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ESG

PORQUE RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE

S

omos uma Unidade de
Pesquisa da Embrapa,
que há 45 anos entrega
soluções tecnológicas para
que os empreendedores viabilizem a oferta de produtos
e serviços para todos os brasileiros, sem exceção. Somos
inclusivos por natureza. Nosso
negócio é antecipar o futuro
e reduzir os riscos para quem
gera riqueza, tornando melhor, mais saudável e saborosa
a vida das pessoas que produzem e que consomem leite e
derivados.
Estamos inseridos no mundo da bioeconomia. Há exatamente meio século o economista
Georgescu-Roegen
alertou que o propósito de produzir riqueza deveria ir além do
aumento da produtividade. Do
contrário, haveria impactos ao
meio ambiente, traduzidos em
custos crescentes de longo pra-
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zo. Pois, o pai da bioeconomia
encontrou em nós, da Embrapa, a sensibilidade para conceber o meio ambiente como
parte decisiva nas soluções tecnológicas que geramos.
Faltava Jonh Elkington mostrar que o capitalismo saberia
absorver as mudanças de comportamento vindas da sociedade. Na virada do milênio, ele
intuiu que, para capturar valor
e gerar lucro, toda organização
deveria estar comprometida
com o meio ambiente, com as
questões sociais e com a governança corporativa. Sim, o pai do
conceito ESG (Enviroment, Social, Governance) ou Sustentabilidade, anteviu que estes seriam os valores intangíveis que
os consumidores buscariam
nos bens e serviços.
Sob a inﬂuência de John
Elkington, ainda em 2008, no
ﬁm do nosso primeiro man-

dato na Cheﬁa-geral da Unidade, elaboramos o primeiro
Relatório de Sustentabilidade,
Gestão 2004 – 2008, elencando as entregas realizadas sob
a ótica Ambiental e Social, e
os avanços obtidos em práticas de Governança Corporativa.
Em março de 2020, meses antes da gestora de ativos
Black Rock viralizar o conceito ESG em todo mundo, nós
comunicamos aos nossos
stakeholders que o propósi-

to da nossa Unidade era entregar soluções tecnológicas
que nos levassem a ter Vacas
e Pessoas Felizes. Esta é a
maneira singela de traduzir o
alinhamento do que fazemos
com o conceito de Sustentabilidade, requisito para que
empresas públicas e privadas
cumpram a sua missão junto à sociedade. Este Relatório
cobre o período desta Gestão
2014 – 2021 e registra o que foi
feito, inspirado no conceito
ESG.

SOMOS GLOBAIS
Falamos a língua do mundo

O

Brasil não é player internacional no setor de lácteos. Mas, nossa Unidade, sim! Falamos com todo
mundo, sobre leite nos trópicos, sobre o mundo da inovação e sobre o Leite 4.0. Nesta gestão, interagimos com empresas e instituições de 51 países do mundo, conforme quadro a seguir.

9

POLÍTICAS PÚBLICAS

A seguir, as principais ações de Políticas Públicas realizadas pela nossa equipe entre junho de 2014 a agosto de 2021.

Agindo como Governo
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Estúdio Digital montado para gravação de cursos EAD
Compartilhamento de Ativos entre UFJF e Embrapa
Compartilhamento de Ativos - Núcleo de Intensificação Sustentável da Agropecuária (NISA)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – organização de informações para a Agenda 2030 das Nações Unidas
Qualidade do Leite - Analise de amostras de leite para cerca de 70 laticínios de estados da região Sudeste e Nordeste.
Qualidade do Leite. Acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 do LQL, Laboratório de Referência para Políticas de Qualidade de Leite
Qualidade do Leite – Redução de não conformidade em exames obrigatórios com a criação do serviço logístico na captação das amostras
Qualidade do Leite – Digitalização de todo o processo operacional das análises
Qualidade do Leite - Suporte à implantação em Rondônia do laboratório integrante da Rede Brasileira de Qualidade do Leite
Qualidade do Leite - Suporte à implantação no Espírito Santo do laboratório integrante da Rede Brasileira de Qualidade do Leite
Qualidade do Leite – Suporte técnico à resolução de embargo de Laboratório no Rio Grande do Sul integrante da Rede Brasileira de Qualidade do Leite
Qualidade do Leite - Plano de qualificação de produtores
Qualidade do Leite – Normativas IN76 e IN77 divulgadas em série de lives para produtore e laticínios
Laticínio – Escola, processo organizado para a doação em definitivo para a UEG em Goiás
Regulação – Criação de protocolos em biosseguridade para diferentes sistemas de produção
Regulação – contribuição para marcos de comercialização de Leite A2
Regulação – contribuição para a estruturação das IN76 e IN77
Regulação – Queijo Artesanal, denominação de origem Mantiqueira e Alagoa
Regulação – ABNT, contribuição para Normas Nacionais em Nanotecnologia
MAPA – Cursos presenciais para capacitação e credenciamento de médicos veterinários em diagnóstico de brucelose e tuberculose e procedimentos para coleta de
material para diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB)
MAPA – Criação da Plataforma Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite (SIMQL)
MAPA – Contribuição ao Projeto Melhoria da Competitividade do Setor Lácteo Brasileiro
MAPA – Plano de Formação e atuação de agentes de inovação do leite na região do Semiárido do Nordeste do Brasil”
MAPA – Assento na Câmara Setorial do Leite de Leite e Derivados
MAPA – Assento na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão
Governo Federal – Participação no Projeto Brasil Sem Miséria
Governo Federal – Documento para BNDES Desafios à Exportação de Lácteos Brasileiros
Senado Federal – Audiência Pública sobre Competitividade do setor lácteo nacional
Câmara dos Deputados – Audiência Pública sobre importação de leite

Câmara dos Deputados – Audiência Pública sobre Acordo Comercial com Europa e China sobre lácteos
Câmara dos Deputados – Visita Técnica oficial da CAPADR à Embrapa Gado de Leite
Câmara dos Deputados – Integrante da Missão Técnica da CAPADR ao Estado do Rio Grande do Sul
Câmara dos Deputados – Integrante da Missão Técnica da CAPADR ao Estado de São Paulo
CNA – Assento na Comissão Nacional do Leite
ABRALEITE – Assento no Conselho da Entidade
FIL/IDF – Membros do Conselho Técnico da Entidade
IFCN – Membro representante do Brasil na Entidade
SEAPA/MG – Assento na Câmara Técnica do Leite de Minas Gerais
GDI Mata – Assento no Grupo de Trabalho, Desenvolvimento eInovação da Mata Mineira
COMAPA – Assento na Comissão Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Juiz de Fora
Prefeitura de Juiz de Fora – Assento na Comissão de Desenvolvimento Econômico
Forum Empresarial – Assento na Direção do Forum de Desenvolvimento de Juiz de Fora
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Juiz de Fora – assento no Comitê de elaboração do Plano
FAPEMIG – Assento na Câmara de Medicina Veterinária e Zootecnia
Burkina Faso – Missão Técnica na produção de leite
Quênia – Missão Técnica na produção de leite
Chade – Missão Técnica na produção de leite
Togo – Missão Técnica na produção de leite
Moçambique – Missão Técnica na produção de leite
Índia – Missão Técnica em melhoramento genético
Capacitação de técnicos do México
Capacitação de técnicos da América Latina
Capacitação de técnicos da India
Visita técnica do Governo de Uganda
Visita técnica do Governo de Cazaquistão
Rondônia – Investigação de intoxicação de rebanhos
Rondônia – Encadeamento Produtivo
Alagoas – Encadeamento Produtivo
Bahia - Projeto de sistema de produção de leite no IF-Baiano em Bom Jesus da Lapa
Espírito Santo – Encadeamento Produtivo
Paraná – Encadeamento Produtivo
Goiás – Encadeamento Produtivo
Mato Grosso – Encadeamento Produtivo
Rio Grande do Sul – Encadeamento Produtivo
Minas Gerais – Orientações a técnicos da Emater-MG sobre tripanossomose bovina, avaliação de surto estadual, palestra
e produção de conteúdos técnicos publicados na Repileite
Capacitação de Técnicos da Ater de Alagoas
Capacitação de Técnicos da Ater de Sergipe
Capacitação de Técnicos da Ater da Paraíba
Capacitação de Técnicos da Ater de Mato Grosso do Sul
Capacitação de Técnicos da Ater de Goiás
Capacitação de Técnicos da Ater da Bahia
Capacitação de participantes no Plano de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL)
Capacitação de Técnicos de Cooperativas de Minas Gerais
Capacitação de técnicos do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais
Capacitação de estudantes do curso técnico em laticínios de Minas Gerais
Compartilhamento de estrutura no Campo Experimental de Coronel Pacheco para aulas práticas no curso de medicina veterinária da UFJF
Preparação para realizar testes PCR para detecção de COVID-19
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Entregando Bens Públicos
Registro de Patente em nanopartícula de própolis para combate à mastite
Inovação no tratamento de mastite por nanotecnologia – chamamento para parceria privada
Produção de nanossistemas carreadores de princípios ativos para aplicação no controle do carrapato dos bovinos
Opacitômetro – Criação de Equipamento Nacional em Substituição à Produto Importado
Régua para manejo de pastagens – melhor manejo e maior rendimento das pastagens
Coleção de microorganismos – 4 mil linhagens de fungos, bactérias e leveduras que causam doenças, de interesse da produção e da indústria para pesquisas futuras.
Criação do Compost Barn Vacas e Pessoas Felizes
Transferência de Tecnologia em Energia Solar
Transferência de Tecnologia em cercamento para biosseguridade e pastejo rotacionado para alto rendimento
Construção da Inova 4.0 Rede de Universidades e Embrapa
Caravana 4.0 – Divulgação sobre empreendedorismo e inovação no leite
Desafio de Startups do setor de Leite e Derivados
Prêmio Ideas for Milk de Inovação – o primeiro prêmio foodtech do Brasil
BRS Kurumi – Disseminação por por todo Brasil
BRS Capiaçu – Lançamento e Disseminação por todo Brasil
BRS Integração – Lançamento e Disseminação por todo o sul do Brasil
BRS Integra - Registro e proteção da primeira cultivar de Brachiaria ruziziensis desenvolvida especificamente para as condições brasileiras
BRS Ceci - lançamento da cultivar de leguminosa forrageira tolerante à seca
Rebanho do Futuro – tourinhos distribuídos para a melhoria genética de propriedades familiares de Minas Gerais e Rio de Janeiro
Sequenciamento Genômico da Raça Gir
Sequenciamento Genômico da Raça Girolando
Equação de Predição para a Seleção Genômica da raça Girolando, que viabilizou o lançamento do produto Clarifide
Raça Gir Melhoramento Genético - Divulgação de ranking de Vacas e Touros
Raça Girolando Melhoramento Genético - Divulgação de ranking de Vacas e Touros
Raça Holandesa Melhoramento Genético - Divulgação de ranking de Vacas e Touros
Raça Guzerá Melhoramento Genético - Divulgação de ranking de Vacas e Touros
Programa de Melhoria genética estadual, o Pró-Genética, para a produção de embriões.
Leite orgânico – levantamento de dados nacionais para orientar políticas públicas
Censo do Cooperativismo de Leite. Dados quantitativos e qualitativo sobre as Cooperativas de Leite do Brasil
Nutrileite – Demonstração da economicidade no consumo de leite e derivados
Centro de Inteligência do Leite – CILEITE. Portal totalmente remodelado
Município Amigo do Leite – Coletânea das melhores experiências municipais de apoio à produção de leite no Rio Grande do Sul
Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados
Edição gênica em bovinos leiteiros - animais editados geneticamente que possam contribuir para o avanço do melhoramento genético
Máscara facial respirométrica - mensuração de curta duração de gases de efeito estufa por bovinos
Leite Carbono Neutro e Baixo Carbono – Organizando e disseminando informações, capacitando pessoas
Negociação junto aos Correios para postagem de encomendas de carrapatos, viabilizando testes carrapatogramas para produtores de todas as regiões do Brasil
Adoção de Programa de Redução de35% do Uso de Energia Elétrica
Obtenção de Licença Ambiental para o Campo Experimental de Cel. Pacheco.
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Reduzindo Assimetrias de Informação
Boletim ICPLeite – Divulgação mensal da variação do custo de produção do Leite
Boletim Indicadores de Mercado – Estatísticas mensais sobre preço do leite ao produtor, ao consumidor, sobre os mercados interno e internacional
Notas de Conjuntura – Análise mensal sobre o mercado lácteo nacional
Boletim Coronavírus – Informações de mercado durante a pandemia
Leite em Números – Depositário de estatísticas do Setor
Leite em Mapas – Dados tratados e apresentados em formato gráfico
Anuário Leite – Estatísticas e artigos sobre temas do setor. Edições anuais de 2018 a 2021.
Observatório do Consumidor – Estudos que norteiam os setores público e privado baseado em estatísticas, surveys e algoritmo criado para este fim
Nuvlac - Núcleo para Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana
CaptaPasto - soluções mobile para o monitoramento e manejo de pastagens
App @agrogest_Ambiental - aplicativo para caracterização da propriedade e sistemas de produção e material orientador para boas práticas ambientais
A Era do Consumidor – primeiro livro brasileiro que analisa o consumo de lácteos
Repileite – Rede Social sobre assuntos técnicos do setor que conecta 10 mil pessoas
Manual de Bovinocultura de Leite. Doação de exemplares para empresas de assistência técnica e extensão rural
Jovens e Sucessão Familiar – Livro discute os desafios e estratégias para agir sobre o tema
Jovens do Leite – Curso E@D com duração de 7 meses para jovens
Jovens – Dia de Campo Digital
Encuentro de Jovenes. Evento presencial que reuniu na Unidade jovens leiteiros de 11 países da América Latina
Jovens – Capacitação no Projeto Residência Zootécnica
Jovens – Capacitação no Projeto Residência Zootécnica Digital
Jovens – Capacitação de três centenas de adolescentes a pós-doutores, como estagiários e bolsistas.
Jovens – Capacitação de treinees de empresa privada
Jovens – Vacathon - imersão de estudantes para produção de soluções 4.0 voltadas à cadeia do leite
Gestão – App Girolando. Consultas sobre características de touros provados
Capacitação à Distância – EAD Leite reúne 07 cursos e permite capacitação em todo território nacional
Capacitação para Cooperativas – Curso avançado para técnicos de cooperativas de leite
Capacitação para Comunicadores – Curso para jornalistas, influenciadores digitais e profissionais de marketing sobre a cadeia produtiva do Leite.
Capacitação Presencial e Itinerante– Qualidade, Integridade e Segurança do Leite. Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste
Plantão técnico presencial e virtual sobre as melhores tecnologias em produção de leite para apoio a produtores, técnicos e estudantes do país
Cartilhas – 14 temas técnicos importantes à produção (todas em pdf e 12 também em ebook)
Realização de testes gratuitos carrapatograma para verificar princípios ativos contra carretos indicados em cada propriedade

Corrigindo Falhas de Mercado
Ideas For Milk - Criação do Primeiro Ecossistema de Inovação do Agronegócio Brasileiro
Rede de Viveiristas – Estruturação de Rede de viveiristas credenciados para oferecer mudas de cultivares
Agricultura familiar – participação no programa Brasil Sem Miséria
Agricultura familiar – Participação no programa Agronordeste
Agricultura familiar – Capacitação presencial de produtores assentados da Reforma Agrária
Agricultura Familiar – implantação e divulgação de biodigestores e fossas sépticas biodigestoras em construções rurais.
Agricultura Familiar – Participação no Projeto Balde Cheio em Rede
Agricultura Familiar – Produção de cartilhas temáticas
Agricultura Familiar – Aplicativo App Leite viabiliza o acesso a todo o acervo de informações em leite
Agricultura Familiar – Aplicativo BRS Capiaçu facilita o acesso à informações sobre a cultivar
Gestão – Aplicativo Gisleite viabiliza gestão zooetécnica e econômica da propriedade
Gestão – Aplicativo Gepleite gera benckmarking de gestão econômica e financeira da propriedade
Gestão – TopLat, programa de Eficiência na gestão de laticínios
Criação do SILO – Inovação Aberta
Dia de Campo Digital sobre cultivares para pastagem
Milktube – 57 vídeos com “inspirações tecnológicas para produção de soluções 4.0 na cadeia do leite
Rede de unidades demonstrativas para divulgação das cultivares de capim elefante BRS Capiaçu e BRS Kurumi
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IDEAS FOR MILK
Mudou o nosso mindset

E

m 2014, quando iniciou
esta gestão, as bases da
Nova Economia já eram
visíveis. A bioeconomia crescia de importância, ocupando
rapidamente o espaço da economia tradicional, baseada em
fóssil e mineração. Já estava claro que cresceria de importância
contínua o uso da nanotecnologia, da busca por bioinsumos,
bioprocessos e suas aplicações
como biofármacos, bem como
o uso da biomassa e ﬁbras para
uso industrial e como bioenergéticos.

