sexuais
de Panicum maximum.

2018 Avanço do conhecimento

Desenvolver metodologia de diferenciação de calos e embriões
somáticos em Panicum maximum visando futura transformação
genética.

2018 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver Fingerprint de cultivares de Panicum maximum
utilizando marcadores microssatélites

2019 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Detectar marcadores moleculares para resistência de Panicum
maximum a Bipolaris maydis.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Consolidar a metodologia de Seleção Recorrente como estratégia
de obtenção de híbridos superiores em Brachiaria.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver marcadores moleculares a partir de sequencias
ESTs de genótipos de P. maximum sob estresse hídrico.

2015 Avanço do conhecimento

Desenvolver metodologia baseada em proteínas envolvidas com
a resistência de braquiária à cigarrinha-das-pastagens.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver biblioteca de sequências diferencialmente expressas
de Panicum maximum Jacq. em resposta à infecção pelo fungo
Bipolaris maydis

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Desenvolver ESTs e buscar genes em gramíneas forrageiras
envolvidos na resistência à estresses bióticos.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Desenvolver ESTs e genes em gramíneas forrageiras envolvidos
na resistência à estresses bióticos a partir de dados gerados por
pirosequenciamento massal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Consolidar a metodologia de cruzamentos direcionados entre
genótipos sexuais melhorados x apomíticos elite como estratégia
de curto/médio prazo para a obtenção de híbridos superiores de
Brachiaria spp.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Disponibilizar genes candidatos para resistência as cigarrinhas-
das-pastagens e à Bipolaris maydis, visando auxiliar os
programas de melhoramento de Brachiaria spp. e P. maximum.

2020 Avanço do conhecimento

Realizar fenotipagem em larga escala para estresses abióticos. 2020 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Realizar genotipagem em larga escala para estresses bióticos e
abióticos (Seleção assistida).

2026 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Caracterizar populações para os programas de melhoramento de
Brachiaria.

2019 Avanço do conhecimento

Realizar mapeamento de loci associado a resistência às
cigarrinhas típicas das pastagens em híbridos de Brachiaria.

2019 Avanço do conhecimento

Desenvolver banco de dados de sequências expressas em
Cenchrus ciliaris em resposta ao déficit hídrico.

2016 Sistema de informação

Realizar montagem e anotação do genoma funcional de raízes de
Brachiaria decumbens sob estresse por alumínio.

2016 Sistema de informação

Apoiar a formação de estudantes na aplicação de novas ciências
de pré-melhoramento de forrageiras.

2016 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

Analisar o comportamento citológico de genótipos de Urochloa
humidicola (Syn Brachiaria humidicola).

2016 Avanço do conhecimento

Realizar a conservação de acessos e intercâmbio referente ao
Banco Ativo de Germoplasma de Panicum maximum.

2016 Enriquecimento e/ou manutenção de Coleção
Biológica

Elaborar e incluir dados de passaporte no Alelo referente ao
Banco Ativo de Germoplasma de Panicum maximum.

2016 Enriquecimento e/ou manutenção de Coleção
Biológica

Realizar seleção intrapopulacional em Brachiaria ruziziensis
tetraplóide para obtenção de híbridos no melhoramento de
Brachiaria na Embrapa.

2016 Avanço do conhecimento

Avaliar a eficiência dos métodos de melhoramento em B.
ruziziensis e da estratégia de seleção para obtenção de híbridos
no melhoramento de Brachiaria na Embrapa.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

5. Prospectar, identificar, desenvolver e aplicar g enes e funções biológicas que promovam tolerância a  estresses abióticos e bióticos e
eliminação de contaminantes em alimentos

CONTRIBUIÇÕES
2. Desenvolver forrageiras geneticamente modificada s para pecuária de corte voltadas à tolerância de e stresses abióticos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Gerar pelo menos um evento elite de Brachiaria spp. para
tolerância a seca (OGM).

2025 Cultivar / linhagem

6. Acessar, adaptar e desenvolver aplicações comput acionais em apoio à biologia sintética, biossimulaç ão, bioprospecção e fabricação
avançada baseada em conhecimentos de base biológica

CONTRIBUIÇÕES
4. Desenvolver ferramentas de bioinformática para a plicação no melhoramento de gado de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estabelecer processos de coleta e organização criteriosa de
dados econômicos e ambientas de sistemas produtivos de gado
de corte, de forma a alimentar corretamente os processos a
serem desenvolvidos pela plataforma de bioinformática.

2018 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Estabelecer processos de coleta e organização criteriosa de
dados de pedigree, fenótipos e material biológico em bovinos de
corte.

2018 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial
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11. Desenvolver e fazer aplicação do sensoriamento r emoto, geoprocessamento e modelos de gestão e intel igência territorial para
caracterização integrada dos quadros natural, agrári o, agropecuário, florestal, socioeconômico e de inf raestrutura dos diversos biomas e
territórios rurais

CONTRIBUIÇÕES
1. Desenvolver e aplicar o sensoriamento remoto, ge oprocessamento e modelos de gestão e inteligência t erritorial para caracterização
integrada dos quadros natural, agropecuário, socioe conômico e de infraestrutura nos diversos biomas e territórios voltados à pecuária de
corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar processo estruturado para coleta de dados
georreferenciados da pecuária de corte comercial brasileira para
avaliações regionais de sustentabilidade.

2015 Avanço do conhecimento

4. Automação, Agricultura de Precisão e TICs
Diretrizes/Objetivos Específicos
7. Acessar, adaptar e desenvolver inovações que via bilizem a aplicação dos conceitos e soluções da AP p ara intensificação da produção
sustentável, priorizando sistemas integrados (agricu ltura, pecuária e florestas)

CONTRIBUIÇÕES
2. Desenvolver soluções computacionais inovadoras n o âmbito da pecuária de precisão para intensificaçã o da produção sustentável em
sistemas tradicionais e integrados.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver programa de computador de simulação de cenários
para suporte à tomada de decisão com uso das alternativas do
Programa Embrapa de Nutrição (Invernada 2.0).

2018 Softwares para Clientes Externos

8. Acessar, adaptar e desenvolver inovações baseada s na Tecnologia da Informação (TI) para desenvolvim ento de sistemas mais amigáveis de
automação, mecanização e agricultura de precisão

CONTRIBUIÇÕES
1. Desenvolver soluções computacionais inovadoras d e automação e mecanização acessíveis e de alta usabi lidade para a pecuária.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver sistema de monitoramento automático da
suplementação animal a pasto.

2017 Protótipo de máquinas, equipamentos e
implementos

10. Desenvolver sistemas de rastreabilidade e de ce rtificação de produtos
CONTRIBUIÇÕES
3. Desenvolver sistemas de rastreabilidade e de cer tificação voltados à cadeia produtiva da pecuária d e corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver sistema gestor de protocolos de rastreabilidade de
bovinos de corte.

2017 Softwares para Clientes Externos

5. Segurança Zoofitosanitária das Cadeias Produtiva s
Diretrizes/Objetivos Específicos
3. Desenvolver, aprimorar e promover o acesso a sis temas de manejo de pragas

CONTRIBUIÇÕES
2. Desenvolver práticas de manejo integrado de prag as, doenças e plantas daninhas que prejudicam o des envolvimento de forrageiras
tropicais voltadas à pecuária.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Definir estratégias de manejo de plantas daninhas para
gramíneas e leguminosas forrageiras.

2015 Prática/processo agropecuário

Identificar genótipos de Brachiaria com tolerância a estresses
bióticos.

2019 Produto Pré-Tecnológico

18. Intensificar o desenvolvimento de insumos bioló gicos (DNA, imunógenos, genes, entre outros) aplica dos e alternativos ao diagnóstico,
prevenção e controle massivo de patógenos.

CONTRIBUIÇÕES
3. Desenvolver novas vacinas para as principais doe nças de ruminantes e/ou insumos tecnológicos relaci onados.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Apoiar a formação de estudantes no desenvolvimento de novas
vacinas para principais doenças de ruminantes e/ou insumos
tecnológicos relacionados.

2015 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

Desenvolver metodologia para a produção da vacina quimérica
recombinante.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver metodologia para a padronização de teste de ELISA
para a pesquisa de IgG no soro de animais imunizados com
AnaBab.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Avaliar a resposta humoral elicitada pela injeção com AnaBab e
também a reatividade cruzada de soros de animais naturalmente
infectados com Babesia bovis, B. bigemina e Anaplasma visando
o desenvolvimento de uma vacina contra tristeza parasitária
bovina (TPB).

2015 Avanço do conhecimento

Testar vacinas de DNA contra Corynebacterium
pseudotuberculosis.

2017 Insumo agropecuário

Testar vacinas de DNA associadas à nanopartículas de quitosana
contra Corynebacterium pseudotuberculosis.

2017 Insumo agropecuário

Identificar potenciais imunógenos de Corynebacterium
pseudotuberculosis e avaliação de vacinas.

2016 Avanço do conhecimento

Desenvolver e avaliar vacinas contra Brucella abortus. 2016 Avanço do conhecimento
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Testar construções plamidiais recombinantes como alternativa
para o controle da anaplasmose bovina.

2015 Produto Pré-Tecnológico

Desenvolver e validar imunógenos contra tristeza parasitária
bovina.

2018 Insumo agropecuário

Desenvolver vacina RmCG/TI/LTB contra o carrapato-do-boi
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

2018 Insumo agropecuário

Desenvolver vacina contra aborto ovino causado pelo parasita
Toxoplasma gondii.

2017 Insumo agropecuário

4. Desenvolver tecnologias para o diagnóstico das p rincipais doenças de ruminantes.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar levantamento de contaminação de carcaças em
abatedouros por Salmonella e E. Coli.

2015 Avanço do conhecimento

Desenvolver qPCR multiplex para detecção de Salmonella e
Escherichia coli enterohemorrágica em carcaças de bovinos.

2018 Insumo agropecuário

Desenvolver testes Elisa para plataforma Luminex para
neosporose.

2017 Produto Pré-Tecnológico

Desenvolver método sorológico para detecção de tuberculose
bovina.

2016 Insumo agropecuário

Desenvolver processo de genotipagem de Mycobacterium bovis
baseado em sequenciamento genômico.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver processo de detecção de Mycobacterium bovis no
leite, queijos frescos e carne por nested-PCR

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Realizar capacitações de pesquisadores e técnicos no diagnóstico
das principais doenças de ruminantes.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Realizar a genotipagem de isolados de Mycobacterium bovis em
um rebanho bovino no extremo sul do Brasil.

2016 Avanço do conhecimento

Avaliar métodos para detecção de Escherichia coli e Salmonella
em carcaças bovinas.

2016 Avanço do conhecimento

5. Desenvolver tecnologias para o controle dos prin cipais parasitas de ruminantes.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Identificar estirpes de Bt com atividade inseticida a larvas de
mosca-dos-chifres e mosca-dos-estábulos.

2015 Avanço do conhecimento

Desenvolver metodologia de bioensaio para avaliação da ação de
Bt em larvas de mosca-dos-chifres e mosca-dos-estábulos.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Realizar a caracterização de Bt com atividade larvicida mosca-
dos-chifres e mosca-dos-estábulos.