Também já era visível a Economia Digital, a outra base da
Nova Economia. Mas, o desaﬁo era como apresentar as
soluções tecnológicas para o
setor lácteo neste novo e complexo cenário. Aﬁnal, em 2014,
o smartfone tinha sido criado
havia apenas sete anos e ainda
era usado mais como aparelho
telefônico que como parte do
nosso ser. E a palavra startup
era desconhecida.
O IDEAS FOR MILK surgiu da
busca por inserir as entregas da
Embrapa Gado de Leite neste
ambiente digital desconhecido.
A decisão, então, foi construir
competência em parceria estratégica com três grupos. Nas
Universidades buscamos sensibilizar professores e alunos para
que criassem soluções para a
cadeia produtiva do leite, nesta
visão da Nova Economia. Junto
às empresas de TICs buscamos
mostrar o potencial de negócios inexplorados, nesta cadeia
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produtiva que fatura R$ 100 bilhões/ano. Já entre produtores,
técnicos e empresários, o que
buscávamos eram insights que
inspirassem
pesquisadores,
professores, alunos e empresas
de TICs, visando gerar soluções
para problemas concretos. Nos
três segmentos encontramos
vontades convergentes.
O que o IDEAS FOR MILK
promoveu foi a ida desta Unida-

de de Pesquisa para outra dimensão. Evidenciou que os problemas
são muito complexos, mas as soluções têm de ser amigáveis e intuitivas. E não há outro caminho que
não seja a atuação efetivamente
em rede e com hierarquização
ﬂexível e mutável, com equipes
multidisciplinares,
promovendo
a inovação por meio da parceria
entre quem gera o conhecimento e quem empreende. Também,
aprendemos que é decisivo valorizar os jovens inexperientes e suas
soluções surpreendentes.
O IDEAS FOR MILK mudou o
nosso Mindset. Promoveu a Transformação Digital da nossa Unidade de Pesquisa, mudando nossa
maneira de pensar e agir. Além
disso, levou-nos a criar experiências exitosas, como o Desaﬁo de
Inovação Aberta, a Residência Zootécnica Digital, o Escritório de Soluções, a Caravana 4.0, o Vacathon, o
Desaﬁo de Startups e o Silo – Inovação Aberta. Levou-nos a parcerias, num nível que nos permite ter
uma Unidade de Pesquisa atrativa
para que as Universidades, o setor
produtivo e a nossa Unidade materializem entregas que beneﬁciam
a todos os brasileiros. Como veremos a seguir.

O Ideas criou
o primeiro
ecossistema
de inovação do
agronegócio
brasileiro.
15
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COMPOST BARN
Vacas e Pessoas Felizes

A
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rápida adesão dos produtores de leite ao sistema de produção do tipo
Compost Barn no Brasil tem
surpreendido a todos os analistas. E todos concordam que é
fácil entender a motivação. Há
ganhos para os produtores e
para as vacas. Comparado com
os sistemas de animais a pasto, há redução do uso de mão
de obra. Além disso, os animais
aumentam a produção imediatamente após serem transportados para este novo ambiente.
Também ocorre uma imediata
melhoria sanitária. Neste tipo
de sistema de produção os
animais circulam livres pelo
estábulo, no material orgânico

distribuído sobre o piso, o que
gera mais conforto às vacas.
Numa área construída de
cerca de 2030 m2, instalada em
nosso Campo Experimental de
Coronel Pacheco, somos a primeira Instituição de pesquisa
nos trópicos a contar com um
Compost Barn. Criado em países frios do Hemisfério Norte,
tem sido utilizado no Brasil sem
um respaldo efetivo da pesquisa e os produtores carecem de
conhecimentos, da construção
ao manejo. Com o sistema adotado na Embrapa, iniciamos
trabalhos relativos ao seu manejo, qualidade do leite, ambiência e saúde animal.
O Compost foi concebido

numa visão ambiental e armazena água de chuva desde
a sua inauguração, em 12 de
março de 2020. Neste mês de
agosto foi instalada a energia
elétrica solar, que permite uma
grande variação de luminosidade e conta com sensores
de ambiência que estão sendo fundamentais para a realização de pesquisas. Também
traz a novidade da concepção
de biosseguridade. O Compost
Barn está totalmente envolto
por uma cerca, visando ao isolamento sanitário, que acreditamos se tornará rotina, na medida em que avance no Brasil o
conceito de Saúde Única.
Exemplo de inovação aberta,

o Compost Barn Vacas e Pessoas Felizes foi concebido para
o compartilhamento do local
para receber professores e alunos de universidades, startups
e empresas. Dadas as suas características, juntamente com
a Nestlé, a partir do segundo
semestre serão feitos investimentos para que ele se torne
o primeiro Compost Barn carbono neutro dos trópicos, até
2024. Além a aprendizagem
que esta trajetória trará, este
equipamento de ciência será
vital para treinamento de alunos, professores, técnicos e produtores neste novo conceito, o
de produção de leite Carbono
Neutro.

LEITE CARBONO
NEUTRO
Antecipando o futuro

O

planeta será Carbono Neutro em 2050,
se forem cumpridos
os compromissos assumidos
pelos governos e pelas principais corporações do mundo. Para que isso ocorra, será
fundamental gerar novas
tecnologias que criem esta
realidade futura. E, para que
tenhamos velocidade, acurácia e recursos para cumprir
esta missão, decidimos conceber a construção do Leite
Carbono Neutro tendo por
base duas premissas. A primeira é a da Inovação Aberta. Isso signiﬁca que iremos
somar competências com
empresas e as universidades. A segunda premissa é
agir de modo pré-competitivo, ou seja, reunir empresas
complementares e concorrentes em torno deste propósito.
Fizemos uma parceria estratégica com a Nestlé com

este ﬁm. Negociamos um
aporte de 2 milhões e 350
mil reais para serem aplicados até em 2024 em quatro
Objetivos. O primeiro é transformar os nossos dois sistemas de produção em Leite
Carbono Neutro: o compost
barn vacas felizes e o leite
verde. O segundo objetivo é
acompanhar o desempenho
de 20 propriedades fornecedoras da Nestlé nos estados
do Paraná, São Paulo, Minas
Gerais e Goiás, sendo 08 visando Leite Carbono Neutro
e 12 Leite Baixo Carbono. O
terceiro objetivo é promover
o treinamento de produtores
por meio cursos EAD, ou seja,
podcasts e vídeos curtos. O
quarto objetivo é promover
desaﬁos de Inovação para
surgir soluções geradas por
startups cleantechs, greentechs e outras alinhadas ao
conceito Leite Carbono Neutro em ambiente tropical.
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PROTOCOLO
DE BIOSSEGURIDADE
Saúde animal e segurança alimentar

E

m uma iniciativa inédita,
em parceria com a empresa de medicamentos
veterinários Boehringer Ingelheim, estamos desenvolvendo
um projeto de biosseguridade
que vai criar protocolos para
garantir proteção aos rebanhos
e aos trabalhadores através do
controle de doenças nas propriedades leiteiras. Essa parceria visa preservar a saúde dos
animais e promover a segurança do alimento que chega à
mesa do consumidor.
Os protocolos de biosseguridade deﬁnirão o manejo
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adequado das diferentes categorias de animais de um rebanho, como bezerras, novilhas
e vacas em produção. Através
das orientações, é possível evitar que doenças entrem na fazenda ou disseminá-las ou até
mesmo controlar a propagação
de pragas já existentes, reduzindo o consumo de medicamentos e, consequentemente,
garantindo um impacto positivo na receita da propriedade,
bem como a entrega de leite,
sem resíduos ou risco de contaminação por doenças que,
de outra forma, poderiam ser

transmitidas por estes produtos.
Estes protocolos serão criados por pesquisadores e analistas da Embrapa Gado de Leite
e da Boehringer Ingelheim, e
serão validados nas Fazendas
Colorado e Santa Luzia. Elas serão as primeiras propriedades a
receber a certiﬁcação em biosseguridade, por demonstrarem
o cuidado com o bem-estar e a
saúde dos animais. Tanto a Embrapa quanto a Boehringer Ingelheim oferecerão cursos para
técnicos e produtores interessados em aderir às práticas re-

comendadas. Este compromisso se tornou público na live de
lançamento da parceria.
Como forma de promover
a biosseguridade nos nossos campos experimentais,
ﬁzemos uma parceria com a
empresa Belgo Bekaert, que
repassou materiais para a construção do cercamento na estrutura do “compost barn”, em Coronel Pacheco. O cercamento é
uma das exigências impostas
pelo protocolo de biosseguridade para evitar a entrada de
animais domésticos e silvestres
que possam transmitir doenças ao rebanho.

PLANO DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Responsabilidade ambiental colocada em prática

A

adoção de práticas ambientalmente corretas para a separação, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem e destinação de
resíduos sólidos faz parte da nossa cultura. Desde
2015, realizamos o Plano de Gerenciamento de todos os resíduos sólidos gerados na sede da unidade
e nos Campos Experimentais de Coronel Pacheco
e de Santa Mônica. O destaque da ação é a coleta
solidária, na qual todos os materiais reciclados são
entregues a uma associação de catadores de lixo.
Em relação aos resíduos dos serviços de saúde,
que são rejeitos contendo secreções ou contami-

nações com restos cirúrgicos de animais, fazemos
o gerenciamento atendendo todas as legislações
ambientais. Esses resíduos recebem um tratamento diferenciado. Passam por um processo de separação nos laboratórios, são divididos em sacos que
identiﬁcam o risco ou não de infecção e depois seguem para a coleta do Departamento Municipal de
Limpeza Urbana.
Já os resíduos químicos são armazenados no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos Químicos
e, uma vez ao ano, uma empresa especializada faz o
descarte adequado.

PLACAS FOTOVOLTAICAS

Q

uando se fala em redução de custo de energia
elétrica e sustentabilidade, logo se pensa em implementação de sistema fotovoltaico. Pela possibilidade de reduzir
drasticamente o valor da conta
de luz e de produzir energia
100% limpa, aderimos a um projeto de geração de energia solar

Energia 100% limpa

no sistema de “compost barn”,
localizado no Campo Experimental de Coronel Pacheco. Em
2020, estabelecemos parceria
com a empresa I.S Brasil para a
aquisição e instalação de placas
fotovoltaicas. Mais um passo em
direção à otimização de recursos
e à preservação do meio ambiente.
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GESTÃO AMBIENTAL
Saneamento rural nos campos
experimentais

A

s bandeiras de logística sustentável e gestão
ambiental são colocadas em prática no funcionamento das nossas unidades.
Desde 2016, a Embrapa Gado
de Leite vem padronizando os
banheiros dos campos experimentais, tanto nas casas de
moradores quanto nas estruturas de cursos, de experimentação e salas de ordenhas. Nas
fazendas de Coronel Pacheco
e Santa Mônica já foram implantadas 26 unidades de sa-
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neamento rural, reduzindo o
impacto ambiental no solo,
córregos e rios.
Através deste projeto, todo
o esgoto humano produzido
nos campos experimentais é
destinado a uma fossa séptica,
onde passa por um processo
de biodigestão que reduz a
carga de agentes biológicos
perigosos para a saúde humana. À medida que moradores
rurais vão adotando o uso de
fossas sépticas, amplia-se a
qualidade de vida no campo.

À medida que moradores rurais vão adotando o uso de fossas
sépticas, amplia-se a
qualidade de vida
no campo.

Além do cuidado com o esgoto, adotamos um sistema
de tratamento de cloração
adequada de água dos poços,
promovendo qualidade hídrica e, consequentemente, a
segurança e a saúde dos trabalhadores e dos animais.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Dentro da Lei

E

laboramos o Plano de Licenciamento Ambiental,
em 2019, para promover
ações focadas na regularização
da sede e dos campos experimentais da nossa Unidade.
Desde então, aprimoramos a
gestão ambiental, alinhando-a com a busca do desenvolvimento sustentável.
Em 2020, a sede Juiz de Fora

obteve a dispensa de licenciamento junto à Secretaria de
Meio Ambiente (SMA). Em 2021,
demos início ao processo de
licenciamento ambiental do
Campo Experimental de Coronel Pacheco através da adequação de áreas e de atividades, de acordo com normas da
legislação especíﬁca. O direito
de uso da água, por exemplo,

foi regularizado com a obtenção
da outorga de poços, barramentos e irrigação. Além disso, regularizamos o posto de combustível
através da obtenção do auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB).
O processo de regularização
ambiental do CEJHB demandou
a aquisição e instalação de equipamentos de medição e controle
e contratação de consultoria técnica para obtenção da outorga

do uso da água dos poços e dos
barramentos de água. O processo de obtenção de outorga do
sistema de irrigação e a regularização do posto de combustível
foram feitos por nossa equipe,
desde a elaboração do projeto
até as adequações estruturais.
Estas ações de regularização são
premissas para a obtenção do
licenciamento ambiental do CEJHB, que ocorrerá antes do início
deste verão de 2021.
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INTEGRAÇÃO
LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA
Recursos investidos em pesquisa

A

Embrapa Gado de Leite investiu recursos da
ordem de R$ 300 mil
na aquisição de insumos destinados ao Campo Experimental
de Santa Mônica e na capacitação de técnicos e produtores.
A verba foi recebida via Termo
de Execução Descentralizada
(TED) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA).
Com a verba, adquirimos
fertilizantes e inseticidas para
implantação e manutenção de
35 hectares no modelo Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF), além do investimento
em pastagem solteira, e insumos para a alimentação de bezerros e vacas prenhas. Este TED
foi a base para implantar o sistema ILPF, que é o pilar de uma
série de projetos de pesquisa
que virão em sequência. Além
disso, produzimos vídeos e cartilha sobre a temática ILPF, destinados a técnicos e produtores.
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Parceria em prol da Mantiqueira

P

romover a pecuária sustentável de leite na Região da Mantiqueira. Este é o desaﬁo que
nos une à ONG The Nature Conservancy (TNC). As ações serão voltadas
para a recuperação ﬂorestal das
propriedades rurais e também para
a adoção de boas práticas na agropecuária. Buscaremos avançar na
recuperação das ﬂorestas, na conservação das águas, na recuperação dos solos e na produção de leite
mais sustentável, contribuindo para
o maior sequestro de carbono e mitigação das mudanças climáticas.
A Mantiqueira é uma área com
grande produção de água e de
grande relevância. A água da Serra
atende 425 municípios e as regiões

metropolitanas de São Paulo e Rio
de Janeiro. Além disso, atende o
agronegócio da região, que tem pecuária, avicultura e ﬂorestas plantadas, entre outras culturas. Portanto,
é de grande relevância esta parceria, que visa à adequação ambiental, à preservação dos recursos ambientais e a adoção de boas práticas
nas propriedades leiteiras, para alcançar maior eﬁciência produtiva e
a gerar serviços ambientais. Vamos
implantar unidades demonstrativas e monitorar, ao longo do projeto, os impactos econômicos, sociais,
técnicos e ambientais e o bem-estar animal decorrente da adoção
das boas práticas de produção.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Otimização do consumo energético na sede e em Coronel Pacheco

C

omo forma de otimizar
o aproveitamento das
fontes de energia para
colaborar com o meio ambiente, implantamos, em 2019, projetos de eﬁciência energética
na sede e nos campos experimentais. O programa foi feito
em parceria com a Cemig.

Na sede
Na sede, a implantação dos
novos sistemas garantiu uma
redução de 32,85% do consumo energético, em relação
aos sistemas substituídos,
através da instalação de 1.908

lâmpadas LED no lugar de
tecnologias ineﬁcientes, que
antes representavam 97,17%
do nosso sistema de iluminação. Além disso, realizamos
um projeto para o sistema de

condicionamento
ambiental que contemplou ações de
substituição ou realocação de
12 equipamentos presentes na
unidade.

aquecimento de água, com a
instalação de sistemas completos (reservatório, coletor, bombas, quadros, controlador) para
realização do aquecimento da

água por meio de energia solar em cinco ordenhas, além do
controle de automação a ﬁm
de potencializar a economia de
energia do sistema.

Em Coronel Pacheco
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No Campo Experimental de
Coronel Pacheco, a redução
no consumo energético foi de
34,12% em relação aos sistemas que foram contemplados,
como o de iluminação, com a
instalação de 1.153 lâmpadas
ﬂuorescentes tubulares, ﬂuorescente compacta, incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor
metálico e LED; e o sistema de
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PARA FALAR DO LEITE

Promovendo a capacitação de Comunicadores

J

ornalistas, inﬂuenciadores digitais, proﬁssionais
de comunicação e de
marketing, especializados no
agronegócio,
mergulharam
no mundo do leite, em uma
capacitação inédita, realizada
em parceria com a empresa
Texto Comunicação e a Associação Brasileira de Marketing
Rural e Agronegócio - ABMRA.
O primeiro workshop ocorreu em São Paulo, em março
de 2002 e reuniu 68 proﬁssionais de 11 estados do Brasil, totalizando a participação e 38
veículos e empresas do setor.
Em 2020, a Abraleite e a
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ComunicAgro se somaram
aos realizadores e, em julho
realizamos a segunda edição.
Novos temas foram incorporados, como ESG, biosseguridade, leite carbono neutro
e análise de pesquisa inédita
sobre o agronegócio brasileiro.
O evento ocorreu com dez sessões virtuais, com a exposição
de 23 pessoas, sendo 18 proﬁssionais da Embrapa Gado
de Leite, dois produtores, dois
dirigentes de empresas e um
representante do setor. Nesta
segunda versão foram 91, de 18
estados da Federação.

EMPRESAS E ENTIDADES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO
ABCBRH
ABRALEITE
AG do Criador (Revista)
Agência Estado
Agricultura Paraná (Instagram)
Agripoint
AgroOﬁcial (Instagram)
Agropress Marketing e Comunicação
Agrovenki Marketing para o Agronegócio
Alfapress Comunicação
Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva de Radiodifusão
Attuale Comunicação
Balde Branco
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Belgo Bekaert Arames
Betânia Lácteos
Blu Alimentos Indústria e Comércio Ltda
Canal Rural
Canal Terraviva
CCPR
Cerrado Rural
Compre Rural
COAPECHAD COOPERATIVA AGROPECUARIA
Compacta comunicação
Conexão Rural (Programa de TV)
Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil
Cooperativa Santa Clara
Cotrijal
CRMV-PI
CRMV-RJ
Danone
Destaque Rural (Revista)
Embrapa
Fazenda do Japa
Feed & Food (Revista)
Folha Agrosul
Folha Rondoniense
Fundesa
Fundesa-RS
GestAgro 360°
Globo Rural

GovernoMS/Semagro
Grupo Estado
Grupo Publique
I.S Brasil Solar
Ideagri
IF Sudeste MG
Instituto Federal Catarinense-Campus Camboriú
Leigado
Leiteonline
Lely
Mais Comunicação
MilkPoint / AgriPoint
Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Neo Things IoT
Norte Agropecuário
Noticias Agrícolas
Novo Rural
O Nortão
Plant Project
PISCISHOW & AVISULEITE
Portal Agrolink
Portal AgroNews
Proﬁssional do Mercado
Rehagro
Revista Balde Branco
Revista Globo Rural
Revista Feed
Safra (Revista)
SBA / Canal do Boi
Sebrae
Silemg
Sindilat
Terra e Negócios
Texto Comunicação
TV Sudoeste
UFJF
UFGRS
UFV
Vale Agrícola (Programa de TV)
Vida no Campo (Instagram)
Zoetis
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C

omo forma de facilitar o
entendimento de conteúdos complexos, desenvolvemos uma coleção de
cartilhas com conteúdos práticos destinados a técnicos e produtores rurais. Com conteúdos
cientíﬁcos, didáticos e imagens
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CARTILHAS COMO
AÇÃO INCLUSIVA
ilustrativas, foram abordados
18 temas ricos e variados, de
grande interesse, passando por
gestão da propriedade, cria de
bezerras, qualidade do leite,
dentre outros.
Nesta coleção, foram abordadas 18 temáticas ricas e va-

riadas, aplicáveis aos diferentes
biomas brasileiros.:
Para a elaboração das cartilhas, utilizamos um programa
de inteligência artiﬁcial, que
adapta a linguagem cientíﬁca
para um vocabulário usual e do
cotidiano, o que torna o conte-

údo mais acessível e de fácil entendimento.
A coleção de cartilhas está
disponível nos formatos impresso e digital e é distribuída,
gratuitamente, em eventos e
por empresas parceiras.

LANÇAMENTO DE LIVROS

Obras reúnem as principais demandas do setor leiteiro

C

omo forma de atender às demandas por
informações a respeito de tecnologias, práticas

e técnicas que envolvem o
ramo leiteiro, produzimos
obras literárias que reúnem
conteúdos transmitidos pe-

las nossas equipes, seja em
eventos, lives ou workshops.
Os livros são elaborados pelos nossos pesquisadores,

distribuídos
gratuitamente e disponibilizados para
download em formato de
e-book ou PDF.

BRS Capiaçu e BRS Kurumi – Cultivo e uso
A publicação, lançada em 2021, em comemoração aos 45 anos da Empresa, apresenta, na
forma de perguntas e respostas, todas as instruções e recomendações técnicas necessárias
a respeito das cultivares BRS Capiaçu e BRS Kurumi. As perguntas apresentadas são respondidas por 16 pesquisadores da Embrapa, especializados em diversas áreas. Há questões
sobre nutrição, controle de pragas, época de plantio, produção de silagem, irrigação, fertilização, entre outros. O preço elevado que o milho alcançou nos últimos anos fez com que
o interesse pela BRS Capiaçu crescesse muito entre os pecuaristas. O mesmo ocorre com a
BRS Kurumi, de baixo porte, com alta qualidade e indicada para pastejo rotacionado.

Desafios e perspectivas de jovens
latino-americanos na sucessão familiar da atividade leiteira
Lançado em 2018, este livro retrata uma rica experiência vivida em 2015. Naquele ano, nós
recebemos, junto com a Federação Pan-Americana de Leite (Fepale) e a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), 200 jovens de nove países. Eles interagiram conosco durante
três dias, discutindo vários assuntos que lhes afetam. Um dos pontos altos do debate foi a
questão da sucessão familiar. Nesta obra, especialistas mostram que, além da adequação
das políticas públicas, é necessário modernizar o setor rural, tornando-o atraente para que
jovens do campo não precisem migrar para os grandes centros urbanos em busca de oportunidades.
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Melhoramento de forrageiras na era genômica
As forrageiras de origem africana, plantas usadas como fonte de alimento do gado nacional,
bem adaptadas às condições brasileiras, são a mola propulsora da nossa bovinocultura. As
pesquisas em melhoramento genético dessas plantas impulsionaram o setor, transformando o Brasil numa potência pecuária. Mas, a nova realidade mundial, que inclui alterações no
clima, expansão demográﬁca e exigências da sociedade por uma agropecuária sustentável,
obriga os programas de melhoramento de forragens a repensar suas ações. Por isso, pesquisadores da área se reuniram para a realização do workshop “Melhoramento genético de forrageiras na era da genômica”, discussão que foi transformada neste livro. O sequenciamento
de genomas é uma questão crucial no desenvolvimento das pesquisas de melhoramento
de plantas e, consequentemente, na competitividade da bovinocultura brasileira. Esta obra
fala sobre os desaﬁos impostos pelo setor produtivo, que perpassam a melhoria da produtividade das forrageiras e o aumento do seu valor nutricional.

Catálogo de forrageiras
recomendadas pela Embrapa
Essa publicação produzida no formato de bolso (impresso), pdf e ebook, apresenta
informações básicas sobre as principais forrageiras tropicais indicadas para produção de leite e carne no Brasil, considerando adaptação ambiental e formas de
utilização. O Catálogo é um guia muito útil no dia a dia de técnicos, estudantes e
produtores para o melhor posicionamento e escolha de forrageiras às mais diversas situações das propriedades e necessidades dos rebanhos.
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ANUÁRIOS LEITE
Os dados do setor lácteo

D

esde 2018, em parceria com a Texto Comunicação, lançamos uma publicação anual que reúne artigos, reportagens e
estatísticas sobre a produção, consumo, custos, preços, importação, exportação e dados sobre mercados externos, para
que todos os agentes envolvidos estejam bem informados sobre a agenda do setor.

O Anuário Leite de 2018 possui 40 artigos escritos por pesquisadores, jornalistas e técnicos do setor. Nesta obra, buscamos associar indicadores e análises que ajudam a compor o perﬁl da pecuária leiteira, considerada uma das mais complexas atividades do
agronegócio. O lançamento ocorreu em um dos maiores eventos do setor na América
Latina, realizado em Castro (PR), município de maior expressão nacional em produção
de leite.
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O Anuário Leite de 2019 preocupou-se em abordar temáticas relacionadas às
novas estratégias da cadeia do leite para ganhar competitividade e conquistar os
consumidores. Além disso, foi trazida a discussão sobre a Revolução 4.0, no qual
o setor lácteo lidera as ações de transformação digital. Esta edição conta com
104 páginas de informações sobre o mundo do leite, incluindo 35 artigos elaborados por especialistas convidados.

A cadeia do leite no pós-Covid, a produção com foco em bem-estar animal e sustentabilidade, as novas exigências dos consumidores, a vaca que produz mais e consome menos, o novo
ambiente nas fazendas para ter vacas e pessoas felizes. Estes são
alguns dos 34 temas do Anuário Leite de 2020. Nesta publicação, foram incluídos conteúdos sobre normas de qualidade, uso
racional de água, enfermidades importantes, artigos assinados
e duas entrevistas exclusivas sobre as características da vaca do
futuro e a obtenção de lucro através do leite.

O Anuário Leite de 2021 foi dividido em sete grandes temas,
com reportagens e artigos assinados por pesquisadores da
instituição. Foram abordados assuntos como insumos, análise,
produtos lácteos, pesquisa e inovação, biosseguridade, entre
outros. Há ainda matérias sobre os resultados de um ano do
“compost barn” da Embrapa Gado de Leite e as oportunidades
para as empresas lácteas na era do desenvolvimento sustentável. As reﬂexões sobre a pandemia estão presentes em boa
parte da publicação.
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LIVRO SEMINAL
Na Era do Consumidor!

E

ste livro preenche uma lacuna até
então existente no setor de leite e
derivados. É o primeiro que aborda, de modo amplo e profundo, um
personagem ainda pouco conhecido,
mas que movimenta R$ 100 bilhões ao
ano com o que adquire. O propósito
desta publicação é levar o leitor a entender quem é o consumidor de leite.
Organizado em cinco grupos temáticos, traz analises da estrutura do
consumo de leite e derivados de modo
estrutural e vai no detalhe, por se valer

C

omo um dos valores intangíveis gerados pelo
IDEAS FOR MILK está
a criação da REDE INOVA 4.0.
Formada pelas melhores Universidades Brasileiras, reúne
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de informações relevantes obtidas nas
redes sociais.
O livro é uma coletânea de artigos
originalmente publicados nos melhores veículos de comunicação especializada brasileira, escritos por 30 autores,
e que contou com o apoio da Abraleite
na realização de pesquisa de mercado.
É, portanto, resultante de uma parceria
inusitada, e reúne professores, pesquisadores e alunos em textos curtos e leves, mas sem perder o rigor cientíﬁco.

REDE INOVA 4.0
professores que se dedicam a
cursos de ciências da terra ou
de ciências exatas. Trocam informações frequentes entre si
e a Embrapa, formando uma
ativa comunidade em torno

do tema 4.0.
Com a criação do SILO
– Inovação Aberta, a REDE
INOVA 4.0 vai permitir uma
intensiﬁcação da relação com
professores e alunos dos cur-

sos que caracterizam a parte de criação de soluções do
ecossistema de inovação já
existente. Participam deste
processo de interação as seguintes Universidades.

PUBLICAÇÕES EM E-BOOK
Edições ampliam acesso do público

C

omo forma de ampliar
o acesso do público
ao conhecimento produzido e reduzir os custos
de divulgação de conteúdo,
publicamos no formato de
e-book 16 cartilhas, o Comunicado Técnico “Como medir
a matéria seca (MS%) em for-

ragem utilizando forno de micro-ondas”, e dois livros: “BRS
Capiaçu e BRS Kurumi: cultivo
e uso” e “Catálogo de forrageiras recomendadas pela Embrapa”.
O e-book proporciona uma
melhor experiência ao usuário, tal como a escolha da cor

do fundo de tela, o tamanho
da fonte, o conteúdo em áudio, dentre outros recursos.
A Embrapa Gado de Leite
se tornou referência nesse
assunto e ministrou treinamentos sobre elaboração de
e-books para equipes de outras unidades.

Através das publicações digitais, oferecemos materiais
em formato atraente e de fácil
compreensão, visando à praticidade, à interatividade e à
preocupação com o meio ambiente. Os e-books estão disponíveis gratuitamente para
download no nosso site.
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CAPIAÇU E KURUMI
Cultivares que são nossas marcas

E

m comemoração aos 40
anos de fundação da Embrapa Gado de Leite, lançamos a BRS Capiaçu, a nova
cultivar de capim-elefante desenvolvida pela instituição. Realizado em 2016, o evento reuniu 600 produtores no Campo
Experimental em Coronel Pacheco. Os participantes puderam levar feixe de mudas da
nova cultivar, antes mesmo de
disponibilizarmos no mercado.
Devido à alta qualidade e
produtividade da nova cultivar, cerca de 50 toneladas de
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matéria seca por hectare/ano
(média de 30% a mais do que
as cultivares tradicionais), produtores de todo o país entram
em contato com a Embrapa
Gado de Leite para obter informações técnicas e com os
viveiristas credenciados para
adquirir mudas.
A BRS Capiaçu tornou-se
um sucesso pelo alto rendimento para suplementação
volumosa na forma de silagem
ou picado verde, especialmente por apresentar uma melhor
qualidade nutricional para o re-

banho do que a cana e menor
custo de produção se comparada ao milho.
É uma cultura perene que,
se bem manejada, permite a
manutenção da capineira por
mais de 15 anos. E mais: apresenta relação custo/benefício,
estimado no ano de 2020, de
R$ 26,84, ou seja, para cada
R$1,00 investido na pesquisa
gerou um benefício social de
R$ 26,84. Já o benefício econômico foi de R$ 28.227.436,68.
Na avaliação dos impactos
socioambientais, o BRS Capia-

çu resolve um dos problemas
mais sérios do setor agropecuário, que é a segurança alimentar dos animais no período da
seca, além de reduzir a mão de
obra quando comparado ao
uso da cana.
O BRS Kurumi, lançado em
2012 e trabalhado em termos
de divulgação a partir de 2015,
é também bastante requisitado no mercado. Essa cultivar
de capim-elefante-anão destaca-se por apresentar alto
potencial de produção de forragem com excelentes carac-

terísticas nutricionais, o que possibilita ao produtor de leite intensiﬁcar a
produção animal com menor uso de
concentrado.
A opção pelo plantio da BRS Kurumi, em substituição às forrageiras tradicionais menos produtivas, proporciona um aumento signiﬁcativo na
capacidade de suporte da pastagem
e, consequentemente, na produtividade da terra. De apenas 2 hectares em 2014, a área plantada no país
atingiu cerca de 12,5 mil hectares em
2019, ano em que os benefícios econômicos decorrentes do incremento
de produtividade das pastagens com
a BRS Kurumi atingiram o montante
de R$ 61,5 milhões. Os indicadores de
rentabilidade mostram que os investimentos na geração e na transferência
desta tecnologia já apresentam um
alto retorno para a sociedade.
As duas cultivares, BRS Capiaçu e
BRS Kurumi, foram obtidas por meio
do programa de melhoramento genético de capim-elefante, criado em
1991. São o resultado do cruzamento
de variedades pertencentes ao Banco
Ativo de Germoplasma de Capim-Elefante (BAGCE), mantido pela Embrapa. Atualmente, as duas forrageiras fazem sucesso tanto na pecuária de leite
quanto de corte, em sistema a pasto e
conﬁnado, como fonte de alimento e
de ﬁbras na dieta dos animais.
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LIVES

Novo modelo na entrega de conteúdo

O

isolamento social nos
distanciou, mas a internet se conﬁgurou
como uma forma de nos reaproximar. Se, antes, a digitalização era uma vantagem, agora
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ela é essencial para manter o
contato com a comunidade e
promover a troca de conhecimento e tecnologia. A nossa
equipe, além do domínio de
ferramentas digitais, passou

por um processo de mudança
de mentalidade ao compreender a necessidade de incorporar novas tecnologias à rotina
produtiva.
Em 2020, a Unidade, por

meio de sua equipe técnica,
participou de 145 webnars e lives técnicas. Desta forma, cumprimos nosso objetivo de estreitar cada vez mais a relação com
os nossos públicos.

EVENTOS PRESENCIAIS
A prática como estratégia de aprendizagem

TECLEITE
Desde 2011 realizamos o evento Tecleite no Campo Experimental em Valença/RJ e a partir de 2016 passamos a realizá-lo também no Campo Experimental em Cel. Pacheco/MG.
Desde 2018 também é realizado no estado do Espírito Santo.
Emater-MG, Emater-Rio, Incaper, outras unidades da Embrapa e parceiros privados participam da realização desse evento. Nesta gestão 3321 pessoas participaram do Tecleite, em 11
eventos realizados até 2019.
SITEC
O SiTec é um evento com foco na produção de silagem de
milho e sorgo e realizado pela parceria entre três unidades
da Embrapa (Gado de Leite, Milho e Sorgo, e Produtos e Mercados), a empresa Riber-KWS e a Emater/MG. Este evento foi
criado nesta Gestão, em 2015, e até reuniu 1.653 participantes
de forma presencial. Estruturado em Dia de Campo e Simpósio, esta modalidade passou também a ser transmitido ao
vivo pela Repileite e Youtube a partir de 2016.
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EMBRAPA & ESCOLA

Projeto conscientiza estudantes sobre a necessidade da preservação ambiental

F

ormar cidadãos engajados e
conscientes é uma das bandeiras da Embrapa Gado de Leite.
Por seis anos consecutivos, a empresa
desenvolveu o projeto Embrapa & Escola, que já atendeu mais de 80.000
estudantes de unidades públicas e
privadas nos estados de Minas Gerais
e Rio de Janeiro.
O programa busca envolver crianças e adolescentes em discussões sobre benefícios do leite, práticas agropecuárias sustentáveis e preservação
do meio ambiente. Através de atividades lúdicas e interativas, os alunos
são incentivados a reﬂetir sobre atividades que garantam qualidade de
vida à comunidade.
O projeto consiste em duas mo-
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dalidades: palestra nas escolas, onde
a equipe promove atividades que
abordam a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade;
e visitas programadas, onde estudantes percorrem laboratórios, campos
experimentais e outras instalações da
Embrapa.
Através deste projeto, são divulgadas informações sobre o funcionamento da cadeia produtiva do leite e
os resultados das pesquisas da Embrapa, despertando nos jovens o gosto pela ciência e pelo potencial rural.
Em decorrência da pandemia do
coronavírus, no dia 7 de junho de
2021, o projeto realizou uma live, em
comemoração à Semana do Meio
Ambiente.