2016 Avanço do conhecimento

Descrever as características de sobrevivência, germinação e
persistência de esporos de Bt em substratos larvares de mosca-
dos-chifres e mosca-dos-estábulos.

2016 Avanço do conhecimento

Desenvolver metodologia de uso da Plataforma de Monitoramento
de mosca-dos-estábulos.

2017 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver plataforma de monitoramento e alertas para surtos
de mosca-dos-estábulos – MoscAlerta.

2017 Prática/processo agroindustrial

Elaborar recomendações para controle estratégico da mosca-
dos-chifres

2017 Prática/processo agropecuário

Desenvolver armadilha para monitoramento e controle da mosca-
dos-estábulos.

2017 Prática/processo agropecuário

Identificar molécula isolada a partir de Tagetes sp. e previamente
caracterizada para ensaios de controle de carrapatos de bovinos
e equinos.

2017 Insumo agropecuário

Desenvolver antígenos capazes de proteger bovinos contra o
carrapato.

2015 Insumo agroindustrial

6. Desenvolver tecnologias para controle e diagnóst ico de doenças da esfera reprodutiva em gado de cor te.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver tecnologias para diagnóstico de doenças vesiculares
e reprodutivas virais de bovinos.

2018 Insumo agropecuário

Desenvolver vacina contra aborto bovino causado pelo parasito
Neospora caninum.

2017 Insumo agropecuário

Elaborar manual técnico para controle das principais doenças
reprodutivas, diarreia neonatal e parasitoses.

2016 Avanço do conhecimento

19. Intensificar o desenvolvimento de ações e inova ções para ampliação do bem estar na produção animal .
CONTRIBUIÇÕES
1. Desenvolver inovações para ampliação do bem-esta r animal e adaptabilidade de raças bovinas e ovinas  em condições de sistemas
pecuários tropicais.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Avaliar a ambiência e conforto térmico de sistemas ILPF sob
diferentes arranjos.

2017 Avanço do conhecimento

Desenvolver protótipo de equipamento do tipo vestível para
mensuração automatizada de variáveis fisiológicas em bovinos.

2016 Protótipo de máquinas, equipamentos e
implementos

Elaborar recomendação de sistemas de produção de bovinos e
ovinos em arranjos iLPF termicamente confortáveis.

2017 Prática/processo agropecuário
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Formar rede de pesquisa em ambiência e bem estar animal de
bovinos de corte em sistemas ILPF.

2017 Arranjos institucionais

Propor metodologia científica para avaliação de qualidade e
quantidade da sombra de espécies arbóreas nativas e exóticas.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver metodologia para avaliação de adaptabilidade ao
calor em bovinos e ovinos de corte.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver metodologia para avaliação termográfica em bovinos
de corte.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

6. Sistemas de Produção Inovadores e Sustentáveis
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Ampliar estudos das interações bióticas e abióti cas nos sistemas de produção para subsidio a estrat égias mais eficientes de manejo, uso
seguro e eficiente de insumos e programas de melhor amento genético.

CONTRIBUIÇÕES
3. Desenvolver genótipos de forrageiras tropicais p ara pecuária, via melhoramento e seleção, visando a daptação às mudanças climáticas.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Avaliar genótipos de Panicum maximum sob estresses abióticos. 2015 Avanço do conhecimento

Caracterizar genótipos de Panicum maximum quanto à tolerância
à seca.

2015 Avanço do conhecimento

Gerar/lançar uma cultivar de um híbrido de Brachiaria humidicola
para diversificação de pastagens em áreas de solos mal drenados
e baixa fertilidade natural.

2023 Cultivar / linhagem

Promover o melhoramento da forrageira tropical Panicum
maximum.

2015 Avanço do conhecimento

Gerar/lançar cultivar híbrida de Brachiaria sp. adaptadas a
diferentes condições de estresses.

2030 Cultivar / linhagem

Gerar/lançar cultivar híbrida de Panicum maximum adaptadas a
diferentes condições de estresses.

2030 Cultivar / linhagem

Identificar genótipos de Brachiaria com tolerância a estresses
abióticos.

2019 Produto Pré-Tecnológico

Promover a formação de estudante de graduação por meio da
avaliação de híbridos de Panicum maximum no RS quanto a
tolerância às geadas.

2015 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

4. Desenvolver genótipos de forrageiras tropicais, via seleção e melhoramento, voltadas à pecuária par a diversificação, intensificação e
sustentabilidade dos sistemas de produção.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Selecionar híbridos apomíticos de Brachiaria obtidos e avaliados
agronomicamente.

2019 Produto Pré-Tecnológico

Estudar a variação genética em caracteres de sementes na
leguminosa forrageira Stylosanthes capitata Vogel.

2015 Avanço do conhecimento

Desenvolver cultivar híbrida BRS Ipyporã de Brachiaria brizantha
com geração de resultados parciais ou intermediários.

2015 Cultivar / linhagem

Registrar cultivares de Stylosanthes. 2015 Cultivar / linhagem

Avaliar a reação de híbridos apomíticos de Panicum maximum a
Bipolaris maydis, agente causal da mancha foliar.

2015 Avanço do conhecimento

Selecionar híbridos de P. maximum resistentes às cigarrinhas. 2015 Cultivar / linhagem

Cancelada - Cultivar 2016. 2016 Cultivar / linhagem

Desenvolver cultivar de Brachiaria brizantha recomendada para
uso em ILP

2017 Cultivar / linhagem

Avaliar dois genótipos de P. maximum quanto a nematóides. 2015 Avanço do conhecimento

Desenvolver cultivar híbrida de Panicum maximum cv. BRS
Tamani com porte baixo, boa qualidade e adaptada a altitude
mais elevada

2015 Cultivar / linhagem

Selecionar híbridos apomíticos de Panicum maximum para
avaliação em rede nacional.

2018 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar genótipos de Panicum maximum resistentes à mancha
das folhas causadas por Bipolaris maydis.

2018 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar genótipos de Panicum maximum tolerantes ao
sombreamento para uso em sistemas ILPF.

2018 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar genótipos de P. maximum resistentes às cigarrinhas-
das-pastagens

2018 Produto Pré-Tecnológico

Desenvolver cultivar híbrida de Brachiaria spp. (B.ruziziensis x B.
brizantha) recomendada para o bioma Cerrados que apresente
elevada resistência às cigarrinhas típicas das pastagens.

2018 Cultivar / linhagem

Identificar genótipos de Brachiaria com tolerância a estresses
bióticos.

2019 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar híbridos sexuais de Brachiaria decumbens. 2015 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar híbridos apomíticos de Brachiaria decumbens. 2015 Produto Pré-Tecnológico

Identificar genótipos de Panicum, Brachiaria e Stylosanthes
resistentes às principais doenças e às cigarrinhas das pastagens.

2015 Cultivar / linhagem

Selecionar híbridos apomíticos de Brachiaria spp. 2016 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar híbridos sexuais de Brachiaria spp. 2016 Produto Pré-Tecnológico
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Gerar/lançar uma Cultivar de um híbrido de P. maximum para
diversificação e intensificação das pastagens.

2025 Cultivar / linhagem

Desenvolver cultivar híbrida de Brachiaria spp. (B.ruziziensis x B.
brizantha) recomendada para o bioma Cerrados que apresente
elevada resistência às cigarrinhas típicas das pastagens.

2018 Cultivar / linhagem

Indicar cultivares do gênero Brachiaria para sistemas integrados
de produção (ILP e ILPF).

2019 Cultivar / linhagem

Avaliar e selecionar híbridos interespecíficos de Brachiaria
gerados por cruzamentos controlados.

2015 Cultivar / linhagem

Desenvolver genótipo elite com potencial para registro e proteção
como cultivar.

2015 Cultivar / linhagem

Selecionar híbridos de Panicum maximum para o bioma
Amazônia.

2015 Cultivar / linhagem

Selecionar híbridos de Panicum maximum para o bioma Cerrado. 2015 Cultivar / linhagem

Avaliar e selecionar acessos e híbridos de Panicum maximum. 2015 Avanço do conhecimento

Promover o registro e proteção da BRS Quênia - cultivar de
Panicum maximum.

2015 Cultivar / linhagem

Selecionar genótipos de Panicum maximum quanto ao
florescimento em Mato Grosso do Sul.

2015 Cultivar / linhagem

Avaliar híbridos de Panicum maximum selecionados para o Bioma
Mata Atlântica.

2015 Cultivar / linhagem

5. Desenvolver genótipos de melhor valor nutritivo de forrageiras tropicais para pecuária via seleção e melhoramento.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Selecionar híbridos sexuais de Brachiaria obtidos com melhor
desempenho agronômico.

2019 Produto Pré-Tecnológico

Selecionar genótipos promissores de Brachiaria com potencial
para cruzamentos.

2015 Cultivar / linhagem

Desenvolver e registrar Brachiaria brizantha BR RB 331 Ipyporã. 2015 Cultivar / linhagem

16. Desenvolver metodologias e ferramentas para ava liação genética de gado de corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estabelecer procedimentos para preparo de conjuntos de dados
usados em avaliações genéticas de gado de corte.

2018 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implementar modelos genético-estatísticos mais eficientes
implementados em avaliações genéticas de grandes populações
em gado de corte.

2018 Avanço do conhecimento

Elaborar plano de desenvolvimento de solução computacional
integrada para avaliações genéticas de grandes populações em
gado de corte.

2018 Estudo prospectivo

Desenvolver software para avaliação genética em grandes
populações voltado a programas de melhoramento genético
coordenados pela Embrapa.

2018 Sistema de informação

Desenvolver rotina automatizada para avaliação genética
periódica de gado de corte

2018 Sistema de informação

Desenvolver metodologia para avaliação genética de bovinos de
corte puros e compostos.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver metodologia para identificar marcadores moleculares
associados a características produtivas em bovinos localmente
adaptados.

2016 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Identificar marcadores para característica de produção em
animais da raça Canchim.

2016 Avanço do conhecimento

Realizar capacitações de agentes multiplicadores em
melhoramento genético de gado de corte.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Desenvolver aplicativo móvel do Sumário de Touros Senepol para
plataforma Android.

2016 Softwares para Clientes Externos

17. Estabelecer objetivos, critérios e índices de s eleção com abordagem econômica e ambiental no melho ramento de gado de corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar índices de seleção considerando impactos econômicos
e/ou ambientais em gado de corte.

2018 Avanço do conhecimento

18. Desenvolver estratégias de seleção e acasalamen to no melhoramento de gado de corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estabelecer indicadores de incremento no ganho genético em
gado de corte, relacionados ao uso eficiente de novilhas.

2018 Avanço do conhecimento

Desenvolver nova versão do software do programa de
Melhoramento Genético de Gado de Corte Geneplus – Embrapa,
com incorporação de ferramental de seleção e acasalamento.

2018 Softwares para Clientes Externos

Estabelecer indicadores de incremento no ganho genético
relacionados ao uso eficiente de touros jovens.

2018 Avanço do conhecimento

Determinar impactos da adoção de procedimentos de
acasalamento corretivo em programas de melhoramento de gado
de corte.