QUEIJO ARTESANAL COM CIÊNCIA
Selo Arte garante a inclusão de produtores em Minas Gerais

E

m parceria com a Emater-MG, colocamos a ciência como ingrediente nos
queijos artesanais produzidos nas regiões de Alagoa e da Mantiqueira, melhorando
a qualidade e expandindo mercados. A pesquisa, concluída em 2019, resultou na publicação de uma portaria, por parte do governo
de Minas Gerais, que garante aos produtores
das queijarias dessa região a obtenção do Selo
Arte. Este selo permite a comercialização legalizada do queijo para todo o Brasil, revolucionando a economia dos municípios mineiros.

Os trabalhos de pesquisa da Embrapa tiveram início em Alagoa e se estenderam por
mais nove cidades. A equipe da Embrapa
Gado de Leite atuou junto com os produtores,
recuperando os aspectos históricos e identiﬁcando o modo de fazer o queijo das regiões.
Como boa parte do queijo artesanal brasileiro
é vendido informalmente por falta de registro
nos serviços de inspeção sanitária, o Selo Arte
busca dar dignidade através do reconhecimento e da formalização legal. Mas, com ciência!

CABRAFEST

Ciência e Cultura num só evento

D

e 2014 a 2019, apoiamos
decisivamente a realização do Cabrafest, realizado pela Embrapa Caprinos
e Ovinos, que tem importante
base de atuação no Sudeste nas

dependências da nossa unidade.
Um evento que cresce em relevância continuamente, desde
que foi criado.
O Cabrafest acontece no Campo Experimental de Coronel Pa-

checo (MG), localizado em uma
região de referência para a produção de leite caprino no Sudeste do Brasil. Além das palestras, o
evento promove shows musicais
e torneio leiteiro para garantir en-

tretenimento ao público.
A 16ª edição do Workshop, realizada em 2019, foi transmitida
ao vivo pela rede social temática
Repileite, da Embrapa Gado de
Leite.

43

AZEVÉM COM CICLO PRECOCE
Inovação para a Região Sul

P

ara atender a uma demanda
dos produtores que utilizam o
sistema Integração Lavoura-Pecuária, a Embrapa desenvolveu o
azevém BRS Integração. Uma de suas
principais características é o ciclo precoce, que possibilita a produção de
mais pastagem em menor tempo,
permitindo a ressemeadura natural
ou a colheita das sementes antes do
estabelecimento de culturas de verão.
O lançamento da variedade foi feito
durante a 40ª edição da Expointer, realizada no município de Esteio (RS), em
2017.
As principais características da BRS
Integração são o bom vigor inicial, com
rápido estabelecimento da pastagem,
alta produtividade de forragem, ciclo
mais curto que as demais cultivares
disponíveis no mercado e excelente
adaptação e sanidade. A cultivar foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento de Azevém da Embrapa, em
parceria com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Associação Sul-Brasileira para o Fomento
e a Pesquisa de Forrageiras (Sulpasto).
O trabalho de seleção e melhoramento teve início em 2002.
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CENSO DO COOPERATIVISMO DE LEITE
Em benefício do produtor

C

onhecer a realidade
do setor leiteiro e buscar soluções para que
as cooperativas ampliem sua
relação com os produtores e
com o mercado consumidor.
Estes foram os objetivos do
Censo do Cooperativismo de
Leite, atualizado em 2017 em
parceria com o Sistema OCB
(Organização das Cooperativas do Brasil).
O cooperativismo do leite torna-se um projeto social
relevante ao unir produtores
para a compra de insumos e
venda de toda a produção de

maneira coletiva, beneﬁciando principalmente a agricultura familiar.
O Censo busca dar a dimensão e a proporção do
tamanho do cooperativismo
no Brasil. O resultado da pesquisa de 2017 mostra que no
Sul do país este movimento é
mais dinâmico e fortalecido,
especialmente pelas características históricas e sociais da
região. É exatamente no Sul
que a pecuária leiteira tem
expandido em termos quantitativos e de evolução tecnológica.
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II ENCONTRO PAN-AMERICANO DE
JOVENS PRODUTORES DE LEITE
Evento buscou integrar jovens de oito países

R
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eunir jovens do setor lácteo das Américas para
interagir e trocar experiências, contribuindo para que
sejam líderes do setor leiteiro
no futuro. Este foi o nosso objetivo e o do Sistema OCB (Organização das Cooperativas do
Brasil) e da Federação Pan-Americana do Leite (Fepale), ao
realizarmos o Segundo Encontro Pan-Americano de Jovens
Produtores de Leite. O evento
reuniu 200 jovens produtores
de 18 a 30 anos, de oito países

das Américas (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá, Uruguai e Venezuela), além de autoridades do
setor, pesquisadores e técnicos.
Realizado pela primeira vez
no Brasil, ocorreu entre 13 e 15
de setembro de 2015 nas estruturas da nossa Unidade, em
Juiz de Fora e Coronel Pacheco.
O evento propôs reforçar a importância do cooperativismo
para o desenvolvimento do setor leiteiro na América Latina,
a gestão e sucessão familiar e

a importância do papel dos
jovens na cadeia produtiva do
leite.
O Encontro contou com
visitas a campo e dinâmicas
para entender demandas e
perspectivas dos jovens que
podem delinear políticas públicas para esse segmento.
Registros e análises das dinâmicas, assim como o olhar
dos jovens para o setor leiteiro
estão materializados no livro
“Desaﬁos e perspectivas de
jovens latino-americanos na
sucessão familiar da atividade
leiteira”.

PROGRAMA REBANHO DO FUTURO
Tourinhos de alto padrão genético para a produção familiar

C

omo política de inclusão e apoio aos pequenos produtores, desenvolvemos um
projeto de repasse de bovinos leiteiros
de alto padrão. Por um valor acessível, produtores de baixa renda podem adquirir animais
de potencial genético e melhorar a produção
leiteira.
Neste programa, criamos os touros, ﬁlhos
de fêmeas com valor genético positivo, e repassamos para produtores assistidos em programas de extensão pela Emater (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural).
A iniciativa foi institucionalizada em 2016
em parceria com a Emater-MG e a Emater-RJ.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Ampliando a oferta de Cursos no E@D Leite

A

daptamos nossas dinâmicas à realidade imposta pela pandemia. Neste
período, ﬁzemos à transformação digital e mudamos completamente a nossa estrutura para
transferir conhecimento. Através
de um forte investimento na área

de Tecnologia de Informação e
da formação de uma equipe capacitada, aumentamos sete vezes a oferta de cursos a distância
(EAD). A partir de março de 2020,
cerca de 17 mil capacitações foram concluídas, sete vezes mais
do o número registrado em 2019.

Cursos EAD : 1.749 inscritos e 1.086 participantes (62% de concluintes)
EAD cursos gratuitos na pandemia : 20.717 inscritos e 11.051 concluintes (53 % de concluintes)
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SISTEMA DE MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DO LEITE
Primeira Plataforma Pública com business intelligence no Brasil

V

iabilizar informações precisas para a tomada de decisões de políticas públicas
visando a qualidade do leite. Esta
foi a demanda apresentada pela
ministra do Mapa Kátia Abreu em
2015. Com repasse de R$ 520 mil foi
construída uma plataforma digital
que viabilizou a organização dos
dados gerados pelos laboratórios
da Rede Brasileira de Qualidade de
Leite – RBQL. Esta foi uma demanda apresentada pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil
– CNA, Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB e Associação
Vivalácteos.
O Sistema de Monitoramento
da Qualidade de Leite – SIMQL foi
a primeira plataforma pública do

agronegócio construída sob a ótica
de business intelligence, que permite ao usuário escolher diferentes
variáveis para obter os resultados
que busca. A plataforma mostra resultados sobre a qualidade do leite
por regiões, chegando ao nível do
município, e permite acompanhar
a evolução dos resultados ao longo
do tempo. Também é possível estabelecer a qualidade do leite por
planta industrial e acompanhar a
conformidade das amostras entregues nos laboratórios da Rede. Iniciado em setembro de 2015, o SIMQL foi entregue à ministra em maio
de 2016. Uma parceria com a First
Decision, foi escolhido como caso
de sucesso e apresentado na SAP
Forum 2017.
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RESIDÊNCIA ZOOTÉCNICA
Especialização de jovens na pecuária leiteira

P

articipar da rotina de
uma fazenda e experimentar situações reais
das atividades que envolvem a
pecuária do leite. Essa foi a vi-

vência de 25 técnicos agrícolas
recém-formados, de nove estados do Brasil, que participaram do programa Residência
Zootécnica, realizado ao longo
do ano de 2015.
Através da metodologia
“aprender fazendo”, os participantes ﬁcaram imersos por 10
meses no Campo Experimen-

tal da Embrapa e complementaram sua formação, acompanhando quatro fazendas e
elaborando um relatório técnico com plano de melhoria.

REPILeite

Rede social com acesso de
44 países do mundo

C
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om mais de 10 mil
membros cadastrados
de todo o país, a rede
social REPILeite cumpre um
papel importante de aproximar pessoas vinculadas à
cadeia do leite ao conteúdo que geramos. A partir de
2015 promovemos debates
técnicos interativos por meio
de transmissão em tempo
real, mas também a conce-

bemos sob a lógica de streaming, que permite acesso ao
conteúdo no momento de
interesse dos participantes.
Além disso, a plataforma digital cria ambiente para captar
demandas, disseminação de
conhecimento e formação de
parcerias.
Entre junho de 2014 e junho
de 2021, a Repileite teve pouco mais de 705.154 acessos,

feitas por pessoas localizadas
em todos os estados brasileiros. Também ocorreram
25.341 acessos de 44 países do
mundo, de todos os continentes. Os EUA representaram
34,% dos acessos. Juntamente
com Portugal, Colômbia, Moçambique, Angola e Paraguai,
estes seis países responderam
por 65,5% dos acessos internacionais.

Visite a página:
repileite.com.br

R

CONEXÃO LEITE E DERIVADOS

etratar os temas relacionados
à cadeia produtiva do leite, em
todas as suas dimensões, é o
propósito do primeiro programa da
TV brasileira dedicado exclusivamente ao mundo do leite. O programa de
entrevistas tem dois quadros. No “Leite
4.0” são apresentadas soluções criadas
por startups e novidades tecnológicas.
No “Negócio Leite”, são entrevistados
membros da cadeia produtiva, pesquisadores e formuladores de política pública. Com audiência cativa, o Conexão
Leite e Derivados integra a programação dos Canais Agromais e Terraviva,
ambos da Rede Bandeirantes de Televisão.
A estreia do Programa ocorreu em
22 de junho de 2020 e até 27 de agosto
de 2021 foram exibidos 62 programas
inéditos, com representantes do ecossistema de inovação do leite. Pelo Programa passaram os ex-ministros Alysson Paolinelli e Roberto Rodrigues, o
presidente da Embrapa Celso Moretti,
o presidente da OCB Marcio Freitas, o
então secretário do Agricultura de Goiás Antônio Carlos Neto e os deputados
federais Aline Sleutjes, Domingos Sávio
e José Silva.
Também participaram dirigentes

das entidades Abraleite, Associação
Girolando, CNA, OCB, Vivalácteos, ABMRA, Senar/GO e do Mapa. O programa teve apresentou jovens de 10
startups, 11 produtores, 06 laticínios, 03
cooperativas, 01 ONG internacional, 10
técnicos de diferentes áreas. Além disso, m espaço previlegiado foi ocupado
por professores de dez Universidades:
IFSão Paulo, IF Sudeste de Minas, IF
Triangulo Mineiro, UFJF, UFMG, UFRJ,
UFV, Unochapecó, USP/Esalq, USP/
FMVZ.
Também participaram dirigentes
das entidades Abraleite, Associação
Girolando, CNA, OCB, Vivalácteos, ABMRA, Senar/GO e do Mapa. O programa apresentou jovens de 10 startups, 11
produtores, 06 laticínios, 03 cooperativas, 01 ONG internacional e 10 técnicos
de diferentes áreas. Além disso, espaço
previlegiado foi ocupado por professores de dez Universidades: USP/Esalq,
USP/FMVZ, UFMG, UFRJ, UFV, IFSão
Paulo, IF Sudeste de Minas, IF Triangulo
Mineiro, UFJF, Unochapecó,. A Embrapa esteve presente com a participação
de 21 pesquisadores destas 8 Unidades:
Agroenergia, Agrossilvopastoril, Gado
de Leite, Meio Ambiente, Pecuária Sudeste, Semiárido, Solos e Suínos e Aves.
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MARKETING DIGITAL

Eficiência na comunicação em ambiente virtual

O

Ideas For Milk 2019 nos
trouxe vários aprendizados importantes. Um
deles foi como inserir o marketing digital como ferramenta
de divulgação. Decidimos contratar serviços especializados
em marketing digital, a ﬁm de
aumentar a participação dos
agentes do ecossistema de inovação do leite, bem como po-

tencializar a visibilidade de nossas ações. Os resultados foram o
engajamento a cada campanha
realizada nas redes sociais.
Em busca de melhores resultados, passamos a utilizar a
plataforma de marketing digital
RD Station. A equipe da Embrapa Gado de Leite recebeu treinamento no uso desse software
e aprendeu sobre as técnicas

mais eﬁcientes de comunicação na internet.
Hoje gerenciamos muito
melhor nossas listas de relacionamento e dirigimos convites
para públicos especíﬁcos. Com
suporte da RD Station, as divulgações ocorrem simultaneamente na Repileite, YouTube,
Facebook, WhatsApp e Instagram.

LQL DIGITAL

Digitalizando os processos

P

ara automatizar a rotina
de análise da qualidade do leite, incluindo os
processos de recepção e preparação de amostras, estamos
ﬁnalizando o software LabLeite
Digital. A plataforma proporcionará agilidade, controle operacional e produtividade aos
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trabalhos desenvolvidos pelo
Laboratório de Análise da Qualidade do Leite (LQL). É mais um
resultado do nosso esforço em
assegurar a conﬁabilidade dos
dados que coletamos para pesquisa, além de garantir serviços
eﬁcientes e ágeis para laticínios
e produtores. A ferramenta está

sendo desenvolvida sob a supervisão direta de uma equipe
multidisciplinar da nossa Unidade, com o apoio ﬁnanceiro

da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI,
vinculada ao Ministério da Economia.

CLARIFIDE GIROLANDO
Acelerando o progresso genético dos rebanhos

O

Clariﬁde®
Girolando é a primeira ferramenta de seleção
genômica em bovinos leitei-

ros desenvolvida no Brasil, e a
única no mundo para a raça
Girolando. Ela identiﬁca animais superiores para a produção de leite através da metodologia de seleção genômica.
A tecnologia foi disponibilizada em julho de 2018, fruto de
uma pareceria público-privada entre Embrapa, Girolando
e o Consórcio CRV/ Zoetis.
Através da ferramenta, é
possível analisar centenas
de milhares de posições do
DNA e valores genômicos de
animais para a produção de
leite, que vão desde a idade,
primeiro parto e o intervalo
de partos até a conﬁrmação
de paternidade, composição
racial, entre outras informações.
O Clariﬁde® Girolando
permite acelerar o progresso
genético dos rebanhos nacionais, levando ao aumento da
produtividade e da qualidade
do leite. A ferramenta é destinada a produtores, criadores,
centrais de inseminação artiﬁcial e empresas.
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MILKCAST

Pioneira na produção de podcasts

E

m 2019, entramos para o mundo do
podcasts. Fizemos os primeiros áudios técnicos no formato de curtas
entrevistas e demos o carinhoso nome
de milkcast. Com a suspensão temporária
dos tradicionais dias de campo e outros
eventos presenciais durante a pandemia
de Covid-19, os milkcasts ganharam maior
importância. Os usuários puderam se atualizar ouvindo orientações técnicas da Embrapa enquanto realizavam outras atividades cotidianas em casa ou no campo.
Os episódios são produzidos em formato de entrevista com pesquisadores, a par-
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tir das demandas observadas pelo nosso
Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC),
que recebe perguntas de produtores de
todo o país.
Já foram lançados 26 episódios com
discussões sobre boas práticas agropecuárias, queijo artesanal, silagem de milho, pastejo rotacionado, melhoramento
de forrageiras, cigarrinhas das pastagens,
genômica, alimento funcional, eﬁciência
reprodutiva, entre vários outros temas. Todos os podcasts podem ser acessados no
Spotify, no YouTube, na Repileite ou no site
da Embrapa Gado de Leite.

55

M

otivar os alunos e
professores a criarem
soluções inovadoras
para o setor lácteo é o objetivo da Caravana 4.0. Em 2016,
quando o movimento Ideas
For Milk teve início, visitamos
as melhores universidades
brasileiras e nos reunimos
com alunos e professores de
cursos que nunca tinham estado juntos. Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Ciência da
Computação,
Engenharias,

CARAVANA 4.0
Biologia, Economia e Administração, em um mesmo
espaço, discutindo empreendedorismo, inovação, e conhecendo o tamanho do negócio
leite, seus desaﬁos e oportunidades.
A Caravana 4.0 conscientiza
os jovens de que as soluções
inovadoras exigem competências multidisciplinares e
precisam caber no smartphone. Nos eventos, muitos ouviram, pela primeira vez, a pala-

vra startup. E aceitaram o
convite para participar do
VACATHON e do Desaﬁo
de Startups.
Em 2016, quando foi realizada pela primeira vez,
a Caravana 4.0 chegou à
Universidades de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo e Rio Grande do Sul,
em um total de 15 eventos. Já em 2019, quando
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foi realizada pela última
vez de modo presencial,
já havia atingido 10 estados, com 46 eventos de
mobilização.
A CARAVANA 4.0 integra a programação do
IDEAS FOR MILK e é correalizada pela Embrapa,
Agripoint, Ker Innovation,
Kick Qrânio e Texto Comunicação.