2018 Avanço do conhecimento
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Estabelecer indicadores de incremento no ganho genético em
gado de corte, relacionados ao uso estratégico de doadoras e
receptoras.

2018 Avanço do conhecimento

Realizar avaliações genéticas (DEPs) de touros para as principais
características de importância econômica do programa
PampaPlus.

2015 Avanço do conhecimento

19. Desenvolver estratégias de uso de recursos gené ticos com foco na eficiência produtiva, na adaptabi lidade aos trópicos e na qualidade
exigida pelos diferentes mercados de carne bovina.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar recomendação de uma estratégia de cruzamento
envolvendo raças taurinas e compostas com Nelore para
produção de carne de alta qualidade no sistema precoce.

2016 Prática/processo agropecuário

Realizar capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores com foco na produção de carne bovina de
qualidade.

2015 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Organizar base de dados do sistema Qualicarne de produção. 2015 Prática/processo agropecuário

Identificar marcadores moleculares associados à maciez e
marmorização da carne de novilhas.

2016 Avanço do conhecimento

23. Desenvolver ferramentas de avaliação da qualida de da carne e do rendimento comercial visando proce ssos de tipificação,
melhoramento genético e certificação de produtos em  gado de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Capacitar estudantes em ciência da carne. 2016 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

2. Desenvolver, validar e promover o acesso a tecno logias inovadoras de manejo de sistemas de produção  e recomendações para o aumento
da produtividade, maior eficiência no uso de insumo s e dos fatores de produção, para diferentes regiõe s e grupos sociais.

CONTRIBUIÇÕES
2. Desenvolver TPPS sustentáveis voltadas a sistema s de produção de bovinos e ovinos de corte tradicio nais e integrados.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Definir o manejo do pastejo adequado para otimizar o sistema
integrado bovino e ovino.

2019 Prática/processo agropecuário

Elaborar recomendações técnicas baseadas em boas práticas
agropecuárias para propriedades rurais no APA do Córrego
Ceroula, Campo Grande/MS.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar prática/processo de manejo de eucalipto em sistema de
ILPF.

2019 Prática/processo agropecuário

Indicar clones de eucalipto para uso múltiplo da madeira
adaptados ao estado de MS.

2019 Cultivar / linhagem

Indicar clones de eucalipto de elevado potencial produtivo
adaptados ao estado de MS.

2019 Cultivar / linhagem

Recomendar práticas para uso em sistemas ILP/ILPF. 2017 Prática/processo agropecuário

Avaliar o desempenho silvicultural de clones de eucalipto para
uso múltiplo.

2015 Avanço do conhecimento

6. Recomendar práticas de manejo para a produção de  sementes e mudas de forrageiras tropicais voltadas  à pecuária.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estabelecer práticas de manejo de genótipos promissores de
Panicum maximum visando a produção de sementes.

2015 Avanço do conhecimento

Estimar a produtividade e qualidade de sementes de híbridos
interespecíficos de Brachiaria.

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em produtividade e qualidade da produção de
sementes de cultivares, acessos e híbrido de Brachiaria a
diferentes épocas de corte de uniformização e níveis de fertilidade
do solo com ênfase em N.

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em produtividade e qualidade da produção de
sementes de cultivares, acessos e híbrido de Brachiaria a
diferentes épocas de corte de uniformização e níveis de fertilidade
do solo com ênfase em K.

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em produtividade e qualidade da produção de
sementes de cultivares, acessos e híbridos de Panicum a
diferentes épocas de corte de uniformização e níveis de fertilidade
do solo com ênfase em K.

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em sincronização e qualidade da produção de
sementes de população hexaplóide de Pennisetum purpureum x
Pennisetum glaucum (“Capileto”) a diferentes épocas de cortes de
uniformização e níveis de fertilidade do solo, com ênfase em N e
K

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em produtividade e qualidade da produção de
sementes cultivares, acessos e híbridos de Brachiaria e Panicum
a diferentes épocas de corte de uniformização, com ênfase em
saturação em bases e fósforo.

2015 Prática/processo agropecuário

Obter resposta em produtividade e qualidade da produção de
sementes de cultivares, acessos e híbridos de Panicum a
diferentes épocas de corte de uniformização e níveis de fertilidade

2015 Prática/processo agropecuário
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do solo com ênfase em N.

Avaliar genótipos de Brachiaria com potencial de produção,
qualidade fisiológica e manejo para produção de sementes.

2019 Cultivar / linhagem

7. Desenvolver práticas de colheita, processamento,  preparo e armazenamento de sementes de forrageiras tropicais voltadas à pecuária.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver, caracterizar e aplicar polímeros para revestimento
de sementes de forrageiras tropicais.

2015 Prática/processo agroindustrial

Gerar informações sobre fisiologia e superação de dormência em
Brachiaria.

2015 Prática/processo agroindustrial

Desenvolver metodologia para superação de dormência em
sementes de Brachiaria humidicola por meio de tratamentos
diversos.

2017 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

8. Elaborar zoneamento geográfico para a produção de  sementes de forrageiras tropicais voltadas à pecuá ria.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver e disponibilizar ao melhorista um banco de dados
sobre o potencial de produção de sementes dos genótipos do
programa de melhoramento de Brachiaria.

2020 Sistema de informação

9. Avaliar forrageiras tropicais para pecuária sob pastejo/corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Avaliar genótipos de Brachiaria em ensaio de valor de cultivo e
uso (VCU) para desenvolvimento de cultivar para o bioma
Amazônico.

2015 Cultivar / linhagem

Determinar o valor de cultivo e uso (VCU) de genótipos de
Panicum maximum para pastejo no bioma Cerrado.

2015 Avanço do conhecimento

Avaliar potenciais cultivares de Brachiaria em ensaios regionais
de VCU sob corte e ensaios de DHE.

2019 Cultivar / linhagem

Avaliar potenciais cultivares de Panicum maximum em
desenvolvimento em ensaios de VCU pastejo nos biomas
Cerrados e Mata Atlântica.

2018 Cultivar / linhagem

Avaliar potenciais cultivares de Panicum maximum em ensaios de
VCU Cortes nos Biomas Cerrados, Amazônia e Mata Atlântica.

2018 Cultivar / linhagem

Estabelecer práticas de manejo de pastagens para novas
cultivares de Brachiaria e Panicum.

2022 Prática/processo agropecuário

10. Melhorar a eficiência do uso da forragem e ecol ogia do pastejo de forrageiras tropicais voltadas à  pecuária.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar recomendações de manejo de pastejo para cultivares de
Brachiaria registradas e em desenvolvimento.

2019 Prática/processo agropecuário

Desenvolver prática de manejo dos capins BRS Piatã e BRS
Paiaguás para sistemas ILP.

2016 Prática/processo agropecuário

11. Avaliar alternativas de consórcios de gramíneas /leguminosas e bancos de proteína voltados à pecuár ia de corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver cultivar de Stylosanthes com estrutura favorável ao
consórcio com gramíneas.

2032 Cultivar / linhagem

Desenvolver práticas de implantação e manejo de pastagens
consorciadas.

2025 Prática/processo agropecuário

12. Recomendar o uso estratégico de pastagens e sup lementos voltados à pecuária de corte.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver práticas de uso estratégico de pastagens e
suplementos alimentares.

2020 Prática/processo agropecuário

13. Aprimorar sistemas de recomendação de correção,  adubação para a implantação e manutenção da pastag em, e novas alternativas de
fertilização de forrageiras tropicais voltadas à pec uária.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Aprimorar sistemas de recomendação de correção, adubação
para a implantação e manutenção, e novas alternativas de
fertilização.

2020 Prática/processo agropecuário

20. Desenvolver estratégias para aumento dos índice s reprodutivos de bovinos e ovinos.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar informações sobre os índices reprodutivos e econômicos
do uso de IATF para encurtar a estação de monta em bovinos de
corte.

2017 Avanço do conhecimento

Desenvolver a IATF em blocos como nova alternativa para
melhorar a eficiência reprodutiva de vacas de cria.

2015 Prática/processo agropecuário

Disponibilizar informações a produtores de bovinos de corte sobre
IATF e os benefícios da obtenção de índices reprodutivos e
econômicos.

2016 Avanço do conhecimento

21. Desenvolver estratégias nutricionais e de manej o para recria e terminação de gado de corte.
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Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar recomendações de suplementação a pasto na recria
para sistemas de produção de novilho precoce, que abranja as
épocas secas e águas.

2016 Prática/processo agropecuário

Realizar eventos voltados à discussão das temáticas de
reprodução, produção e nutrição de bovinos, aliando campo e
ciência.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Desenvolver modelo de otimização do ponto ótimo de abate em
função da dinâmica da taxa e composição do crescimento de
bovinos de corte.

2017 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Desenvolver sistemas de alimentação e manejo para reduzir a
idade de abate, produzindo carne de qualidade.

2015 Prática/processo agropecuário

22. Desenvolver sistemas de produção, com base na i ntegração de recursos genéticos, nutricionais e de manejo, para a produção de
novilho precoce e atendimento de programas de bonif icação de carcaça por qualidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver Portal de Avaliação de Qualidade de Carcaça
Bovina.

2015 Sistema de informação

Realizar a prospecção de demandas de um caso de parceria
entre produtores e indústria para bonificação de carcaças de
bovinos por qualidade.

2018 Estudo prospectivo

Realizar estudo para melhor compreensão dos aspectos
produtivos relacionados a parcerias e programas de bonificação
de carcaças de bovinos.

2017 Avanço do conhecimento

Desenvolver a Plataforma +PRECOCE para organização e
disponibilização de informações de sistemas de produção de
bovinos de corte no contexto de parcerias e programas de
bonificação de carcaças por qualidade.

2018 Softwares para Clientes Externos

Desenvolver as bibliotecas +Cria e +Engorda contendo dados de
sistemas de produção componentes da Plataforma +Precoce.

2018 Sistema de informação

Promover a capacitação de estudantes de graduação e
pós-graduação em produção de carne bovina de qualidade no
sistema precoce.

2016 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

3. Desenvolver indicadores de desempenho econômico,  social e ambiental e desenvolvimento de ferramenta s em diferentes áreas do
conhecimento para apoiar políticas e tomada de deci são dos setores produtivos em diferentes contextos regionais.

CONTRIBUIÇÕES
1. Caracterizar, acompanhar e avaliar sistemas de pr odução de bovinos e de ovinos de corte tradicionais  e integrados em relação ao
desempenho econômico, social e ambiental.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Sugerir índices de sustentabilidade globais para programas de
certificação voluntária na pecuária de corte.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Elaborar processo estruturado para desenvolvimento de
aplicativos de cálculo de indicadores para sistemas agropecuários
comerciais do Brasil-Central.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Estruturar modelo de avaliação de sustentabilidade na pecuária
de corte baseada nos indicadores: energia incorporada, emissões
de gases de efeito estufa e rastro ou pegada ecológica.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Realizar avaliação econômica de um sistema recomendado de
manejo de pastagem.

2017 Estudo de avaliação de impactos

Realizar análise de viabilidade econômica de novas cultivares sob
pastejo.