P

CARAVANA 4.0 DIGITAL

assamos de desaﬁo para
oportunidade. A impossibilidade de realizar eventos
presenciais em 2020, por causa
da pandemia de Coronavírus, levou-nos a consolidar o processo
de Transformação Digital que vinha ocorrendo no âmbito do IDEAS FOR MILK.
Por meio virtual, a CARAVANA
4.0 DIGITAL esteve em instituições de ensino de três países em
uma mesma reunião, congregando em um só local os professores e alunos dos cursos ligados
às ciências da terra e biológicas
(Agronomia, Veterinária, Zootecnia e Biologia), ciências exatas
(engenharias, Ciências da Computação, Matemática) e ciências
humanas focadas em negócios e
empreendedorismo (Economia e
Administração de Empresas).
A CARAVANA DIGITAL 4.0 consistiu na realização de seminários
remotos, ou webinars, via internet, realizados especialmente
para as universidades que manifestaram interesse em participar
do Movimento IDEAS FOR MILK.
O objetivo foi divulgar informações técnicas e econômicas sobre
a cadeia produtiva do leite, como

a sua importância econômica,
uma cadeia que faturou R$ 100
bilhões em 2020 e que não gerou
emprego e renda em apenas 10
municípios brasileiros. Também
são apresentados os seus desaﬁos e as oportunidades de desenvolvimento de soluções digitais.
Durante os webnars, foram realizados exercícios motivacionais
abordando temas de empreendedorismo e inovação.
No período de 15 dias uteis
(18/09 a 08/10), foram realizados
15 webnares, envolvendo 33 das
mais representativas e relevantes universidades brasileiras, da
Argentina e de Angola. Os webnares superaram as expectativas
e mantiveram o tom intimista
entre os participantes, uma das
marcas dos eventos mobilizadores realizados em anos anteriores.
Os vídeos gravados e disponíveis
mostram a importância do IDEAS
FOR MILK na transformação das
Instituições participantes.
Os cinco relatos em sequência,
são alguns dos exemplos. O Insper declarou espontaneamente
que terem vencido o VACATHON
em 2017 foi decisivo para a criação do núcleo de pesquisa e ensi-

no em agronegócio. A Esalq/USP
declarou espontaneamente que
foi o IDEAS FOR MILK quem os
fez se aproximar do Instituto Federal São Paulo, que, apesar de se
encontrar em Piracicaba -SP, não
havia interação complementar.
A Coppe/ UFRJ, que se notabiliza
por pesquisas em energia e sólido
relacionamento com petroleiras,
declarou que irão criar cursos de
pós-graduação voltados para automação para o agronegócio por
conta do IDEAS FOR MILK. Um
professor da PUC/Minas declarou
que este movimento ressigniﬁcou sua carreira e as universidades do agreste nordestino declararam que participar despertou
nelas o sentimento de inclusão.
Tudo isso gerou à criação de um
grupo de WhatsApp denominado Milk 4.0, materializando uma
rede permanente de relacionamento entre a Embrapa e as Universidades envolvidas, que agora
caminha para ser o INOVA 4.0,
um novo derivativo do movimento IDEAS FOR MILK, que é correalizado pela Embrapa, Agripoint,
Ker Innovation, KICK, Qrânio e
Texto Comunicação.
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P

romover um bootcamp
de Inovação Aberta que
reúna as universidades,
a nossa equipe técnica e agentes da cadeia produtiva foi o
propósito inicial do Vacathon.
Realizado pela primeira vez em
2017 e nos anos subsequentes,
tem por base as instalações da
Embrapa Gado de Leite.
Estudantes de 17 instituições de ensino superior formam times multidisciplinares,
dormem em barracas e durante cinco dias fazem uma
imersão no mundo do leite.
Este número cresceu para 25
instituições em 2019. Em cada
realização do evento, os participantes conhecem os desaﬁos
que merecem soluções digitais no processo de produção
e processamento, em visita ao
Campo Experimental em Coronel Pacheco e na fábrica-escola
de lácteos do ILCT/Epamig. Em
sequência, ingressam em uma
maratona de 48h para criar um
software ou um aplicativo.
Durante todo o processo,
recebem mentoria técnica de es-
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VACATHON

pecialistas da Unidade e de
proﬁssionais das empresas
e entidades parceiras. Pela
Embrapa Gado de Leite,
houve um engajamento
voluntário mínimo de 116
colaboradores nas diferentes etapas do evento. As
empresas de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TICs) como IBM, Cisco,
Microsoft e BovControl forneceram mentorias e plataformas com as ferramentas
computacionais necessárias
para desenvolver o software/
aplicativo para o desaﬁo.
A partir de 2018, produtores inovadores e empresas
do setor, como Tetrapak,
Nestlé e DSM, passaram
oferecer mentoria. Com o
passar dos anos, o evento
tornou-se um verdadeiro
exercício de Inovação Aberta, reunindo universidades,
Embrapa, empresas de TICs
e do setor produtivo.
O VACATHON integra a
programação do IDEAS FOR
MILK e é correalizado pela
Embrapa, Agripoint, Carrusca innovation, KICK, Qrânio
e Texto Comunicação.
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A

essência do VACATHON sempre foi o
convívio com os pesquisadores, os mentores e a
oportunidade de conhecer a
realidade da propriedade rural
e do laticínio. Portanto, parecia
essencial realizá-lo presencialmente. Todavia, em 2020, o
desaﬁo imposto pela pandemia de COVID-19 fez com que
o IDEAS FOR MILK fosse concebido em formado digital.
O VACATHON DIGITAL se
internacionalizou e contou
com a participação remota de
equipes de Angola e Argentina e avaliadores e mentores
dos EUA, Luxemburgo e Portugal. O número de times participantes cresceu de 25 para
36 e de 17 para 31 universidades.
O VACATHON DIGITAL manteve a sua característica principal de ser um exercício prático
e efetivo de inovação aberta.
As atividades presenciais foram substituídas pelo MILKTUBE, ou seja, os pesquisadores inovaram e geraram 57
vídeos inspiradores no formato
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VACATHON DIGITAL

de pitches temáticos, sobre
desaﬁos especíﬁcos dos elos
da cadeia produtiva do leite,
que requerem soluções digitais. Também houve aumento
e diversiﬁcação das mentorias,
que cobriu todos os elos e envolveu 116 especialistas de vá-

rias empresas e instituições.
Um ambiente virtual foi
criado especialmente para
que as equipes se encontrassem para conversas, informes
e orientações (MILK SQUARE).
Diariamente, houve o boletim
VACATHON NEWS sobre fatos

do dia anterior, semelhante a
um jornal de TV. Foram produzidas 11 lives temáticas seguindo três trilhas de conhecimento: Food Tech, Transformação
Digital e Empreendedorismo
e Inovação.

O ponto alto do VACA-

THON DIGITAL foi a ﬁnal, quando os times apresentaram as soluções desenvolvidas ao longo da semana, que foram
avaliadas por 160 especialistas de empresas do setor, TICs e pesquisadores. O
time vencedor do VACATHON desenvolveu uma solução IoT, o UaiCup, que faz
análises da qualidade do leite e envia
dados para uma nuvem privada.
Concebido sob a ótica de streaming,
o VACATHON DIGITAL continua sendo
visto no Canal da Embrapa.
As soluções tecnológicas apresentadas pelos times sãos resultantes de um
exercício de inovação aberta. Da ideação participam ativamente dirigentes
de empresas de TICs, das indústrias de
laticínios, insumos, máquinas e embalagens, produtores, professores e pesquisadores das universidades, instituições
de pesquisa, e Embrapa.
A cada ano, cresce o envolvimento
dos stakeholders na cocriação. Neste
modelo, as soluções apresentadas têm
um potencial enorme de vencerem o funil de inovação e chegarem rapidamente ao mercado. Há exemplos de soluções
criadas no VACATHON e que estão no
mercado. Além disso, por uma semana, o grupo Band levou ao ar o Programa Vacathon na TV, no canal Terraviva e
veiculou reportagens e entrevistas em
quatro canais: Band sinal aberto, BandNews, Terraviva e Agromais.
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L

DESAFIO DE STARTUPS

ocalizar, evidenciar e potencializar startups do
setor lácteo é o objetivo
do DESAFIO DE STARTUPS,
parte integrante do movimento IDEAS FOR MILK. Em
2016, foi realizado pela primeira vez com a seleção de 40 soluções, apresentadas em semiﬁnais presenciais em Porto
Alegre, Campinas, São Carlos,
Piracicaba, Belo Horizonte,
Lavras, Viçosa e Juiz de Fora.
De cada local, uma startup foi
classiﬁcada para a ﬁnalíssima ocorrida em Brasília. Isso
potencializou o primeiro movimento de startups do agronegócio brasileiro. A partir de
2018, passou a ser presencialmente realizado no CUBO,
em São Paulo, tornando-se o
maior evento do Agronegócio
brasileiro em termos de participação de empresas. Em
2019, estiveram presentes na
ﬁnalíssima dirigentes de 137
empresas.
Nestes cinco anos, várias
startups surgiram e ganharam robustez, como é o caso
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da Cowmed e da Onfarm, que já estão no mercado de
modo consolidado. O caso da Volutech chama a atenção pela trajetória. Os jovens da Universidade Federal
de Viçosa formaram um time multidisciplinar após
assistirem o CARAVANA 4.0 em 2018, mesmo sem se

conhecerem. Naquele ano, foram no
VACATHON, não foram os vencedores. Voltaram para a UFV, desenvolveram o seu projeto e foram os vencedores do DESAFIO DE STARTUPS 2019
e, no ano seguinte, durante a pandemia fecharam o seu primeiro contrato de comercialização da sua solução
com um importante laticínio. O detalhe é que os alunos tem previsão
de se graduarem somente em 2022.
O DESAFIO DE STARTUPS integra a
programação do IDEAS FOR MILK e é
correalizado pela Embrapa, Agripoint,
Carrusca innovation, KICK, Qrâno,
Texto Comunicação e BovControl.

DESAFIO DE STARTUP DIGITAL

A

edição de 2020 não
foi realizada presencialmente no CUBO e
migrou para uma plataforma
digital que permitiu a interação remota. O resultado foi
a internacionalização, com a
submissão de propostas e a
participação de avaliadores,
mentores e palestrantes de
três continentes. Foram recebidas 47 propostas de 13
estados brasileiros, além de
Angola, Argentina e Luxemburgo. Participaram da ava-

liação das 181 proﬁssionais de
todos os elos da cadeia produtiva, desde insumos até a
embalagens, do Brasil e de
Angola, Argentina, EUA, Luxemburgo e Portugal. O nível
da qualidade das propostas
submetidas ao Desaﬁo de
Startups é notável e totalizou,
nos cinco anos de realização,
o impressionante número de
396 propostas.
O IDEAS FOR MILK aproximou os diferentes elos da
cadeia, em torno de um pro-

pósito, que foi a construção de
um ecossistema de inovação,
chamado de LEITE 4.0. O DESAFIO DE STARTUPS exercita
o empreendedorismo e a inovação aberta e aproxima proﬁssionais do setor produtivo
com as TICs, o ensino e a pesquisa. Além disso, inspira outras verticais, como a criação
do Avança Café, Inova Pork,
Inova Avi, Inove Aqua, Ideas
for Farm e o Agro Start Up.
Sua experiência foi reconhecida, em 2017, no Silicon Valley
Forum, como uma das dez
iniciativas de destaque global em Agtechs e inovação no
agronegócio. Recebeu os prêmios Learning & Perfomance
2019 em Transformação Digital no Brasil, que tem como
patrono o prof. Vicente Falconi, e o Troféu Manifesto Brasil
5.0 Protagonista na Transformação Digital Global - Categoria Economia Digital, por
ser reconhecido como caso
de sucesso no agronegócio
brasileiro na Transformação
Digital em 2020.
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PRÊMIO IDEAS FOR MILK DE INOVAÇÃO
Valorizar as melhores inovações do Setor é o objetivo
premiados ocorre durante
o evento Desaﬁo de Startup. Nas duas edições realizadas até o presente,
na categoria Inovação em
Processos foram agraciadas as empresas Cotrijal,
Nestlé e Verde Campo, em

D

estacar produtos e
processos inovadores
disponibilizados ou implantados por empresas do
setor é o propósito do primeiro e único prêmio foodtech do
Brasil. Criado em 2019, consi-
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dera inovações ocorridas de
novembro do ano anterior até
outubro do ano vigente. Duas
categorias integram o prêmio:
inovação em produtos e inovação em processos. A divulgação dos produtos e processos

2019 e Nestlé, Sooro, Renner e Verde Campo em
2020. Na categoria Inovação em Produtos foram a
Betânia, Danone, Letti A2
e Tirolez, em 2019, e Embaré, Piracanjuba e Letti A2,
em 2020.

RESIDÊNCIA
ZOOTÉCNICA
DIGITAL
Inovação aberta para o
agronegócio do leite

A

Residência Zootécnica Digital
(RZD) é fruto da aprendizagem
obtida com o Ideas for Milk. Trata-se de um programa de treinamento
ativo e disruptivo, com foco no desenvolvimento de soluções digitais para o
agronegócio do leite.
No RZD, nossa equipe técnica é desaﬁada a apresentar projetos que demandem desenvolvimento de soluções digitais, exercitando metodologia inovadora
de ideação e submissão de proposta em
apenas cinco dias, por meio de cinco slides e um pitch de cinco minutos.
As sugestões são enviadas a produtores inovadores, às principais empresas
de tecnologias da informação e comunicação, empresas líderes no segmento
de insumos e laticínios, técnicos de assistência pública e privada, professores
e pesquisadores. As ideias são, portanto,
validadas pelo setor produtivo.
Há uma interação constante entre
nossa equipe técnica, conhecedora do

agronegócio do leite, e os estudantes e
professores, conhecedores das tecnologias digitais. No RZD,
o estudante bolsista não apenas aprende, mas também ensina.
Este novo arranjo institucional é baseado no formato de inovação aberta e
foi legitimado pelos diferentes stakeholders participantes do programa.
Na sua primeira versão, três projetos
foram desenvolvidos: CaptaPasto, APP
@grogest_ambiental e Observatório do
Consumidor: o mercado lácteo brasileiro
sob a ótica das redes sociais.
Na segunda, mais quatro: Nutrileite,
Decision e-Livestock, Happy Cow ID e
Modelo de farmacocinética baseada na
ﬁsiologia (PBPK), envolvendo três instituições de ensino (UFJF, UFLA e IF Sudeste), 13 bolsistas de doutorado, mestrado e graduação, nove professores e 12
pesquisadores.
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JOVENS DO LEITE
O futuro é construído hoje

E

ntre 9 de setembro de 2020 e 26 de maio
de 2021, 3.041 pessoas de 15 a 35 anos de
todo o país participaram do Programa
Jovens do Leite. A iniciativa é uma capacitação
técnica no formato MOOC (Massive Open Online Course, ou Curso On-line, Aberto e Massivo), composta por sete cursos de EAD, sete
lives tira-dúvidas com especialistas da Embrapa e dez lives técnicas. Ao ﬁnal de maio de
2021, quando o programa foi encerrado, havia
5.229 cursos EAD concluídos, 2.256 participações nas lives tira-dúvidas e 18,6 mil acessos
às lives técnicas. Os alunos aprenderam sobre
silagem de milho e sorgo, controle de carrapato, melhoramento genético, produção de leite
com qualidade, manejo de forrageiras, entre
outros conhecimentos.
Lançado no dia 12 de agosto de 2020, Dia
Internacional da Juventude, o curso contou
com a parceria da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg)
e da Associação Brasileira dos Produtores de
Leite (Abraleite). A capacitação gratuita ocorreu no período da pandemia de Covid-19 e
contribuiu como suporte, ocupação e formação proﬁssional de jovens em isolamento social, possibilitando que eles se transformem
nos proﬁssionais bem informados e inovadores que conduzirão o moderno setor leiteiro
brasileiro.
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Dos inscritos,

74% são alunos
de graduação ou já concluíram
o curso superior, o que demonstra
que esse é um público que
valoriza o conhecimento.

PROGRAMA JOVENS
DO LEITE EM
NÚMEROS
PERFIL DOS
3.041 PARTICIPANTES
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DESAFIO INOVAÇÃO ABERTA
Parcerias de valor

O

Desaﬁo de Inovação
Aberta (DIA) é um edital
para busca de parceiros
entre empresas e startups. Podem ser empresas de pequeno,
médio e grande porte, ou ainda propostas de inovação social
para codesenvolvimento de soluções para a cadeia do leite.
Os proponentes apresentam
suas propostas de maneira muito simples, ou seja, um vídeo (pitch) de até cinco minutos e um
texto de três páginas com descrição da ideia, que são avaliados pela equipe técnica. Projeto
aprovado, são deﬁnidos pontos
focais para as negociações, de
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acordo com os temas propostos.
Criado nesta gestão em 2020,
o DIA é um sucesso. Foram 97
propostas recebidas, de 11 estados da federação. Partiram
de startups, pequenas, médias
e grandes empresas, multinacionais, estatais, universidades,
ONGs. Das propostas apresentadas, 22 foram pré-selecionadas
para negociação, e três foram
formalizadas com assinatura de
contratos A inovação em gestão
tem se mostrado de grande valor e foi reproduzida por outras
cinco Unidades coirmãs da Embrapa.