2018 Estudo de avaliação de impactos

Desenvolver metodologia própria para combinar indicadores
econômicos, sociais e ambientais na geração de um índice de
sustentabilidade agregado voltado à pecuária de corte.

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Validar metodologia qualitativa para análise do impacto de
tecnologias em propriedades de nível gerencial rudimentar

2015 Metodologia Técnico Científica em P&D, TT ou
Comunicação

Estabelecer o Observatório da Cadeia Produtiva da Carne Bovina
- CICARNE.

2014 Sistema de informação

Desenvolver módulo da Plataforma +Precoce gerador de
indicadores ambientais para os diferentes sistemas de produção
de bovinos de corte cadastrados.

2018 Softwares para Clientes Externos

Desenvolver banco de dados consolidado para valores de energia
incorporada e taxas de emissão de gases de efeito estufa.

2015 Sistema de informação

Desenvolver calculador on-line para indicadores de
sustentabilidade global da pecuária de corte no Brasil.

2015 Softwares para Clientes Externos

Desenvolver módulo da Plataforma +Precoce gerador de
indicadores econômicos para os diferentes sistemas de produção
de bovinos de corte cadastrados.

2018 Softwares para Clientes Externos

Realizar análise de viabilidade econômica dos sistemas ILP/ILPF
em URTs selecionadas nos Estados de SP, MS e PR.

2017 Estudo de avaliação de impactos

Apoiar a formação de estudantes na caracterização,
acompanhamento e avaliação de sistemas de produção de
bovinos e de ovinos de corte tradicionais e integrados em relação
ao desempenho econômico, social e ambiental.

2016 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação
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Realizar a caracterização e avaliação econômica de sistemas de
produção da pecuária de corte brasileira.

2015 Estudo prospectivo

Produzir novos conhecimentos sobre emissões de GEEs,
sequestro de C, desempenho bioeconômico e balanço de C de
sistemas de produção agropecuários no bioma Cerrado.

2015 Avanço do conhecimento

Estabelecer coleção de dados de GEEs de bovinos em
confinamento, em Campo Grande-MS.

2016 Sistema de informação

Estabelecer coleção de dados de GEEs, carbono total, nitrogênio
total, fertilidade do solo, física do solo e dados meteorológicos
referentes às URTs do bioma Cerrado da Rede Pecus.

2016 Sistema de informação

Estabelecer coleção de dados de GEEs, carbono e nitrogênio
total do solo, produção de forragem, produção animal, produção
florestal, produção de grãos e dados meteorológicos referentes à
URT com ILP e ILPF da Embrapa Gado de Corte, em Campo
Grande-MS.

2016 Sistema de informação

Produzir novos conhecimentos sobre emissões de GEEs e
desempenho bioeconômico de sistema de confinamento de
bovinos de corte no bioma Cerrado.

2016 Avanço do conhecimento

15. Avaliar o impacto econômico de doenças de bovin os.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar avaliação econômica do parasitismo pela mosca-
dos-chifres em bovinos Nelore.

2016 Avanço do conhecimento

5. Desenvolver, ampliar a eficiência e promover o a cesso aos processos biológicos na agricultura (fixa ção biológica de nitrogêncio, promoção
de crescimento, fungos micorrízicos arbusculares), incluindo ações de prospecção de microorganismos, v eículos, formulação, formas de
aplicação e compatibilização de outros insumos.

CONTRIBUIÇÕES
14. Estudar aspectos relacionados à fixação biológi ca de nitrogênio e microrganismos promotores de cre scimento de forrageiras
tropicais voltadas à pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estudar a fixação biológica de nitrogênio e microrganismos
promotores de crescimento.

2025 Prática/processo agropecuário

11. Mercados, Política e Desenvolvimento Rural
Diretrizes/Objetivos Específicos
4. Ampliar o uso de ciência, validada à luz dos dife rentes contextos das cadeias produtivas agropecuári as, com foco na inovação e em
amplos encadeamentos produtivos, para apoiar a form ulação de políticas públicas mais bem informadas e aderidas às necessidades do
presente e do futuro.

CONTRIBUIÇÕES
1. Coletar, processar e analisar dados e informaçõe s da cadeia produtiva da pecuária de corte nacional  e internacional que resultem em
estudos de mercado, cenários, tendências, análise d e riscos e prospecção de demandas para P&D e TT, qu e apoiem o aprimoramento e a
formulação de estratégias e políticas públicas.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Criar base de dados contendo demandas da cadeia da pecuária
bovina de corte por TPS.

2017 Sistema de informação

Identificar stakeholders da cadeia produtiva da pecuária de corte. 2015 Avanço do conhecimento

Participar da estruturação e diagnóstico do Pacto pelo Sinal Verde
da Qualidade da Carne Bovina no Mato Grosso do Sul.

2016 Apoio à formulação ou execução de Políticas
Públicas

PERSPECTIVA
Macro-processos de Gestão de PD&I

DIRETRIZES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Eficiência na Gestão de PD&I.

Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Prover as condições necessárias para o trabalho em rede, buscando fortalecer a colaboração em PD&I entre as Unidades da Embrapa.

CONTRIBUIÇÕES
4. Fortalecer a rede Inovapec visando promover a ge stão conjunta pelas Unidades da informação e do con hecimento referente a
demandas e tecnologias da Embrapa e instituições de  pesquisa nacionais e internacionais voltadas à bov inocultura de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Criar banco de dados de especialistas em pecuária de corte. 2015 Sistema de informação

Elaborar processo conjunto de acompanhamento de demandas e
TPS da Embrapa, nacionais e internacionais voltadas à
bovinocultura de corte.

2017 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Desenvolver aplicativo móvel que possibilite acesso às
informações da base corporativa de TPS.

2017 Software Corporativo ou Específico

Criar base de dados contendo demandas da cadeia da pecuária
bovina de corte por TPS.

2017 Sistema de informação

Criar base de dados contendo TPS desenvolvidas por outras
instituições brasileiras de pesquisa públicas e privadas para
atender as demandas da cadeia da pecuária bovina de corte.

2017 Sistema de informação

Criar base de dados contendo TPS desenvolvidas por outras
instituições internacionais de pesquisa públicas e privadas para
atender as demandas da cadeia da pecuária bovina de corte.

2017 Sistema de informação

https://sistemas.sede.embrapa.br/integro/mantempde/pduplanejamento...

10 de 24 17/02/2017 14:16



Capacitar empregados no uso de ferramentas que possibilitem
realizar ações de prospecção de demandas e de inteligência
estratégica no âmbito do observatório de estudos do Centro de
Inteligência da Carne (CICARNE).

2016 Capacitação interna em áreas estratégicas

2. Consolidar os processos de prospecção, qualifica ção, valoração e proteção de ativos de inovação par a subsidiar o processo de inovação
em parcerias e negócios.

CONTRIBUIÇÕES
5. Cadastrar e qualificar o acervo de soluções gera das pela Embrapa Gado de Corte, considerando a poss ibilidade de proteção intelectual
e articular com Unidades para inserção de soluções voltadas à pecuária de corte no Sistema de Gestão d as Soluções Tecnológicas
(GESTEC).

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar procedimento de acompanhamento de TPPS passíveis
de proteção intelectual.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Software Corporativo ou Específico

Alimentar base de dados contendo TPS desenvolvidas e em
desenvolvimento pela Embrapa para atender as demandas da
cadeia da pecuária bovina de corte.

2017 Sistema de informação

Implantar procedimentos de inserção de informações e
atualização dos sistemas corporativos GESTEC e SISGATT.

2016 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Subsidiar tecnicamente a SNE por meio do fornecimento de
documentos, informações e notas técnicas que permitam a
avaliação de ativos quanto à possibilidade de proteção intelectual
nas modalidades previstas em lei.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações, bem como definir, aprovar e divulgar
procedimentos referentes às atividades de propriedade intelectual
e que envolvam segurança da informação associada a ativos de
inovação.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

6. Prospectar, no âmbito da Embrapa Gado de Corte, ativos de inovação para, em conjunto com a SNE, des envolver estratégias e
modelagens de parcerias e negócios, estruturando o processo e a documentação necessária para a negocia ção, a formalização e a gestão
de contratos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Capacitar a equipe de TT na elaboração de plano de marketing
de TPPS.

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Prospectar, no âmbito da UD, ativos de inovação em sua fase de
desenvolvimento inicial para, em conjunto com a SNE,
desenvolver as estratégias e as modelagens de parcerias e
negócios para estes ativos.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Estruturar, no âmbito da Embrapa Gado de Corte, o processo e a
documentação necessária para a negociação de ativos de
inovação, a formalização de parcerias e negócios e a gestão de
contratos, bem como sua interação com a SNE a nível central.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

3. Viabilizar a oferta de inovações tecnológicas aos  diversos clientes e usuários, considerando as pecu liaridades regionais, os atores
envolvidos e as diferentes cadeias e arranjos produ tivos.

CONTRIBUIÇÕES
11. Criar mecanismos e participar de ações, a exemp lo de incubadoras e parques tecnológicos, que visem  atrelar o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA) às empresas de base te cnológica (start-ups, spin-offs) em áreas estratégi cas à competitividade e
sustentabilidade da cadeia produtiva da pecuária de  corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Meta excluída. 2015 Arranjos institucionais

Estabelecer parceria por meio de termo de referência para
aprimoramento da Plataforma Eletrônica Bovina (PEB).

2016 Arranjos institucionais

14. Aprimorar a gestão de PD&I da Embrapa Gado de C orte visando a melhor oferta de inovações tecnológi cas à sociedade.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar modelo de gestão de portfólio de soluções tecnológicas
que possa ser aplicado à Embrapa Gado de Corte.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar ações que promovam a eficiência na gestão de PD&I da
Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Estabelecer mecanismos que assegurem a confiabil idade e a rastreabilidade dos resultados gerados pe la Embrapa.
CONTRIBUIÇÕES
13. Estabelecer mecanismos que assegurem a garantia  da confiabilidade e rastreabilidade dos resultados  de P&D da Unidade segundo
requisitos de Sistema Integrado de Gestão (Qualidad e, Ambiental e Saúde e Segurança Ocupacional) e do Sistema Embrapa da Qualidade
(SEQ).

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Definir, implementar e gerenciar melhorias no processo de
registro de projetos co-financiados no Sistema Embrapa de
Gestão.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Aprimorar o acompanhamento dos projetos de PD&I, apoiar
atividades de Comitês Gestores de Portfólios (CGPorts) e Grupos
Gestores de Arranjos (GGArs) e realizar atividades de
responsabilidade do Comitê Técnico Interno.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado
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Aprovar procedimento para amostragem de solo para avaliação
das propriedades físicas, químicas e biológicas das áreas
experimentais anteriores à implantação de experimentos e na sua
manutenção.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
plantio de mudas de espécies arbóreas.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades
com brucelose e linfadenites para análise em MALDI-TOF do
Laboratório Multiusuário de Pesquisa Virológica e Bacteriológica.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Implantar em projeto piloto o registro eletrônico de dados brutos
de pesquisa para campos experimentais e laboratórios do escopo
da UGQ por meio do SIEXP (Sistema de Gestão de Dados
Experimentais da Embrapa) na Unidade.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividades de
pesquisa e rotina na área de genômica do Laboratório de
Biotecnologia Vegetal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados a atividades de
uso comum do Laboratório de Biotecnologia Vegetal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
análises bromatológicas do Laboratório de Nutrição Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
determinação de macro/micronutrientes e análises bromatológicas
por NIR do Laboratório de Nutrição Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividades de
pesquisa e rotina na área de proteômica do Laboratório de
Biotecnologia Vegetal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
determinação de proteína bruta do Laboratório de Nutrição
Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
digestibilidade por produção de gás do Laboratório de Nutrição
Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades do
Laboratório de Processamento de Amostras Forrageiras.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades de
uso comum do Laboratório Multiusuário de Pesquisa Virológica e
Bacteriológica.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades
com brucelose e linfadenites do Laboratório Multiusuário de
Pesquisa Virológica e Bacteriológica.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades da
Sala de Lavagem e Esterelização da Sanidade Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades
comuns do Laboratório de Qualidade da Carne.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades
com turbeculose e enterobactérias do Laboratório Multiusuário de
Pesquisa Virológica e Bacteriológica.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Aplicação de defensivos com aplicador costal".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar levantamento dos principais parâmetros físicos, químicos
e biológicos que devam estar em conformidade para implantação
de um experimento nos campos experimentais, e qual o custo
para a realização dessa adequação.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Coleta de amostras de forrageiras com roçadeira manual".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Aplicação de agrotóxico com pulverizadores de arrasto".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Manuseio de ingredientes para suplemento/ração animal".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Controle de formigas e cupins".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade "Uso
e manutenção de animal fistulado".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Pesagens de animais experimentais".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Coleta de material biológico (sangue, pelo, pele, esmegma)".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Recebimento e controle de animais de contratos de parceria
pecuária".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Vacinações".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Coleta de gases entéricos pela técnica do gás traçador SF6".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Mistura/preparação de suplemento/ração animal".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial
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Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Abate de animais (experimentais ou não)".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Observação de cio para inseminação artificial".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à atividade
"Avaliação de carcaça IN VIVO por ultrassom".

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados às atividades do
Laboratório de Qualidade da Carne.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar, implantar e melhorar documentos, procedimentos e
formulários para os laboratórios da Embrapa Gado de Corte
classificados como de alta prioridade para o Sistema Integrado de
Gestão e Sistema Embrapa da Qualidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprovar, implantar e melhorar documentos, procedimentos e
formulários para os campos experimentais e produção animal da
Embrapa Gado de Corte classificados como de alta prioridade
para o Sistema Integrado de Gestão e Sistema Embrapa da
Qualidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Atender, no âmbito dos projetos de PD&I sob a responsabilidade
da Embrapa Gado de Corte, as legislações aplicáveis às
atividades de P&D e TT.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações, adequar, aprovar e divulgar documentos,
procedimentos e formulários referentes à Comissão de Ética para
o Uso de Animais (CEUA) da Embrapa Gado de Corte conforme
requisitos do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (CONCEA).

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprimorar o acompanhamento dos projetos de PD&I com foco em
resultados e seu alinhamento aos eixos de impacto da Agenda de
Prioridades e PDE.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações, adequar, aprovar e divulgar documentos,
procedimentos e formulários referentes à Comissão Interna de
Biossegurança (CIBIO) da Embrapa Gado de Corte conforme
requisitos da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBIO).

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprovar, implantar e melhorar documentos, procedimentos e
formulários para máquinas, implementos e equipamentos
agrícolas e veículos da Embrapa Gado de Corte classificados
como de alta prioridade para o Sistema Integrado de Gestão e
Sistema Embrapa da Qualidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

5. Promover a adoção pela sociedade de tecnologias,  produtos, processos e serviços desenvolvidos pela Embrapa.
CONTRIBUIÇÕES
3. Desenvolver/adaptar metodologias de prospecção d e demandas junto aos diferentes segmentos da cadeia  produtiva da carne bovina.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Estabelecer modelo de cooperação técnica com ações que
tenham o parceiro como um agente de coleta de informações
junto aos seus clientes (industriais ou finais) a respeito de TPPS
e/ou mercados de atuação da Embrapa.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Desenvolver e adaptar estratégias de prospecção de demandas
junto aos diferentes segmentos da cadeia produtiva da carne
bovina.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

6. Fortalecer a integração de P&D, TT, comunicação e negócios no processo de gestão da inovação.
CONTRIBUIÇÕES
12. Monitorar de forma dinâmica o mercado de maneir a sistemática, gerando informações úteis para a pro gramação de PD&I e TT das
Unidades que trabalham com pecuária de corte por me io da utilização da plataforma Cortex Intelligence.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Monitorar dados e informações da cadeia produtiva da pecuária
de corte por meio da ferramenta Cortex Intelligence.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

7. Avaliar os impactos potenciais e reais das tecno logias, produtos e serviços gerados pela Embrapa.
CONTRIBUIÇÕES
1. Desenvolver estudos sobre impactos reais e poten ciais de TPPS voltadas à pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar a avaliação do impacto do uso de boas práticas
agropecuárias para pecuária de corte nas propriedades rurais
localizadas no APA no Córrego Ceroula, Campo Grande/MS.

2015 Estudo de avaliação de impactos

8. Ampliar as ações de capacitação e formação de mu ltiplicadores em programas de assistência técnica e  extensão rural, visando à
transferência de tecnologia, ao intercâmbio e à con strução de conhecimentos.

CONTRIBUIÇÕES
7. Ampliar ações de transferência de tecnologias e conhecimentos de integração Lavoura-Pecuária-Flores tas (iLPF) visando atualização
tecnológica de agentes multiplicadores.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover a formação de agentes de assistência técnica para
transferência de tecnologias com vistas a implantação de
sistemas integrados de produção como iLP e iLPF em Mato
Grosso do Sul.

2017 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

https://sistemas.sede.embrapa.br/integro/mantempde/pduplanejamento...

13 de 24 17/02/2017 14:16



Realizar treinamentos de técnicos multiplicadores em sistemas de
iLPF nos estados de SP, MS e PR.

2017 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Caracterizar o público-alvo de sistemas ILPF em pelo menos dois
Estados.

2017 Estudo prospectivo

Promover a difusão de tecnologias mitigadoras de emissões de
GEE na pecuária de corte brasileira.

2015 Imagem corporativa

Promover ações de capacitação em protocolos e metodologias
científicas sobre emissão de GEEs, sequestro de C e
desempenho bioeconômico em sistemas de produção
agropecuários, voltadas para público interno e externo.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

8. Promover a aproximação da Embrapa Gado de Corte com o SENAR, visando a capacitação de agentes multi plicadores de ATER, pública
e privada, incluindo momentos presenciais e de EaD,  e a implementação do Centro de Excelência em Educa ção Profissional Tecnológica
voltada à Bovinocultura de Corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Apoiar o SENAR na implantação do Centro de Excelência em
Educação Profissional Tecnológica voltada à Bovinocultura de
Corte.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Promover a divulgação de cursos de EaD de bovinocultura de
corte e ILPF resultantes da parceria com o SENAR visando a
capacitação de agentes multiplicadores de ATER.

2015 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

9. Ampliar as ações de capacitação e formação de mu ltiplicadores em programas de assistência técnica e  extensão rural, incluindo
momentos presenciais e de EaD, visando ampliar o al cance e capilaridade da transferência de tecnologia  nos temas de bovinocultura e
ovinocultura de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Editar livro nas versões eletrônica e impressa contendo TPS
voltadas à bovinocultura de corte desenvolvidas pela Embrapa
selecionadas para disponibilização a multiplicadores de diversas
regiões do país.

2017 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Implantar procedimentos para identificação, análise e
compreensão das necessidades e expectativas dos cidadãos-
usuários visando obter as informações necessárias para
configuração de serviços de TT.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações e implantar procedimentos e formulários
referentes ao planejamento, execução e avaliação de serviços de
TT presentes na Carta de Serviços da Unidade, considerando a
satisfação dos cidadãos-usuários.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Promover ações de capacitação e formação de agentes
multiplicadores visando a transferência de tecnologia e
intercâmbio de conhecimentos em pecuária de corte.

2016 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Promover ações de capacitação e formação de estudantes
visando o intercâmbio de conhecimentos em pecuária de corte.

2016 Apoio à formação de estudantes de graduação e
pós-graduação

10. Viabilizar e fortalecer parcerias para cursos de  especialização de nível médio do Núcleo de Transfer ência de Tecnologia e Capacitação
em Pecuária de Corte (Agroescola) e mestrados profi ssionalizantes voltados à pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar a gestão e divulgar o Programa Agroescola. 2016 Imagem corporativa

Promover a capacitação de 10 técnicos em agropecuária no
Núcleo de Transferência de Tecnologia e Capacitação em
Pecuária de Corte (Agroescola).

2015 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

PERSPECTIVA
Macro-processos de Gestão Institucional

DIRETRIZES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Gestão Organizacional

Diretrizes/Objetivos Específicos
2. Assegurar a prática de um modelo institucional d inâmico e alinhado à visão corporativa

CONTRIBUIÇÕES
1. Promover o desenvolvimento institucional da Unid ade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover o desenvolvimento institucional da Unidade. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implantar ferramentas de acompanhamento e análise crítica da
execução das metas anuais dos setores, núcleos e grupos de
pesquisa.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão do desenvolvimento institucional coordenando
equipes, processos, serviços, insumos e demais ações
necessárias.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Coordenar e executar processos internos e gerenciais, com foco
no aprimoramento de pessoas, na melhoria contínua e gestão por
resultados, contribuindo para o cumprimento da missão, visão e
valores institucionais.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão das Secretarias coordenando seus processos,
serviços, insumos e demais ações necessárias ao seu pleno
funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

https://sistemas.sede.embrapa.br/integro/mantempde/pduplanejamento...

14 de 24 17/02/2017 14:16



3. Aprimorar os processos de gestão da informação e  do conhecimento, com ênfase no compartilhamento, t ransparência e na segurança da
informação.

CONTRIBUIÇÕES
4. Aprimorar na Unidade os processos de gestão da i nformação e do conhecimento, com ênfase no comparti lhamento, transparência e na
segurança da informação.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e executar o Plano de Segurança da Informação da
Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações, bem como definir, aprovar e divulgar
procedimentos referentes às atividades de segurança da
informação conforme previsto no Plano de Segurança da
Informação da Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

5. Promover a melhoria contínua de processos que vi sem a qualidade da gestão da Embrapa, segundo os cr itérios de excelência na gestão
pública.