T

NOVO CENTRO DE
INTELIGÊNCIA DO LEITE

ornar acessíveis os dados mais importantes
do setor, juntamente
com análises realistas e isentas sobre o comportamento
do mercado. Este é o propósito do Centro de Inteligência do Leite – CILEITE.
Implantado em 2007, nesta

gestão passou por ampla reformulação estrutural, com o
lançamento do novo portal e
novos boletins, tornando-se
uma referência para o setor,
inﬂuenciando tomadores de
decisões públicas e privadas.
Estão disponíveis gratuitamente boletins mensais

sobre o comportamento do
Indice de Custo de Produção
de Leite – ICPLeite, sobre a
variação de custos de cada
componente na produção
primária; Indicadores de Leite
e Derivados, sobre o mercado
interno e externo; Leite em
Números, sobre dados estru-

turais de toda a cadeia produtiva; Leite em mapas, que
permite entender temporal e
espacialmente a produção de
leite no Brasil, e as Notas de
Conjuntura, sobre a posição
do mercado em sintonia com
o que está acontecendo com
o setor.
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OBSERVATÓRIO DO CONSUMIDOR
Monitoramento do comportamento do consumidor em tempo real

O

consumidor é o centro de todo o processo
produtivo, o que inclui
a própria pesquisa, ou seja, a
produção de conhecimento.
Estes pressupostos são a base
para a criação do Observatório
do Consumidor, unindo conhecimentos de economia, processos industriais e Tecnologia
da Informação e Comunicação
– TICs.
Uma parceria inédita com
a Universidade Federal de Juiz
de Fora e Instituto Federal do
Sudeste de Minas Gerais viabi-
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lizou a realização de pesquisas
com base em três pilares. O
primeiro, refere-se a estudos da
mudança estrutural do consumo das famílias, ao longo dos
últimos anos. O segundo, relaciona o custo de aquisição de
componentes nutricionais do
leite, comparados com outros
alimentos.
O terceiro pilar é de maior
impacto em termos de inovação. O objetivo é estudar o
comportamento do consumidor, buscando entender suas
características sociodemográ-

ﬁcas (localização, gênero, idade,
raça, valores e estilos de vida) e
antecipar tendências. Utilizando as redes sociais, a Embrapa

inovou na identiﬁcação e monitoramento do comportamento
do consumidor em tempo real.

Analisando separadamente cada derivado em todo o período, veriﬁca-se que nos primeiros meses de
pandemia, os queijos e o sorvete foram os produtos que obtiveram uma maior popularidade em número
de publicações.
Esses números foram reduzindo ao longo do tempo, indicando uma possível volta à rotina vivenciada
na pré-pandemia.

QUANTIDADE DE WEETS
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BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS
Treinamos pessoas para a vida profissional

T

emos a tradição de receber jovens
para serem estagiários ou bolsistas.
Eles buscam na Embrapa Gado de
Leite a oportunidade de adquirirem conhecimentos complementares ou desenvolverem suas dissertações de mestrado
e teses de doutoramento. Procuram entre
nós o conhecimento e a experiência dos
proﬁssionais que aqui trabalham, bem
como usufruir da nossa infraestrutura de
laboratórios e dos campos experimentais.
A maioria aprende conosco a se comportar num ambiente de empresa, conhece as normas a serem seguidas, bem como
a de seus supervisores, previstas em dois
manuais distintos.
Em março de 2020, eles migraram para
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o teletrabalho, e com a melhora parcial da
pandemia e os efetivos controles de segurança implementados na unidade, foi
possível, de modo a não prejudicar as atividades de pesquisa, autorizar o retorno
presencial dos estudantes através da escala de revezamento e desde que estivessem
acompanhados dos seus orientadores.
Ainda assim, 2428 estagiários e bolsistas
frequentaram a Embrapa Gado de Leite
nestA Gestão. Eles vieram de 110 instituições de ensino, foram supervisionados por
128 empregados diferentes. Vieram de 21
estados da Federação e Distrito Federal,
além do México. E receberam bolsas da
Embrapa e de outras 7 entidades.

ESTIMULAMOS JOVENS PARA A CIÊNCIA
Bolsistas BIC-JR e PIBIC

É

parte da nossa cultura o
incentivo e a participação
ativa na formação de jovens cientistas, desde o ensino
médio até o pós-doutoramento. No Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação Cientíﬁca
Júnior - Bic-JR, custeado pela
Fapemig, recebemos estudantes do ensino fundamental,
médio e de educação proﬁssional da rede pública de ensino
de Minas Gerais. No Progra-

ma Institucional de Bolsas de
Iniciação Cientíﬁca - no PIBIC,
custeado pelo CNPq, são os
estudantes de graduação que
permanecem conosco. Aos alunos do ensino médio, o objetivo
é o de despertar para uma vocação ligada à pesquisa cientíﬁca e tecnológica. Já aos alunos
do PIBIC, o propósito é o de desenvolver o pensamento cientíﬁco e a produção dos primeiros
trabalhos acadêmicos, sob a
2015

orientação dos pesquisadores
da nossa equipe.
Anualmente são realizados
dois workshops para apresentação, pelos próprios alunos, de
seus trabalhos desenvolvidos
durante o período como bolsistas. Para motivar esses jovens
cientistas, trabalhos de outros
bolsistas são aceitos nas duas
ocasiões.
Uma comissão cientíﬁca de
avaliadores formada por mem-

2016

2017

2018

bros da nossa equipe e de outras instituições de ensino e
pesquisa julga e seleciona o
melhor trabalho apresentado,
cujo certiﬁcado de destaque é
entregue pela Cheﬁa da Unidade. As publicações cientíﬁcas
dos estudantes ligadas a essas
apresentações são postadas na
página da Embrapa para acesso de outros estudantes e pesquisadores.

2019

2020

TOTAL

Edição anual

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

-

-

-

Participantes

12

22

11

22

13

23

16

19

13

17

168

Resumos apresentados

15

21

10

22

15

23

17

19

14

18

174

A bolsista PIBIC Thaiane Nunes Batista
da Silva recebendo o prêmio de mérito
científico em 29/3/2016

As bolsistas Verônica Rodrigues Castro e
Thais Cristina Assis de Oliveira com seus
certificados de melhores trabalhos
apresentados no workshop de 2017

Apresentação de trabalhos
no workshop de 2015
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MEDALHA MÁRIO LUIZ MARTINEZ

A

Medalha é uma
honraria
que
leva o nome do
pesquisador da nossa
Unidade que está na
origem dos trabalhos de
melhoramento genético do Gir Leiteiro e de
marcadores moleculares. Mário Luiz Martinez
foi Chefe de Pesquisa
e Desenvolvimento e
Chefe-geral da nossa
Unidade e inspirou jovens talentosos quando
em vida. Anualmente

são agraciadas personalidades do mundo do
leite, em três categorias,
que se destacam em
atividades consoantes
aos objetivos da nossa
Unidade. Na categoria
destaque Embrapa são
escolhidos entre os empregados da Empresa,
Destaque do Sistema
Nacional de Pesquisa
Agropecuária e Destaque da Cadeia Produtiva. Nesta gestão os
agraciados foram:

Categoria Destaque Embrapa:, Ademir de Moraes Ferreira, Arthur Chinellato de
Camargo, José Renaldi Feitosa Brito, Margarida Mesquita de Carvalho, Maria Aparecida Vasconcelos Paiva Brito, Nilson Milagres Teixeira (in memorian), Vanderlei Ferreira de Sá
Categoria Destaque Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária: Almir José
Meireles, Prof. Evaldo Ferreira Vilela, Prof. Marcos Neves Pereira, Profa. Mônica Maria
Oliveira Pinho Cerqueira, Prof. Paulo Henrique Fonseca da Silva, Prof. Sebastião Teixeira Gomes,
Categoria Destaque da Cadeia Produtiva: Evandro do Carmo Guimarães, Jacques
Gontijo Álvares, Marcelo Pereira de Carvalho, Márcio Lopes de Freitas, Roberto Simões, Rodrigo Sant’Anna Alvim, Paulo Roberto Bernardes, Valteno de Oliveira
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Parceria com os Stakeholders

A

s Instituições de pesquisa se
fortalecem e fazem entregas
mais robustas quanto mais
interagem com a sociedade. Por
este motivo, participamos de todos
os fóruns do setor, sejam de Governo
ou do setor produtivo em que o assunto seja leite e derivados. Também
buscamos interagir de modo diferenciado e especíﬁco com os diferentes públicos que atuam no setor.
Temos relações muito próximas
com as empresas, organizações do
terceiro setor e governos. Nesta gestão assinamos 254 contratos com o

76

setor produtivo e temos, em agosto/2021, 119 contratos em execução,
excluídos os contratos assinados
com os laticínios vinculados ao Laboratório de Qualidade de Leite. São
contratos de Pesquisa & Desenvolvimento, de Transferência de Tecnologia, de Patrocínio, de validação e
prestação de serviços.
Quem visita a Embrapa Gado de
Leite pela primeira vez se surpreende, pois passa pelo Hall das Parcerias
– corredor que exibe logomarcas de
Instituições e de Empresas, lado a
lado.

SILO – INOVAÇÃO ABERTA
Por um planeta sustentável

A

ssegurar um Planeta Sustentável com
um Agronegócio Carbono Neutro é o desaﬁo da
nossa geração. E para vencer
este desaﬁo é fundamental o
compromisso com o conceito
ESG, ou seja, com as questões
ambientais, sociais e de governança. O SILO-INOVAÇÂO
ABERTA surge inserido neste
desaﬁo e com este compromisso. É resultante de uma
parceria da Embrapa com a
aceleradora corporativa Neo
Ventures e com a BELGO
BEKAERT, IS Brasil, Microsoft,

Nestlé do Brasil, Organização
das Cooperativas Brasileiras
(OCB) e TIM Brasil. Esta parceria visa exercitar a Inovação
Aberta para construir novas
soluções de maneira colaborativa, reunindo as competências de empresas e instituições
referência no setor.
Numa área construída de
1.400 m2, foram concebidos
dois espaços com objetivos
complementares: O SILO Partinership visa receber empresas que são nossas parceiras
em Inovação Aberta. Podem
ali se estabelecer startups, em-

presas de todos os tamanhos,
instituições e universidades.
Já o SILO HUB será estruturado em formato de coworking
e abriga os membros do Projeto Residência Zootécnica
Digital, Inova 4.0 e startups
que tenham sido selecionados nos diferentes desaﬁos de

Inovação que serão realizados.
O SILO Inovação Aberta está
disponível para receber novos parceiros, desde unidades
coirmãs da Embrapa até empresas atuantes nos diferentes
segmentos do Agronegócio,
que sejam comprometidos
com o conceito ESG.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Parcerias com a iniciativa privada

D

78

esde 2014, intensiﬁcamos os projetos
em parceria com a iniciativa privada,
ampliando a captação de recursos e gerando benefícios não só para a pesquisa agropecuária como para os diversos segmentos do
agronegócio no mercado nacional de tecnologia e inovação. Diante dos desaﬁos de restrição orçamentária, essa rede sólida de parcerias
mostra-se ainda mais importante para promoção de pesquisas, ensaios, testes e avaliações
de produtos.
Ao longo desses sete anos, transformamos
o modelo de negócio com a inciativa privada
e, hoje, recebemos suporte em comodato ou
doações de materiais para os campos experimentais. Temos parcerias com empresas de
genética animal que nos fornecem sêmen, e
nos apoiam na genotipagem de animais, além
de outras, que nos fornecem sementes das
melhores variedades e aquelas que fabricam
equipamentos para diferentes tarefas. Como
contrapartida, esses parceiros garantem o direito à divulgação da logomarca em eventos
da Embrapa Gado de Leite, vagas em cursos e
participação nas atividades em campo.
Nesta gestão assinamos 254 contratos, sem
contar os de licenciamento de cultivares. Atualmente, 119 contratos estão vigentes e o captado
junto ao setor privado foi de R$ 6,3 milhões em
valores corrigidos.

DSM, um caso de sucesso
Em 2018, a empresa global DSM, de
origem holandesa, detentora da marca
Tortuga e maior indústria de suplementos nutricionais para animais no Brasil,
fechou parceria com a Embrapa Gado de
Leite para o desenvolvimento de tecnologias que melhorem a alimentação e a
produtividade do gado. Uma parceria que
possibilita a consolidação da geração e da
transferência de conhecimento cientíﬁco
diretamente para o mercado.
O Campo Experimental em Coronel
Pacheco (MG) tornou-se a base de experimentos e treinamentos da DSM para a
América Latina. O contrato inclui diversas
ações em parceria, como estágio de treinee com foco em pecuária de leite com
supervisão e seleção da DSM; realização de
Dias de Campo, workshops e treinamentos com foco no produtor rural e técnicos
do setor; participação da DSM no Ideas for
Milk como empresa apoiadora e julgadora
do evento, entre outras propostas. Em contrapartida, o rebanho da fazenda escolhida
como centro experimental passa a ser suplementado com produtos Tortuga.
Essa parceria reforça a relevância na colaboração entre indústria e centros de pesquisas como meio de impulsionar prosperidade econômica e avanços sociais, sem
comprometer os valores e a independência da Embrapa.
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PARCERIA COM A UFJF
União pelo conhecimento

A

sede da nossa Unidade está
localizada num terreno cedido em Comodato pela Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Desde 1997, esta proximidade física tem facilitado a interação
das duas instituições. Hoje, nove
pesquisadores da Embrapa Gado
de Leite pertencem ao corpo permanente de professores de pós-graduação na instituição. Essa participação ativa permite uma aceleração
no desenvolvimento de soluções
tecnológicas e amplia a produção
de conhecimento cientíﬁco sobre a
cadeia produtiva do leite.
Nesta Gestão foi recriada a Comissão Partária UFJF e Embrapa
com o propósito de facilitar as ações
em conjunto. Acesso à Internet via
RNP, Residência Zootécnica Digital,
eventos técnico-cientíﬁcos e aulas
práticas são ações conjuntas. Atualmente, integramos os Programas
de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia do Leite e Derivados; em
Biodiversidade e Conservação da
Natureza; e em Ciências Biológicas
- Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias, Genética e Biotecnologia.
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EMENDAS PARLAMENTARES
Deputados apoiam o trabalho da Embrapa

C

om uma atuação focada em valorizar cada recurso aplicado, gerando
entregas que façam diferença para
a sociedade, temos atraído investimentos
por meio de emendas parlamentares que
totalizaram R$ 1,5 milhão, recursos que foram aplicados em pesquisa e transferência
de tecnologia. O nosso compromisso em
fazer entregas, sempre à luz da sustentabilidade, tem sido reconhecido pelo Poder
Legislativo.
Em 2018 foi possível adquirir veículos e
equipamentos de informática com recursos
repassados pelo deputado federal Marcus
Pestana. Em 2019, tivemos o apoio da então
deputada federal Margarida Salomão através de emenda parlamentares, que foram
destinadas à implantação da Residência
Zootécnica e Digital. Em 2020 a Embrapa
Gado de Leite recebeu a emenda parlamentar de autoria do deputado federal Charlles
Evangelista que possibilitou a inauguração
do Programa Jovens do Leite, e também da
Deputada Margarida Salomão objetivando
dar continuidade a Residência Zootécnica Digital. Também em 2020, o deputado
federal Emidinho Madeira aprovou uma
emenda destinada ao programa de Melhoramento de Animais das raças Gir e Girolando, selecionados para a produção de leite.
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ESCRITÓRIO DE
SOLUÇÕES

Locus de inteligência Estratégica

O

marco de mudança na
nossa gestão de PD&I
foi a criação do Escritório de Soluções, o primeiro do
tipo em toda a Embrapa e que
virou case de sucesso para as
várias unidades da Empresa.
O Escritório de Soluções é
uma estrutura de apoio gerencial, fomentadora de boas
práticas de gerenciamento de
projetos. O objetivo é colaborar
na gestão de iniciativas de P&D,
TT e Inovação, até a entrega de
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soluções para a sociedade. É o
locus de inteligência da Unidade, integrando os processos
PD&I entre diferentes setores
nos níveis estratégico, tático e
operacional.
Exercitando o conceito de
logística, em conjunto com o
Setor de Orçamento e Finanças
e com o Setor de Patrimônio e
Suprimentos, estruturamos um
processo para antecipação dos
pedidos de compras. Este mesmo conceito foi aplicado na cons-

trução das Metas para Inovação
da Unidade, em parceria com
NDI, CGPorts e equipes, e na
contratação de projetos Tipo III,
em conjunto com o SPAT.
Oferecemos curso de Gestão
de Projetos e organizamos oﬁcinas com o objetivo de ampliar
o conhecimento sobre as funcionalidades do macroprocesso de Inovação e os demais e
os processos do SEG. Adicionalmente, foram realizados exercícios práticos de construção co-

letiva de propostas e resultados.
Além do mais, foi importante
para a motivação dos empregados, reﬂetindo nos números
de alcance de metas, aprovação de projetos, resultados e recursos aprovados. Enﬁm, uma
real mudança de “mindset”.
Duas iniciativas coordenadas pelo Escritório de Soluções
se sobressaíram em nossa unidade: o Desaﬁo Inovação Aberta e a Residência Zootécnica

Digital.