CONTRIBUIÇÕES
2. Ampliar ações de gestão e melhoria de processos na Unidade conforme orientações corporativas.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover a gestão e melhoria de processos com base no Modelo
de Gestão da Embrapa Gado de Corte.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

3. Promover a melhoria contínua dos processos da Un idade segundo requisitos de Sistema Integrado de Ge stão (Qualidade, Ambiental e
Saúde e Segurança Ocupacional), do Sistema Embrapa da Qualidade (SEQ), gestão por resultados e excelên cia na gestão pública.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implantar procedimento para gestão de contratos na Unidade. 2015 Prática/processo agropecuário

Avaliar e validar as informações obtidas no levantamento/
mapeamento dos resíduos gerados na Unidade e incluir as
informações no PGRS.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Disponibilizar ferramenta para gestão do agendamento de cortes
de forrageiras no campo, para controle do SCE.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Definir e implantar ferramenta do Excel no Wagara para controle
do estoque de produtos químicos dos laboratórios.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Avaliar e padronizar os dados resultantes do levantamento de
estoque de produtos químicos para que seja dada continuação ao
controle da entrada e consumo destes produtos.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar Manual de Biossegurança da Embrapa Gado de Corte. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implementar e disponibilizar ferramenta de controle de estoque de
produtos químicos no Módulo UGQ do Pandora.

2015 Software Corporativo ou Específico

Implementar e disponibilizar ferramentas no Módulo UGQ do
Pandora.

2015 Software Corporativo ou Específico

Estabelecer indicadores de desempenho para a Política e
Objetivos da Qualidade, para evidência de melhoria contínua com
a implantação do SIG no escopo piloto.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar plano de auditorias internas para ano de 2016, para
monitoramento da implantação do SIG no escopo piloto.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar análise crítica e gerar relatório conclusivo sobre a
implantação do SIG, requisitos da ABIPTI e gestão por resultados
na Unidade e seus principais impactos.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e aprovar o Manual da Qualidade da Embrapa Gado de
Corte.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimento e registros para inspeções de
monitoramento da UGQ em todos os laboratórios da Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Promover a capacitação no modelo normativo Requisitos
Corporativos da Qualidade da Embrapa (RCQE) para 100% dos
empregados e colaboradores do escopo inicial do SIG.

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Identificar a disponibilidade de ensaios de proficiência e controles
interlaboratoriais para os métodos de laboratório do escopo do
SIG.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar Manual de Boas práticas e normas de segurança em
laboratórios.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Estabelecer parâmetros para determinação do processo
"Embalagem e Esterilização de Materiais", aplicável aos
laboratórios da Embrapa Gado de Corte.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Revisar, implantar e divulgar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos (PGRS) da Embrapa Gado de Corte.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e implementar procedimento de coleta de embalagens
no campo.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Identificar competências e habilidades necessárias e propor
processos para a atividade de amansar bovinos.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial
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Aprovar procedimentos aplicáveis para o processo de coleta,
armazenamento, tratamento e/ou destinação final de resíduos em
laboratório/campo e no GERELAB/GERECAMP.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Implantar em 100% dos laboratórios e campos experimentais,
sistema de identificação e rotulagem padronizada dos reagentes
químicos, produtos veterinários e agrotóxicos na Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Definir e implantar sistema de identificação e rotulagem
padronizada dos resíduos gerados em cada ponto gerador da
Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Avaliar e promover melhoria no processo de gerenciamento de
resíduos químicos e biológicos (laboratórios, manejo animal e
campos experimentais), abrangendo todas as etapas, incluindo a
identificação, segregação, tratamento e disposição final.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a implementação e gestão do SIG coordenando equipes,
processos, serviços, insumos e demais ações necessárias.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

2. Presença Internacional
Diretrizes/Objetivos Específicos
2. Definir agendas estratégicas para a cooperação c ientífica e tecnológica que priorizem áreas e temas,  perfis profissionais adequados e
parceiros preferenciais onde o Brasil já opera ou p retende operar.

CONTRIBUIÇÕES
1. Definir agendas estratégicas para a cooperação c ientífica e tecnológica nas áreas de pecuária de co rte, considerando parceiros com os
quais a Embrapa já opera ou potenciais.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Criar base de dados contendo TPS desenvolvidas por outras
instituições internacionais de pesquisa públicas e privadas para
atender as demandas da cadeia da pecuária bovina de corte.

2017 Sistema de informação

3. Desenvolvimento e Gestão de Pessoas
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Promover ações que incentivem o comprometimento,  a flexibilidade e o dinamismo de gestores e empreg ados na implantação e no avanço
das práticas de governança da Embrapa.

CONTRIBUIÇÕES
1. Promover ações que incentivem o comprometimento,  a flexibilidade e o dinamismo de gestores e empreg ados na implantação e no
avanço das práticas de governança da Embrapa Gado d e Corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Identificar os processos de rotina do SGP que demandam a
implantação de procedimentos padronizados.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implementar melhorias no Módulo de Estágios do Pandora. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Definir procedimento para admissão de estagiários e bolsistas. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Planejar, desenvolver, acompanhar e propor melhorias relativas
ao processos de estágios e bolsas da Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

2. Fortalecer ambientes colaborativos e de aprendiza gem propiciando ações de capacitação que possibilit em aos gestores, empregados e
colaboradores a aquisição, o uso e o compartilhamen to das competências, de forma a ampliar a capacidad e de inovação e o desempenho
organizacionais.

CONTRIBUIÇÕES
2. Desenvolver e adaptar ferramentas de gestão de c ompetências para a identificação de demandas, aprim oramento e desenvolvimento de
habilidades e competências de empregados, gestores e colaboradores da Unidade, visando a internalização  de uma cultura
organizacional com foco em uma visão sistêmica e int egrada de processos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Inserir atividades dos empregados no Integro conforme as
matrizes de habilitação

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Definir instrumento de capacitação para os empregados da
Embrapa Gado de Corte.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Implantar o processo de capacitação no AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) para 100% dos bolsistas e estagiários.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar projeto piloto para levantamento das necessidades de
capacitação para 2015, a partir da análise das matrizes de
habilitação.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Capacitar empregados na temática de SIG Avançado, com
contratação de empresa especializada.

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Capacitar empregados na temática de liderança, formação de
competências gerenciais e aprimoramento de ferramentas de
gestão e desenvolvimento institucional, com o objetivo de
preparação de potenciais gestores.

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Planejar e desenvolver ações que contribuam para o
compartilhamento do conhecimento nas equipes de projetos da
Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Implantar matriz de habilitação em 100% dos setores
administrativos e campos experimentais da Unidade, alinhada
com a Agenda de Prioridades e Integro.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Implantar matriz de habilitação para 100% dos laboratórios da
Unidade, alinhada com a Agenda de Prioridades e Integro.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar, validar e divulgar matrizes de habilitação da Embrapa
Gado de Corte.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado
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6. Fortalecer ambientes colaborativos e de aprendiza gem propiciando ações de capacitação que possibilit em aos empregados e
colaboradores a aquisição, o uso e o compartilhamen to das competências de forma a ampliar a capacidade  de inovação e o desempenho
da Unidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Coordenar, planejar e executar, o processo de educação
corporativa da Unidade

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

3. Promover ações de aprimoramento da gestão de des empenho, nas perspectivas individual e de equipes, visando a consecução dos
resultados organizacionais.

CONTRIBUIÇÕES
3. Promover ações de aprimoramento da gestão de des empenho, nas perspectivas individual e de equipes, visando a consecução dos
resultados da Unidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Coordenar, planejar e executar, o processo de capacitação da
Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Coordenar, acompanhar e executar o processo de avaliação de
desempenho dos empregados na Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Desenvolver e implantar estratégias competitivas  de remuneração, reconhecimento e recompensa, abarc ando as perspectivas individual e
de equipes.

CONTRIBUIÇÕES
7. Desenvolver e implantar estratégias competitivas  de remuneração, reconhecimento e recompensa, abarc ando as perspectivas
individuais e de equipes.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar a gestão dos registros funcionais e da folha de
pagamento da Unidade

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Coordenar, acompanhar e executar os processos de progressão
salarial e premiação de empregados na Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

5. Atualizar e consolidar processos de seleção, movi mentação e sucessão de empregados e gestores da Emp resa, acompanhando a evolução
das práticas de competências.

CONTRIBUIÇÕES
4. Atualizar e consolidar processos de movimentação e sucessão de empregados e gestores da Unidade, aco mpanhando a evolução das
práticas de competências.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Propor processo de gestão da sucessão de talentos da Embrapa
Gado de Corte.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão dos aspectos funcionais dos empregados da
Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão da folha de pagamento da Unidade 2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Promover a condução do processo de implementação da nova
norma de comparecimento ao trabalho e do controle alternativo
de frequência.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

6. Propiciar um ambiente de trabalho seguro e saudá vel, com condições adequadas para o desenvolvimento  dos processos e o bem-estar dos
empregados e colaboradores.

CONTRIBUIÇÕES
5. Propiciar na Unidade um ambiente de trabalho seg uro e saudável, com condições adequadas para o dese nvolvimento dos processos e
o bem-estar dos empregados e colaboradores.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Cumprir as ações do Plano de Trabalho para adequação da
Unidade às exigências da vistoria do MPT.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar mapeamento dos empregados aposentados ativos e em
fase de aposentadoria.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Revisar e implementar programação de inspeções periódicas em
Segurança no Trabalho nos campos experimentais e laboratórios.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Definir, melhorar e implementar processo de distribuição,
devolução, treinamento e acompanhamento do uso de EPIs para
empregados e colaboradores.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Mapear processos de atendimento aos usuários e prestadores de
serviço dos planos de saúde na Embrapa Gado de Corte.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Capacitar empregados nas capacitações obrigatórias exigidas por
legislação específica.

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Revisar e implementar processo de aquisição de EPIs, de acordo
com a demanda dos laboratórios e campos.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Acompanhar a eleboração e a implementação do Laudo técnico
de Insalubridade e periculosidade (LTIP)

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Coordenar e executar ações ligadas ao Plano de Saúde da
Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Coordenar e executar ações ligadas ao Plano de Previdência
Privada/CERES na Unidade

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Acompanhar e auxiliar na execução do programa de controle
médico de saúde ocupacional (PCMSO) na Unidade.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Planejar e executar as ações relativas aos Programas Saber Viver
e Reconhecer

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado
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Realizar o monitoramento, orientação e condução dos processos
de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho, em
nível local e corporativo.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Elaborar, executar e acompanhar ações ligadas a Segurança e
Medicina do trabalho

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Administração, Finanças e Infraestrutura
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Aprimorar os mecanismos para aumentar a eficiênc ia no uso dos recursos orçamentários e financeiros.