ARMAZENAMENTO DE DADOS
35 vezes mais capacidade

I

nvestir em armazenamento e processamento de dados gera economia, mais
segurança, poupa tempo e maximiza
recursos. Até 2018 a capacidade de armazenamento de dados da Unidade era de
8 terabytes (TB). Em 2020 atingimos 280
TB, representando um crescimento de 35
vezes. Também adquirimos quatro novos
servidores de rede com processadores de
alto desempenho e grande quantidade de
memória (1 terabyte), com uma capacidade

dez vezes maior de processamento. Antes,
tínhamos quatro servidores antigos que, somados, não passavam de 96 gigabytes de
memória.Também adquirimos dispositivos
de conectividade de rede, switches e Access
Point.
A melhoria desta infraestrutura viabilizou
a execução de projetos de seleção genômica para raças bovinas leiteiras e o armazenamento de dados do CMB, que antes não
ﬁcavam sob a guarda da Unidade.

FAZENDA 4.0

Transformação Digital no Campo

A

lém de preparar o Compost Barn Vacas e Pessoas
Felizes e o CMB para experimentos que possam ser concebidos sob a ótica de I0T, assumimos
o desaﬁo de alavancar recursos
que pudessem cobrir outras áreas do Campo Experimental em
Cel Pacheco importantes para a
pesquisa. Isso possibilitaria tornar
digitais os experimentos relacionados a forrageiras quando ainda
estivessem plantadas e crescendo.

Também possibilitaria experimentos no espaço de plantio de grãos.
Portanto, além de experimentos
com a planta propriamente dita,
seria possível expandir para experimentos com máquinas, animais
no campo, e a interação destes
com as plantas.
Este objetivo foi alcançado, com
a implantação de 04 infovias de cabos de ﬁbra ótica que cortam todo
o Campo Experimental, num total
de 09 km, cujos sinais espargem

nas áreas de experimentos, por
meio de antenas de wireless. Isso
coloca a possibilidade de pesquisa para uma outra dimensão. O

investimento foi coberto com recursos captados pelo IDEAS FOR
MILK.
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COMITÊ TÉCNICO INTERNO
Planejamento, eficiência e transparência

executivo, os encontros foram
otimizados, tornando-se mais
ágeis e menos frequentes.
Oferecemos curso de Gestão de Projetos e organizamos
oﬁcinas com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as
funcionalidades e os processos do SEG. Adicionalmente,
foram realizados exercícios
práticos de construção coletiva de propostas e resultados.
Essas ações reﬂetiram de forma muito positiva nas taxas
de aprovação de projetos.

A
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adoção de novos processos
de
gestão
buscaram a institucionalização do Comitê Técnico Interno (CTI) baseada
nos princípios da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eﬁciência, em
harmonia com as mudanças
do Sistema Embrapa de Gestão (SEG). Foram realizadas
eleições e revisões de seu regimento interno, normas e trâ-

mites, de forma coletiva, por
meio de consultas à equipe
de P&D. A Cheﬁa da Unidade
abriu mão de nomear membros previstos nas normas e
escolheu os eleitos.
As atas completas das reuniões passaram a ser disponibilizadas, em até 48 horas, em
uma página criada na intranet
especialmente para reunir assuntos do CTI. Conduzidos de
maneira planejada e no modelo

JUNTOS CONTRA A COVID-19
Preparados para integrar os esforços
no enfrentamento à pandemia

D

urante a pandemia do
novo coronavírus, nós
nos preocupamos em
garantir o bem-estar e segurança dos empregados e colaboradores, ao mesmo tempo
em que demos continuidade
às ações de pesquisa, transferência de tecnologia e gestão.
Tivemos, ainda, uma atuação
ativa no mapeamento da doença e na amenização de impactos gerados pela crise eco-

nômica.
Neste período, demos orientações sobre cuidados a serem
seguidos durante a pandemia;
estabelecemos normas locais
com deﬁnição de grupos prioritários, escalas de revezamento e acompanhamento de resultados; criamos grupos de
WhatsApp para comunicação
rápida com funcionários; e preparamos documentos, infraestrutura e pessoal para realiza-

ção de testes PCR.
Disponibilizamos cursos a
distância gratuitos sobre temas da cadeia produtiva do
leite; realizamos ações sociais
de arrecadação de recursos
e materiais para doação a
instituições que atendem a
população em situação vulnerável; e participamos de
reuniões com as autoridades
para compor a frente de laboratórios para testagem em

Juiz de Fora.
Obtivemos empréstimo de
um aparelho que realiza teste
PCR junto ao IFSudeste, que
se somou aos três que são de
nossa propriedade e obtivemos Alvará Sanitário junto à
Vigilância Sanitária. Ficamos
à postos, disponíveis para integrar o esforço de testagem
da população em apoio aos
órgãos de saúde pública.
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LABORATÓRIO
DE QUALIDADE
DO LEITE

Aprimorando a prestação de serviços

P

or meio do Laboratório
de Qualidade do Leite
(LQL) ampliamos os serviços oferecidos aos produtores
de Minas Gerais, Espirito Santo,
Bahia e Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o Laboratório adotou uma série de medidas que
aperfeiçoaram a prestação de
serviços e, consequentemente,
o relacionamento com os clientes. O objetivo é produzir, com
eﬁciência, resultados das análi-
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ses que contribuem na avaliação da composição e qualidade
higiênica do leite, situação da
mastite subclínica, indicador
de problemas nutricionais e de
manejo no rebanho.
O LQL realiza análises físico-químicas e microbiológicas em amostras de leite, que
tem o selo de qualidade por
meio da acreditação ISO/IEC
1702, formalizada em 2017 e
renovada periodicamente. Os

ensaios, acreditados pelo Inmetro, abrangem teor de gordura, proteína, lactose, extrato
seco desengordurado, extrato
seco total, contagem de células
somáticas (CCS) e contagem
total de bactérias (CTB). Em
2020, ampliamos o escopo de
análises de resultados com a
inclusão de caseína (que fornece dados para o rendimento de
produtos lácteos) e nitrogênio
uréico (que permite avaliar a
necessidade de ajuste na dieta
dos animais).
Também em 2020, o LQL
passou a fazer a coleta das

amostras de leite nas propriedades e laticínios em caminhões refrigerados e monitorados por GPS, em tempo real.
O trabalho contribui para que
amostras não sejam descartadas por problemas de conservação devido à temperatura
fora do padrão, além de permitir a rastreabilidade de todo
o processo logístico, desde a
propriedade até o laboratório.
As coletas são feitas com datas
previamente agendadas em
caminhões da Coopmetro, empresa contratada para este ﬁm.
Com objetivo de aprimorar

a agilidade na entrega de resultados, o LQL implantou, em
2021, envio dos resultados das
análises por SMS. O processo
de modernização na gestão do
laboratório, com o software que
está sendo desenvolvido em
parceria com a ABDI (Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial), também promoverá

eﬁciência e rapidez nos processos internos. Além de gerar relatórios mais completos e organizados para os clientes e atores
da cadeia produtiva do leite, a
nova ferramenta proporcionará
maior autonomia aos atendidos por meio de uma interação
direta com o sistema.

Programa TopLat

Satisfação dos clientes
Visando ampliar a atuação
do LQL, indo além dos serviços
usuais oferecidos a produtores,
desde 2020, ofertamos aos nossos clientes cursos à distância
gratuitos de capacitação em
procedimentos de amostragem, coleta, transporte e produção de leite de qualidade. No
total, 215 produtores e proﬁssionais de cooperativas e laticínios
já participaram dos cursos.
Além disso, em 2020, passamos a promover webinários so-

Parceria com a Puc-Minas

bre gestão da qualidade na pecuária leiteira. Ao todo, já foram
promovidos cinco encontros
com temáticas sobre plano de
qualiﬁcação de fornecedores
de leite, boas práticas agropecuárias para redução da CCS e
o impacto na indústria leiteira,
boas práticas de manejo para
redução da CBT, entre outros.
Essas lives foram transmitidas
abertamente ao público externo pelo nosso canal no Youtube.

Em comemoração aos
45 anos da Embrapa Gado
de Leite e ao Dia Mundial do
Leite, nós, em parceria com a
PUC-Minas, lançamos o programa TopLat – Eﬁciência na
Gestão de Laticínios, em junho de 2021. A proposta deste
projeto experimental é garantir aos laticínios um avanço na
eﬁciência em gestão, tanto
em relação ao posicionamento no mercado quanto à organização interna.
O programa vai contar com
alunos do curso a distância de
Administração da PUC Minas.
O trabalho será feito durante
um semestre, abordando dois
eixos: “Empreendedorismo e
Negócios” e “Arquitetura de
Negócios”. Em relação ao primeiro, o objetivo é construir
e analisar a matriz SWOT do

laticínio, buscando responder as perguntas: quais são as
fortalezas e fraquezas? Quais
são os desaﬁos e oportunidades de mercado que estão no
seu entorno? Já sob o pilar da
Arquitetura de Negócios, se
buscará interpretar o processo organizacional.
Os alunos, com a mentoria
dos professores e dos membros da nossa equipe de socioeconomia, analisarão o
negócio e entregarão, ao ﬁnal,
um estudo analítico aos laticínios com as sugestões de
melhorias para eﬁciência em
gestão.
O lançamento do programa foi apoiado pela Vivare
Alimentos e pelo Sindicato da
Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais (Silemg).
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LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO ANIMAL
Investimento em infra-estrutura de pesquisa

F

oram concluídas, em 2017, as
obras no Laboratório de Reprodução Animal localizado no
Campo Experimental Santa Mônica. As intervenções garantiram melhorias na logística e no conforto da
equipe e dos animais. Com um custo de R$ 220 mil, ﬁnanciados pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj),
o laboratório, que tinha 65 metros
quadrados, teve sua área total ampliada em mais de 100 metros quadrados. Foram instalados escritórios,
refeitório, sala de preparo de meios
e sala de microscopia. Os banheiros
também foram reformados e houve
ampliações no piquete e no curral de
manejo, que recebeu nova cobertura.
Desde 2010, o foco do laboratório é
o trabalho com embriões de Girolando, visando a produção de animais
F1 e fêmeas para serem reutilizadas
como receptoras. Com as obras, cria-se uma base física para o estudo de
biotécnicas relacionadas a embriões
Gir/Holandês, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de
sistemas nacionais de produção leiteira.
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LABORATÓRIO DE
NANOTECNOLOGIA

Destaque nacional e internacional em medicamentos

E

m 2007, criamos um laboratório focado em planejar e executar processos
de produção de medicamentos
e vacinas veterinárias baseados
na nanotecnologia, atendendo
a uma demanda ainda sem
suporte na comunidade. Com
recursos captados na iniciativa
privada, iniciamos, em 2020,
um processo de ampliação do
Laboratório de Nanotecnologia,
visando adaptá-lo às boas práticas exigidas pelo setor de saúde animal. O objetivo é gerar
novos produtos e opções tera-

pêuticas, estimulando a indústria, a geração de empregos e
o aumento na competitividade
dos produtores.
As nanoestruturas possibilitam que o medicamento chegue a compartimentos biológicos aos quais as formulações
farmacêuticas convencionais
não têm acesso. Por ser mais
eﬁciente e utilizar de forma
mais racional os antibióticos, a
nanoestrutura diﬁculta a intervenção de bactérias resistentes,
aumentando a vida útil do fármaco. A nossa unidade está ca-

pacitada a executar várias etapas do processo
de produção, suporte
e registro de medicamentos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ao longo de 14 anos, conquistamos marcos que evidenciam
a relevância do trabalho desenvolvido pela equipe. Foram
aprovadas três patentes em
produtos desenvolvidos no Laboratório (sistema de antibiótico nanoparticulado para tratar
mastite, processo de produção

de nanopartículas de própolis
e equipamento para avaliar a
estabilidade térmica do leite);
conquistamos o terceiro lugar
no Campeonato Mundial de
Produtos Inovadores, realizado pela Universidade do Texas;
ganhamos o prêmio de inovação do Ministério da Ciência e
Tecnologia; fomos convidados
a compor o grupo técnico da
ABNT no que tange às normas
de nanotecnologia no Brasil; e
participamos de um evento coordenado pela União Europeia,
no qual foram gerados dados
para compor os guias de estudos de nanomateriais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
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CMB

Espaço para Inovação Aberta

O

Complexo Multiusuário
de Bioeﬁciência e Sustentabilidade da Pecuária – CMB foi construído entre
2012 e 2015. Com cerca de 13,7
mil m², está capacitado para
realização de projetos de pesquisa com grandes e pequenos
animais e com a participação de
universidades, institutos de pesquisa e empresas, sob a ótica da
inovação aberta. Neste sentido,
nesta gestão foram realizadas
melhorias como a chegada da
internet por meio de cabo até
naquele espaço, com distribuição interna por rádio, bem como
o preparo de salas ambientadas
para receber alunos, professores
e proﬁssionais de empresas.
Uma consultoria especializada foi contratada para resolver
os constantes problemas nas
câmaras respirométricas e esforços estão sendo feitos para a correção de erros originais Também
foi feita a preparação de local
para instalação de equipamento
para determinação de radioisótopos, foram investidos recursos
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para a manutenção de cochos,
bem como para a coleta de dados, que passaram a ser em ambiente wireless. Os dados coletados, passaram ao domínio da
Embrapa. Também as câmaras
climáticas receberam melhorias.
Nesta gestão, o CMB foi prioridade e recebeu 1295 visitas de
presidentes e diretores de importantes empresas a técnicos,
pesquisadores, professores e
estudantes. Apesar da escassez
de recursos, foram alocados cerca de R$ 2,7 milhões em valores
corrigidos, para investimentos,
manutenção e melhorias. Deste
total, R$ 1,7 milhão foram captados em editais competitivos,
por meio de propostas submetidas pela supervisão do CMB,
restando cerca de R$ 685 mil
para execução, com recursos da
Fapemig e R$ 700 mil já estão liberados pela Finep e aguardam
decisão da Diretoria Executiva
sobre a transferência destes recursos para outra fundação de
apoio acreditada pela Embrapa.

COMPLEXO MULTIUSUÁRIO DE BIOEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE NA PECUÁRIA

PARCERIAS NA PESQUISA EM PROL DE SOLUÇÕES PARA A SOCIEDADE
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AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL
Núcleo de Intensificação Sustentável Agropecuária

D

esenvolver propostas
para uma pecuária
de menor impacto
ambiental, com ênfase nas
tecnologias para a produção
sustentável de leite e para a
redução dos gases de efeito
estufa, é a proposta do Núcleo
de Intensiﬁcação Sustentável na Agropecuária (NISA),
parceria inédita no compartilhamento de área de campo experimental e de outros
recursos. As atividades foram
iniciadas em 2018, em parceria com a Embrapa Solos (RJ),
numa área de 35 ha do Campo Experimental Fazenda
Santa Mônica, localizado em
Valença, RJ.
Através do NISA, viabilizamos ações de pesquisa, e
transferência de tecnologias
por meio da implantação de
experimentos numa Unidade de Referência Tecnológica
que abordam temas vinculados à recuperação de pastagens degradadas por meio
da integração lavoura-pecu-
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ária-ﬂoresta, utilizando metodologia cientíﬁca baseada
na prototipagem, pela qual
é possível avaliar diferentes
parâmetros dos sistemas de
produção, com redução de
tempo e de área necessárias à
avaliação. As atividades foram
ﬁnanciadas por recursos de
Termos de Execução Descentralizada liberados pelo MAPA,
num total, até 2021, de R$ 300
mil e R$115 mil, oriundos da
aprovação da primeira etapa
do projeto “Sistema ILPF na
região de Mar de Morros do
Sudeste Brasileiro” pela Rede
ILPF, parceria da Embrapa
com diversas empresas privadas
O projeto envolve equipes
de manejo de pastagens, produção animal, modelagem
de sistemas e reprodução
animal da Embrapa Gado de
Leite, pedologia, fertilidade e
química de solos da Embrapa
Solos. De 2018 até hoje, foram
executadas ações de pesquisa
relacionadas ao plantio inte-

grado de milho e Brachiaria
brizantha cultivar Marandu
(integração lavoura-pecuária),
plantio de árvores e controle de ervas daninhas, e ainda
na produção de bezerras por
transferência de embriões. As
Universidades Federal Fluminense (UFF), Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ), são
parceiras nesta iniciativa inovadora. Como resultado foram
entregues três dissertações
de mestrado defendidas; duas

teses de doutorado estão em
andamento.
Em 2018 e 2019, as ações
de transferência de tecnologia elaboradas no Nisa foram
apresentadas para técnicos e
produtores durante as edições
do evento TecLeite. Posteriormente, várias Lives foram
realizadas para demonstrar a
proposta de sistemas ILPF em
áreas de relevo acidentado e
de práticas de manejo para a
implantação deste tipo de sistema intensivo de produção.
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INTELIGÊNCIA NA TOMADA DE DECISÃO
Planilha de Execução nos Campos Experimentais

O

timização de processos e transparência na
informação. Imagina
uma ferramenta digital que
permite a estruturação do ﬂuxo
de comunicação entre pesquisadores e executores de atividades dos campos experimentais.
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Pois é exatamente isso que o
Sistema de Gestão e Otimização da Execução de Atividades
de Pesquisa nos Campos Experimentais viabiliza através de
uma planilha que organiza demandas de serviços.
Por meio dela, é possível

planejar com antecedência a
execução das atividades requeridas em termos de infraestrutura e recursos humanos.
Por sua vez, os pesquisadores
podem acompanhar a programação ao atendimento de suas
demandas semanalmente.