CONTRIBUIÇÕES
1. Realizar a gestão orçamentária e financeira da Un idade e aprimorar os mecanismos para aumentar a efi ciência no uso dos recursos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Implantar o processo de Plano de Contas aplicado ao setor
público - PCASP.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Identificar processos da Unidade que devem ser alterados devido
à implantação do Plano de Contas aplicado ao setor público -
PCASP.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Estabelecer o custo por serviço de implantação de experimentos
e manutenção das atividades de campos experimentais da
Unidade, a partir dos levantamentos realizados pelo SCE e SMV.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar conciliação dos saldos de duas contas nos sistemas ASI
e SIAFI.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão orçamentária, financeira, fiscal e tributária da
Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Cumprir tempestivamente o calendário dos prazos máximos e
procedimentos para execução das atividades de administração
financeira do exercício financeiro.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar diagnóstico, propor melhorias de processo e de gestão e
acompanhar a implementação dos procedimentos necessários
para promover condições de realização integral de empenhos
pela Unidade, em até 90 dias após o recebimento dos créditos,
respeitando os prazos máximos estabelecidos nos calendários de
encerramento de exercício.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

. 2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

2. Ampliar a captação de recursos por meio do desen volvimento de projetos inovadores e competitivos.
CONTRIBUIÇÕES
5. Ampliar a captação de recursos por meio do desen volvimento de projetos inovadores e competitivos na  área de pecuária de corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Implantar o novo processo para a fase de elaboração, submissão
e aprovação de projetos de pesquisas e contratos de cooperação
do Macroprocesso de P&D.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

3. Assegurar a gestão de infraestrutura e supriment os com foco em sustentabilidade, qualidade e gestão  ambiental.
CONTRIBUIÇÕES
3. Promover a gestão da sustentabilidade organizacio nal.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Implantar na Unidade o Programa de Coleta Seletiva Solidária e
ações para educação e sensibilização para sustentabilidade e
eficiência na aplicação de recursos da Embrapa.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar inventário dos pontos geradores, tipo e quantidade
gerada de resíduos gerais na Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Consolidar diagnóstico ambiental da Unidade para identificação
das situações de não conformidade perante a legislação federal,
estadual e municipal, elaborar plano de atendimento e
acompanhar a implantação.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar diagnóstico dos gastos com despesas fixas definidas nas
normativas internas, elaborar plano de racionalização e
acompanhar a implementação.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar processo relativo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) da
Embraba junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), apoiar a
gestão das Áreas de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação
Permanente (APP), Plano de Regularização Ambiental (PRA) e
Gestão Territorial.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar ações que promovam a gestão da sustentabilidade na
Embrapa Gado de Corte.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Executar ações voltadas à implantação do Programa de Coleta
Seletiva Solidária na Unidade e à educação e sensibilização para
sustentabilidade e eficiência na aplicação de recursos da
Embrapa.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Realizar a gestão de infraestrutura e logística d e serviços da Unidade.
Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado
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Elaborar e aprovar procedimentos e registros classificados como
prioridade pela UGQ para os equipamentos críticos do
Laboratório de Qualidade da Carne.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
pela UGQ para os equipamentos críticos do Laboratório de
Biotecnologia Vegetal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
pela UGQ para os equipamentos críticos do Laboratório de
Processamento de Amostras Forrageiras.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
pela UGQ para os equipamentos críticos do Laboratório de
Nutrição Animal.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
pela UGQ para as máquinas e implementos agrícolas críticos
para os campos experimentais.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
alta pela UGQ para os equipamentos críticos do Laboratório
Multiusuário de Pesquisa Virológica e Bacteriológica.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar procedimentos e registros relacionados à manutenção e
limpeza de instalações voltadas a animais.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Mapear sistemas de climatização dos laboratórios da área escopo
e levantar os custos para adequação e manutenção preventiva.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Construir rede hidráulica com escavação de valetas e colocação
de tubos em 4 áreas dos campos experimentais da Unidade.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprovar procedimento e registros relacionados à atividade
"Manutenção de motores e componentes de ventilação das casas
de vegetação (preventiva e corretiva)"

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e aprovar procedimento/norma de requisição e
autorização para realização de serviços de infraestrutura.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Disponibilizar relatório conclusivo sobre a situação atual e a
necessidades de adequação física e ambiental nas áreas escopo

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Mapear rede de gases dos laboratórios e da localização dos
EPCs.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Mapear sistema hidráulico dentro de todos os laboratórios. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Aprovar, implantar e melhorar documentos, procedimentos e
formulários para gestão da infraestrutura da Embrapa Gado de
Corte classificados como de alta prioridade para o Sistema
Integrado de Gestão e Sistema Embrapa da Qualidade.

2016 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Mapear a rede hidrográfica, estradas, caminhos da unidade,
utilizando a ferramenta Web-GIS.

2015 Sistema de informação

Realizar o levantamento dos requisitos técnicos, elaboração do
descritivo, submissão e aprovação pela Sede de proposta para
gestão e manutenção periódica da infraestrutura de
funcionamento do Laboratório Multiusuário de Pesquisa Virológica
e Bacteriológica da Embrapa Gado de Corte.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar diagnóstico dos equipamentos de TI e softwares
associados a equipamentos e atividades técnicas realizadas nos
laboratórios e campos experimentais do escopo inicial do SIG.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão das máquinas e veículos coordenando suas
equipes, processos, serviços, insumos e demais ações
necessárias ao seu pleno funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Elaborar termo de referência para atualização do Plano de
Prevenção contra Incêndio e Pânico da Unidade (PPCI).

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Disponibilizar ferramenta que permita o registro do histórico do
uso das áreas experimentais, com identificação georreferenciada
das áreas e informações sobre as práticas de manejo animal e
vegetal, relevantes para tomada de decisão.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão da produção animal coordenando suas equipes,
processos, serviços, insumos e demais ações necessárias ao seu
pleno funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Definir forma de funcionamento para o GERELAB e levantar
custos para sua adequação.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão de laboratórios coordenando suas equipes,
processos, serviços, insumos e demais ações necessárias ao seu
pleno funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a elaboração e gestão dos documentos que tramitam no
âmbito das Chefias Geral, Adjuntas e /ou imediatas e grupo de
pesquisa.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Gerenciar e operacionalizar a agenda de atividades das Chefias
Geral, Adjuntas e /ou imediatas e grupo de pesquisa.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprovar procedimentos e registros classificados como prioridade
alta pela UGQ para os equipamentos críticos do Laboratório
Multiusuário de Lavagem e Esterilização.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial
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Realizar atividades de transporte de passageiros e cargas da
Unidade.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão da infraestrutura coordenando suas equipes,
processos, serviços, insumos e demais ações necessárias ao seu
pleno funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar diagnóstico qualitativo e quantitativo dos serviços de
vigilância e segurança patrimonial e de limpeza e conservação
visando a eficiência no seu provimento, efetividade do resultado e
racionalização de gastos.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão das instalações laboratoriais, das equipes, dos
serviços, insumos e demais requerimentos necessários ao seu
pleno funcionamento.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão dos campos experimentais coordenando suas
equipes, processos, serviços, insumos e demais ações
necessárias ao seu pleno funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Aprovar, implantar e melhorar documentos, procedimentos e
formulários para os equipamentos críticos da Embrapa Gado de
Corte classificados como de alta prioridade para o Sistema
Integrado de Gestão e Sistema Embrapa da Qualidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

. 2017 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

4. Aprimorar continuamente a gestão dos processos d e aquisição de materiais de consumo e investimento,  de construção, de manutenção e
de controle dos ativos patrimniais.

CONTRIBUIÇÕES
2. Realizar a gestão de suprimento e patrimônio da U nidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver módulo de gestão de infraestrutura no Sistema
Pandora com gestão de edificações e salas.

2015 Software Corporativo ou Específico

Definir método padronizado para numerar todas as edificações e
salas da Unidade.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Fazer estorno do SPIUNET das contas edifícios, glebas e
fazendas, casas e apartamentos, conforme orientação da
Embrapa Sede.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Contratar serviço especializado para inspeção de vasos de
pressão e caldeiras (autoclaves e compressores), de acordo com
a NR13.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Contratar serviço especializado para manutenção dos
compressores da Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Contratar serviço especializado para manutenção das autoclaves
da Unidade.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Padronizar os descritivos técnicos de cinco grupos de materiais
para inclusão no Sistema de Registro de Preço.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Organizar e arquivar os processos referentes à aquisição de
produtos e serviços, conforme RN n.º 8/2007.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Meta excluída. 2015 Software Corporativo ou Específico

Estabelecer sistemática e proceder com a identificação unívoca
dos equipamentos e instrumentos de medição críticos do escopo
inicial do SIG.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Conferir todas as planilhas da obra do laboratório NB3, bem como
os valores pagos.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e aprovar procedimento de entrega de medicamentos,
considerando o funcionamento do novo almoxarifado.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Intensificar a adoção do pregão eletrônico como procedimento
licitatório preferencial, utilizando sempre que possível o Sistema
de Registro de Preços, as Compras Corporativas de âmbito
regional ou a opção de entrega escalonada.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar, atualizar e revisar o Plano Diretor de Obras (PDO). 2016 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar a gestão de suprimentos coordenando suas equipes,
processos, serviços e demais ações necessárias ao seu pleno
funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Conferir e transferir valores da conta estudos e projetos para
conta obras em andamento e dessa conta para as respectivas
contas definitivas.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar a gestão patrimonial coordenando suas equipes,
processos, serviços e demais ações necessárias ao seu pleno
funcionamento.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

5. Comunicação
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Aperfeiçoar e atualizar os canais de relacionamen to e fluxos de comunicação entre a Embrapa e seus d iversos públicos internos e
externos, com ênfase em novas plataformas de comuni cação e mídias digitais.

CONTRIBUIÇÕES
1. Aperfeiçoar os canais de relacionamento, o diálo go e o fluxo de informação da Unidade com seus dive rsos públicos internos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Adotar e implementar a nova Intranet na Unidade buscando o
desenvolvimento da comunicação digital.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial
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Desenvolver o programa diálogos por meio da realização de
reuniões gerais entre gestores e empregados da Unidade,
conforme orientações da Secom.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Implantar mecanismos de comunicação interna para apoiar a
implantação da cultura da qualidade e da excelência na gestão.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

2. Aperfeiçoar os canais de relacionamento, o diálo go e o fluxo de informação entre a Unidade e seus d iversos públicos externos, com
ênfase em novas plataformas de comunicação e mídias  digitais.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Atender demandas do SAC Embrapa (portal, telefone, e-mail,
carta ou pessoalmente) dentro dos padrões de qualidade
estabelecidos pela Empresa.

2016 Imagem corporativa

Produzir conteúdo qualificado para a Agência Embrapa de
Notícias por meio de 6 matérias jornalísticas para veiculação pela
Secom no portal corporativo e distribuição pela Agência.

2015 Imagem corporativa

Definir canal de comunicação entre a Unidade e Institutos de
Ciência e Tecnologia.

2015 Imagem corporativa

Elaborar procedimentos para atualização e organização do banco
de perguntas e respostas do FAQ (SAC Gado de Corte) e do
Banco de Imagens da Unidade.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Realizar ações para aperfeiçoar os canais de relacionamento, o
diálogo e o fluxo de informação entre a Unidade e seus diversos
públicos externos.

2016 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Realizar atendimento ao público externo como forma de
aperfeiçoar os canais de relacionamento, o diálogo e o fluxo de
informação.

2016 Negócio Tecnológico

2. Contribuir com a popularização da ciência e mante r a sociedade e seus segmentos informados sobre o e sforço e resultados de
investimentos em pesquisa agropecuária.

CONTRIBUIÇÕES
3. Coordenar e produzir matérias jornalísticas e obr as de conteúdo técnico-científico relativas a tecno logias, conhecimentos, produtos,
entre outros, desenvolvidos pela Unidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar matérias jornalísticas e obras de conteúdo técnico-
científico, bem como realizar atividades de assessoria de
imprensa, visando contribuir com a popularização da ciência.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Promover a divulgação de tecnologias, produtos, processos, serviços e projetos, visando a populariz ação da ciência e o fortalecimento
da imagem Embrapa.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover o desenvolvimento da comunicação digital por meio da
qualificação de conteúdos que são e que devem ser exibidos no
portal da Embrapa.

2016 Imagem corporativa

Promover reportagens e programas de televisão de divulgação do
Programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) nos estados de
MT e RO.

2015 Imagem corporativa

Realizar dias de campo e participar em feiras divulgando as novas
forrageiras do gênero Panicum para o bioma Cerrado.

2015 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Realizar o registro da marca +Precoce para sua exploração
veiculada aos resultados gerados nos projetos componentes do
Arranjo +Precoce.

2016 Imagem corporativa

Elaborar e implementar o plano de divulgação das ações e dos
resultados do Arranjo +Precoce.

2016 Imagem corporativa

Promover a divulgação de tecnologias, produtos, processos,
serviços e projetos voltados à pecuária de corte.

2016 Imagem corporativa

Relacionar produtos e serviços da Unidade disponíveis no
GESTEC com notícias e publicações no novo Portal Embrapa.

2015 Imagem corporativa

Criar identidade visual das cultivares de Brachiaria protegidas
visando o lançamento.

2018 Negócio Tecnológico

3. Zelar pela reputação da Embrapa e pelo uso adequ ado de sua marca, monitorando riscos à imagem da Em presa.
CONTRIBUIÇÕES
5. Realizar a gestão da marca e da identidade visual  da Embrapa junto a empregados e parceiros.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar a gestão da marca Embrapa, da identidade visual e da
comunicação mercadológica da Unidade.

2016 Imagem corporativa

Participar dos processos de reformulação do Manual da Marca da
Embrapa, por meio dos guardiões oficialmente designados,
colaborando na construção e na validação dos conteúdos do
referido manual.

2015 Imagem corporativa

Replicar o conteúdo do novo Manual da Marca da Embrapa na
Unidade, realizando no mínimo uma ação ou campanha de
comunicação interna para melhor compreensão dos novos
instrumentos gerenciais (PDE, Integro e Agenda de Prioridades)
junto aos empregados em geral.

2015 Imagem corporativa

5. Aperfeiçoar ações de comunicação mercadológica p ara a promoção de processos, produtos e serviços de senvolvidos pela Embrapa.
CONTRIBUIÇÕES
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6. Aperfeiçoar processo para comunicação mercadológ ica de tecnologias, produtos, processos, serviços, parcerias e negócios
relacionados à pecuária de corte em conjunto com ou tras Unidades.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Elaborar projeto MP4 de comunicação de TPPS relacionadas a
bovinocultura de corte em conjunto com Unidades da Rede
Inovapec.

2015 Arranjos institucionais

6. Avaliar sistematicamente a satisfação dos client es com os conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa.
CONTRIBUIÇÕES
7. Avaliar sistematicamente e elevar o nível de sat isfação dos agentes da cadeia produtiva da pecuária  de corte com as tecnologias,
produtos, processos e serviços gerados pela Embrapa  Gado de Corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Organizar cadastros locais e corporativos referentes aos agentes
da cadeia produtiva da pecuária de corte.

2016 Imagem corporativa

Implantar procedimentos, formulários e indicadores de
desempenho referentes à avaliação da satisfação com os
serviços prestados pela Unidade.

2016 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

6. Redes e Parcerias
Diretrizes/Objetivos Específicos
2. Valorizar e apoiar as redes locais e regionais de  inovação nos processos de transferência de tecnolo gia, intercâmbio e construção de
conhecimentos.

CONTRIBUIÇÕES
1. Organizar as informações relevantes para o proces so de TT de pecuária de corte no Sistema de Gestão das Ações de Transferência de
Tecnologia – SGATT, incorporando o seu uso sistemát ico na rotina de execução dos processos da Unidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Organizar as informações relevantes para o processo de TT de
pecuária de corte no Sistema de Gestão das Ações de
Transferência de Tecnologia – SGATT de acordo com instruções
do DTT.

2016 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

2. Fortalecer o evento Dinapec - Dinâmica Agropecuá ria, visando promover a integração das Unidades da Embrapa e parceiros que
tenham interesse em expor suas tecnologias e conhec imentos a multiplicadores na vitrine tecnológica lo calizada na Embrapa Gado de
Corte em Campo Grande-MS.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover o evento Dinapec - Dinâmica Agropecuária, visando
fortalecer a integração das Unidades da Embrapa e parceiros que
tenham interesse em expor suas tecnologias e conhecimentos a
multiplicadores.

2015 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Realizar ações de fortalecimento e promoção do evento Dinapec. 2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Formular, disciplinar e facilitar processos de c ompartilhamento de recursos e competências com parc eiros estratégicos.
CONTRIBUIÇÕES
3. Elaborar procedimentos e criar modelos de gestão  que permitam a utilização conjunta de recursos huma nos e de infraestrutura,
visando a maior parceria entre atores públicos e pr ivados.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover, desenvolver e exercitar instrumentos e a cultura interna
de apoio à interação e trabalho em rede voltadas à geração de
inovações.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Estabelecer parcerias estratégicas com atores públicos e privados
buscando facilitar o compartilhamento de recursos e
competências.

2016 Arranjos institucionais

7. Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs)
Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Assegurar a prática da Governança de TI alinhada  à Governança Corporativa para que o uso atual e fu turo da TI atenda às políticas e
objetivos estratégicos da Empresa com agilidade.

CONTRIBUIÇÕES
1. Implantar novas políticas e normas de Governança  Corporativa de TI na Unidade.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Implantar o controlador de domínio na Unidade baseado na
solução Microsoft Active Directory Domain Services, alinhado às
políticas de governança.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Contribuir para a elaboração e implantação do III Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI).

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

2. Viabilizar soluções em TICs (produtos de software  e informação) alinhadas aos processos de gestão in stitucional, gestão de PD&I e gestão
de Transferência de Tecnologia, promovendo a integr ação entre os processos e seguindo as tendências do  mercado.

CONTRIBUIÇÕES
2. Viabilizar soluções em TICs aplicadas à pecuária alinhadas às mudanças dos processos de gestão insti tucional e de PD&I, seguindo as
tendências mais atuais do mercado.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver o universo de coisas para a agropecuária
(Agroverso).

2020 Sistema de informação
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Promover melhorias na infraestrutura de TI alinhadas às
mudanças dos processos de gestão institucional e de PD&I.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

3. Viabilizar soluções de infraestrutura de TICs de modo a contribuir para o fortalecimento da TIC trad icional e da TIC inovadora, com foco no
alcance dos resultados corporativos.

CONTRIBUIÇÕES
3. Viabilizar soluções em TICs de modo a contribuir para a integração e automatização dos processos e o  alcance dos resultados
corporativos.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Desenvolver Sistema de Informação de Experimentos da
Embrapa - Módulo Web.

2015 Software Corporativo ou Específico

Elaborar relatório com os padrões experimentais para as espécies
animais e forrageiras definidas nas unidades piloto da Embrapa e
participar de definições referentes a dados experimentais.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Participar na elaboração de relatório dos padrões experimentais
da Embrapa.

2015 Processo melhorado, metodologia ou estudo
técnico, organizacional ou gerencial

Desenvolver aplicativo para coleta de dados experimentais em
campo por meio de dispositivos móveis no âmbito do projeto
SIEXP.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

Desenvolver Sistema de Informação de Experimentos da
Embrapa - Módulo Coletor.

2015 Software Corporativo ou Específico

Realizar capacitações voltadas ao desenvolvimento do Sistema
de Informação de Experimentos da Embrapa (SIEXP).

2015 Capacitação interna em áreas estratégicas

Viabilizar soluções em TICs de modo a contribuir para a
integração e automatização dos processos da Unidade.

2016 Software Corporativo ou Específico

Realizar a gestão de tecnologia da informação coordenando
equipes, processos, serviços, insumos e demais ações
necessárias.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

4. Desenvolver produtos de informação de apoio à to mada de decisão para planejamento, monitoramento, p redição de riscos e identificação
de oportunidades no processo de produção, promovend o a inteligência competitiva, a gestão do conhecime nto e a segurança da informação.

CONTRIBUIÇÕES
4. Promover o uso das TICs na Unidade como instrume nto de inteligência competitiva, de gestão do conhe cimento e de segurança da
informação.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Promover o uso das TICs na Unidade por meio da melhoria na
rede, renovação de equipamentos e sistema monitorado de
câmeras.

2015 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

. 2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Promover ações com uso das TICs na Unidade como instrumento
de segurança da informação.

2016 Melhoria Incremental ou Processo Técnico
Administrativo executado

PERSPECTIVA
Bases para ação

DIRETRIZES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Informações Estratégicas e Políticas Públicas

Diretrizes/Objetivos Específicos
1. Delinear visões de futuro, cenários e estratégia s para definição de macroestratégias e o desenvolvi mento de políticas e diretrizes para a
Empresa.

CONTRIBUIÇÕES
2. Reforçar o planejamento e a execução do processo  de inteligência estratégica da Embrapa – Sistema A gropensa -, por meio de ações
no âmbito do observatório de estudos do Centro de I nteligência da Carne (CICARNE).

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Registrar a marca CiCarne refente ao Centro de Inteligência da
Carne Bovina.

2014 Imagem corporativa

Realizar treinamento na metodologia participativa World Coffee
com objetivo de formar técnicos da Embrapa Gado de Corte em
processos participativos.

2014 Capacitação e atualização tecnológica de agentes
multiplicadores

Elaborar agenda de P,D &I e TT para o sistema de produção
pecuário - visão 2025.

2015 Estudo prospectivo

2. Produzir e difundir conhecimentos e informações e stratégicas para as cadeias produtivas e as organiza ções de PD&I agropecuária.
CONTRIBUIÇÕES
1. Mapear e apoiar a organização, integração e disse minação de base de dados e de informações da cadeia  produtiva da pecuária de
corte.

Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Realizar levantamento das atividades de pesquisa e demandas
em saúde animal e zoonoses no mundo.

2015 Novo processo técnico, organizacional ou gerencial

Elaborar e apoiar a organização, integração e disseminação de
base de dados, informações e conhecimentos voltados à cadeia
produtiva da pecuária de corte.

2016 Avanço do conhecimento

4. Promover a realização de estudos e análises para apoiar a tomada de decisão dos setores público e pr ivado e a melhoria e formulação de
políticas alinhadas às necessidades da sociedade.

CONTRIBUIÇÕES
3. Fornecer elementos para a formulação de política s públicas relacionadas ao desenvolvimento tecnológ ico da pecuária de corte
brasileira.
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Metas Planejadas
Descrição Ano Tipo de Resultado

Identificar demandas tecnológicas do sistema de produção da
pecuária de corte.

2015 Estudo prospectivo

Fornecer elementos para auxiliar na formulação de políticas
públicas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da
pecuária de corte brasileira.

2016 Apoio à formulação ou execução de Políticas
Públicas
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