O principal impacto do sistema é a melhor gestão da infraestrutura de campos experimentais, bem como a geração
de dados e coeﬁcientes técnicos, o que promove ganho de
inteligência para a unidade.

INFRAESTRUTURA

Transformação em Coronel Pacheco e Santa Mônica

O

s
Campos
Experimentais
receberam
um upgrade nos últimos sete anos. Investimentos
de R$ 700 mil, com recursos
oriundos da Embrapa para automação, permitiram a aquisição de três carretas basculantes, um distribuidor de esterco
líquido, duas grades aradoras,
uma colhedora de forragem
automotriz, uma colhedora de
duas linhas, uma plantadeira
a vácuo, uma roçadeira, um
scraper, cinco vagões forrageiros, além de duas vans para o
transporte diário de funcionários e duas caminhonetes.
As melhorias abrangeram
diversas áreas: logística, infraestrutura e maquinário! O Sistema Leite Verde, por exemplo, recebeu bezerreiro tipo
argentino, ordenhadeira automática e pastejo rotacionado
intensivo.
Já o sistema “free stall” deu
espaço a um novo modelo de
produção, denominado “compost barn”, sendo o primeiro

construído
exclusivamente
para pesquisa em todo o Brasil. Em parceria com universidades e outras unidades
da Embrapa, já estão sendo
desenvolvidas pesquisas que
priorizam o manejo do substrato (cama), incidência de
mastite, controle do ambiente, com uso de tecnologias digitais criadas por startups que
passaram pelo Ideas For Milk.
A construção demandou cerca de R$ 1,4 milhão e foi realizada com recursos da parceria
da Embrapa e ABCGIL.
Além disso, o “compost
barn” recebeu duas benfeitorias importantes. A primeira
foi a instalação de energia fotovoltaica, uma parceria com
a IS Brasil. A segunda foi o
cercamento em padrões de
biosseguridade em torno das
instalações, em parceria com
a Belgo Bekaert. Estes investimentos totalizaram cerca de
meio milhão de reais.
A Casa de Vegetação, por
sua vez, ganhou calçamento
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interno para facilitar o trabalho dos funcionários. A Vitrine
de Forrageiras agora tem um
novo sistema de irrigação com
recursos do convênio com a
Unipasto.
Foi realizada a manutenção
das estradas e pontes. Já as
residências funcionais receberam fossas sépticas biodigestoras, e houve melhorias para
acolher estagiários.
No espaço conhecido como
Várzea dos Mudos, ﬁzemos a
troca do sistema de ordenha,
instalação de porteiras de aço
galvanizado e reforma dos bebedouros dos animais. Na Jaguara, houve implantação de
novas áreas para as pesquisas
com forrageiras e reforma do
tronco do curral, além da confecção e da manutenção de
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cercas. Já o Complexo Multiusuário de Bioeﬁciência e Sustentabilidade da Pecuária foram captados R$ 2,7 milhões
para investimentos, entre recursos da Embrapa, emendas
parlamentares e recursos captados junto a parceiros.
Outro investimento disruptivo ocorrido no Campo Experimental de Coronel Pacheco
foi a instalação 9 km de ﬁbra
ótica, distribuídas em quatro infovias e equipamentos
de wireless. Isso levará a pesquisa ali realizada para outra
dimensão. Ao cobrir as áreas
de experimentos e de plantio,
será possível capturar dados
e imagens não coletáveis até
então, além abrir espaço para
pesquisas e validação com
máquinas.

Casa do Moreira
A casa de apoio aos funcionários, a tradicional “Casa do
Moreira”, foi reformada com a
instalação de vestiários, armários e chuveiros. Ela recebeu o
nome de Centro Operacional
Milton José de Souza, em homenagem ao ex-empregado
de campo da Unidade. Também foi criado o Espaço de

Interação Digital para que os
empregados possam usufruir
de internet nos momentos de
descanso. E todas as casas dos
empregados que ali residem
passarão a ter acesso à internet à cabo, melhorando a qualidade de vida e o ambiente no
trabalho.

Santa Mônica avança
No Campo Experimental Santa Mônica, em Valença (RJ), o casarão passou
por revitalização externa,
construção de fossas sépticas biodigestoras para
atendimento de 17 famílias
e construção de laboratório
de reprodução animal.
Com as obras, as casas
passaram a ter água tratada, coleta seletiva do lixo,
reaproveitamento de óleo
de cozinha e tratamento
do esgoto doméstico. Em
relação ao tratamento de
esgoto, foram um total de
48 pontos nos dois campos
experimentais, entre locais
de trabalho e residências.

Também implantamos
uma estação de monta,
que utiliza embriões produzidos in vitro (PIV), com
o objetivo de formar lotes
uniformes de animais para
a pesquisa.
Ainda foram feitas melhorias no Laboratório de
Biotécnicas da Reprodução
Animal (LRA) com recursos
de R$ 260 mil da Fundação
de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro
(Faperj). A estrutura, que
tinha 65 metros quadrados,
teve sua área total expandida em mais de 100 metros
quadrados.
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NOVO MAQUINÁRIO
Eficiência e qualidade sempre em pauta

P

ara aliar segurança,
conforto,
aumento na eﬁciência e na
qualidade dos produtos, a
Embrapa Gado de Leite adquiriu novos equipamentos
destinados às áreas de pesquisa e produção de alimentos. A compra do maquinário, realizada em 2015, fez
parte do programa de automação dos campos experimentais, que buscou desenvolver atividades seguras,
com alta produtividade e de
baixo custo.
Foram acrescentados à
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operação três carretas basculantes com capacidade
de seis toneladas cada, um
distribuidor de esterco líquido de oito mil litros, uma
plantadeira pneumática de
quatro linhas e uma colhedora de forragem automotriz.
Além das máquinas, a
Embrapa Gado de Leite recebeu sete veículos, sendo
duas pick-ups Mitsubishi L
200 e cinco modelos Pálio
Weekend Adventure, por
meio de emendas parlamentares.

99

OLHAR 360

Conhecer para criar laços

N

esta gestão criamos dois
projetos que trataram
de assuntos técnicos
internos. O “Conhecer o Que
Fazemos” constou de visitas ao
campo experimental para que
conhecêssemos a execução
dos projetos de pesquisa. Nas
sete edições realizadas, nossa equipe técnica explicou os
objetivos e os resultados que
estavam sendo obtidos. A participação também da equipe
de administração foi estimulada, pois o comprometimento
aumenta quando se conhece o
porquê dos processos em exe-

cução.
Outro projeto criado foi o
“Lanterna na Proa”. O título é
uma homenagem ao célebre
economista Roberto Campos,
que escreveu o livro “Lanterna
na Popa”, em que ele olha o
passado e o interpreta. No caso
do nosso projeto o propósito
foi olhar para trás e para frente.
Membros da equipe técnica foram convidados para contarem
o histórico de resultados das
linhas de pesquisa desenvolvidas e amadurecidas, visando
promover intercâmbio de conhecimento e interação mul-

tidisciplinar, e avaliar possibilidades de novos caminhos. Daí
o termo “Proa”. Um resultado
adicional foi a atualização dos
empregados sobre os trabalhos
em andamento. Foram realizadas 18 edições deste projeto. Os
dois projetos, no conjunto, contaram com apresentações de
24 membros da equipe técnica.
Também três outros projetos
foram criados, mas com o propósito de promover a interação
da nossa equipe com o ecossistema do leite. No “Pontes para
o Conhecimento” o que se buscou foi criar oportunidades de

gerar projetos de pesquisa com
empresas. No “Observatório da
Inovação” o propósito foi o de
estabelecer parcerias em Inovação Aberta. Nos dois casos, o
objetivo foi exploratório, visando
encontrar sinergias. Já no “Com
a Palavra o Produtor” o objetivo
foi o de conhecer instituições
que representam os elos da
cadeia produtiva, produtores
inspiradores e empresas que
participam do ecossistema de
inovação. Ao todo, foram feitas
48 apresentações de empresas,
pessoas ou instituições.

PR OJ E TO S E A PR E S E N TA D O R E S 201 4 A 202 1
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Lanterna na Proa +
Conhecer o Que
Fazemos
(24 apresentadores)

Ana Luiza Azevedo, Antônio Vander, Carlos Gomide, Carlos Eugênio Martins, Domingos Pacciullo,
Fabio Diniz, Fausto Souza, Humberto Brandão, Jackson Oliveira, José Luiz Bellini, Juarez Machado,
Lorildo Stock, Luiz Sergio Camargo, Márcia Prata, Marco Gama, Marcos Vinícius Silva, Marcelo
Muller, Marcelo Otenio, Maria Aparecida Brito, Maria de Fátima Pires, Mirton Morenz, Ricardo
Andrade, Rosângela Zoccal, Wanessa Carvalho.

Pontes para o
Conhecimento +
Com a Palavra
o Produtor +
Observatório da
Inovação
(48 apresentadores)

#bebamaisleite, 3M,ABLV, ABIQ, ABRALEITE, Acate, Associação Vivalacteos, OCB, Adriano
Seddon, Barenbrug, Belgo Bekaert, Boehringer Ingelheim, Bionexus, Bosch, Carrusca Innovation,
Ceretta Agropecuária, Cezar Taurion, Cisco, CCPR/Itambé, Danone, DSM Tortuga, Eduardo Falcão,
Elanco, Emater/RS, First Decision, G100, Good Food Institute, Grupo Ma Shou Tao, IFsudeste,
Jacques Gontijo, Labor Rural, Lallemand Nutrição Animal, MedMep, Microsoft, Nestlé, Nivaldo
Michetti, Qrânio, Recombinex, Rex Agropecuária, SAP, Silvia Massruhá, Terra do Leite, Tim, Unesp/
Jaboticabal, UFJF, Vivare, Yokogawa.
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PLANO DE
EXECUÇÃO DA
UNIDADE
Norteando nossa caminhada

O

documento que norteará nossa caminhada nos próximos dez
anos tem nome. O Plano de
Execução da Unidade – PEU.
O PEU tem horizonte até 2030,
mas será monitorado constantemente. Não se trata de um
plano estático, mas sim de um
planejamento dinâmico, capaz
de incluir novas oportunidades,
novas demandas da sociedade,
análise de contexto e mudanças estruturais que por ventura ocorram no mercado. Para
a elaboração do nosso PEU foi
escolhida uma comissão experiente e diversiﬁcada de colegas, que consideraram a visão
obtida em 540 questionários
respondidos por stakeholders
de 24 estados da Federação.
Também foram realizadas entrevistas com 10 personalidades, com visões diferentes do
setor.
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E

FIM DO LEILÃO DE
GADO HOLANDÊS E GIROLANDO

sta gestão decidiu
acabar com o tradicional leilão de
gado holandês e girolando. Em 2015 ocorreu
o XXVI e último leilão. O
motivo desta decisão foi
a busca da eﬁciência na
gestão pública. O leilão

U

competia com os recursos da pesquisa. Exigia
dedicação intensa do
nosso pessoal de campo e da pesquisa nos
preparativos. E do nosso
pessoal administrativo,
exigia cuidados antes,
durante e depois. Com

custos elevados para a
sua realização, todo o arrecadado ia para o Caixa
Único da União, sem retorno ﬁnanceiro para a
Unidade. A foto do martelinho é a relíquia que
restou do tradicional leilão.

BUSCANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO

m dos primeiros atos desta
gestão foi desativar o nosso Sistema de Produção de
leite instalado na co-irmã, Arroz e
Feijão, localizada nos arredores de
Goiânia. Não é comum encerrar atividades no setor público. Em geral
não se desativa, deixa-se fenecer.
Mas, aquele equipamento cumpriu
o seu ciclo de vida. Foi oportuna a
sua criação para apoiar a dissemi-

nação de tecnologia na região central
do país, num tempo em que carecia
este tipo de equipamento. Com o surgimento de fazendas modelos e a disseminação de conhecimento naquele
Estado, ﬁcou evidenciado que esta
iniciativa exitosa tinha cumprido sua
missão e deveria ser descontinuada.
Três Unidades da Embrapa se beneﬁciaram dos animais e equipamentos,
reintegrados em suas atividades.
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P

CAFÉ COM A CHEFIA

ara interagir e conhecer
críticas e sugestões, durante esta gestão foi criado o projeto Café com a Cheﬁa,
em que colegas eram convidados a conversar sobre a Unidade por um período de duas
horas, de modo informal e sem
pauta previamente estabelecida. Sempre com representantes dos campos experimentais
e da Sede, foram realizados 12
eventos, com a participação de
48 empregados ao todo.

PA R T I C I PA N T E S D O CA F É CO M A C H E F I A P O R O R I G E M D E L O TA ÇÃ O
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SEDE
(24 participantes)

Adriana Guimarães, Alexandre Brighenti, Carlos Eugênio Martins, Isabele Uggeri, Glauco Carvalho,
Gustavo Lima, Jefferson de Oliveira, João Batista Ribeiro, Jucélia Filgueiras, Leônidas Passos, Luciano
Dutra, Luiz Hildebrando, Márcia Prata, Márcio Roberto, Marco Gama, Marcos Silva, Mariana Campos,
Michelle Loures, Mônica Rodrigues, Nívea Maria Vicentini, Ricardo Campos, Renata Santana, Rosiléia
Delgado, Virgínia Barbosa

Santa Mônica
(24 participantes)

Adilson Carlos da Silva, Célio de Freitas, Clara Slade, Eronildo Silva, Genésio de Assis, Jair Facion, Jorge
do Nascimento, Luiz Carlos Pinheiro, Marco Antônio da Silva, Romero da Costa, Waldir Rodrigues ,
Zenilzo da Conceição

Coronel Pacheco
(24 participantes)

Adelino de Matos, Amarildo da Silva, Anselmo Miranda , Antônio Moreira , Francisco Tostes, José de
Assis, José Carlos Gabriel, José Geraldo da Cruz, Jonas Amaral, José Magno, Jucélio Vianello, Wiuley
Azevedo

N

o Dia Internacional
da Mulher de 2017
inauguramos a Sala
de Amamentação na sede
da Unidade. Esta iniciativa
busca incentivar a continuidade da amamentação
mesmo após o ﬁm do prazo da licença maternidade.
O espaço possui infraestrutura com frigobar, frascos
esterilizados para retirada
e armazenamento de leite,
etiquetas e banheiro, além
de decoração e mobiliário
adequados para proporcionar um ambiente de conforto para as mães.

INAUGURAÇÃO DA SALA
DE AMAMENTAÇÃO
Para planejar este espaço visitamos o Banco de
Leite da Prefeitura de Juiz
de Fora e tivemos assessoria da equipe de especialistas daquele órgão, que
deixou claras as demandas
das lactantes.
A criação do espaço coletivo contou com o apoio
da sessão local do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
(Sinpaf) e da Associação
dos Empregados da Embrapa (AEE-GL).
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ESPAÇO-CONCEITO

O

ambiente de trabalho
mudou. Já não existem
espaços individuais, pois
as atividades ocorrem de modo
colaborativo. Os coworkings
materializam esta essência, ao
extremo. Mas, desde os anos noventa do século passado iniciou-se um processo de extinção das
grandes salas individuais nas
empresas, como demonstração
de valor do cargo. Hoje, nenhuma empresa moderna exibe
este símbolo do passado. O que
vale é a simplicidade.
Nesta gestão mudamos o
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conceito de espaço. Todos os
ocupantes em cargos de cheﬁa
e supervisores compartilharam
o espaço de trabalho. No mundo do compartilhamento, não
se explica pessoas em espaços
individuais. E isso valeu para todos, a começar pelo Chefe-geral.
A sala da Cheﬁa Adjunta de Administração recebeu os quatro
chefes. Isso agilizou a comunicação e a tomada de decisões
entre os chefes.
A readequação de espaço
permitiu criar treze salas de vários tamanhos, equipadas para

uso digital, que receberam nomes de forrageiras criadas por
nós, como Ponteio e Canará,
ou de raças que melhoramos,
como Girolando, Holandesa, Gir
Leiteiro. A sala da Cheﬁa-geral
deu lugar a um novo espaço. Na
sala Integração, nome de uma
cultivar, confortavelmente cabem 21 pessoas sentadas. Ademais, o anﬁteatro passou pela
sua primeira reforma em 24
anos e o palco deu lugar a uma
arena. Todas essas mudanças
foram custeadas com recursos
provenientes do Ideas For Milk.
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ATIVIDADES LÚDICAS
Cultura e lazer trazem leveza ao
ambiente de trabalho

F

ortalecer a convivência, estimular a criatividade e aumentar a motivação dos funcionários sempre foram as nossas prioridades. Para promover um ambiente de trabalho mais saudável, buscamos sempre
realizar atividades lúdicas que permitem trazer leveza à rotina.
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PRATA DA CASA
Investimos em Capacitação

N

ossa equipe tem uma
sólida educação formal. Todavia, visando
ampliar o conhecimento em
temas transversais, ﬁzemos

um grande esforço em capacitar o maior número de pessoas em três vertentes: conceitos e práticas de gestão e
liderança, ferramentas de ges-

tão e capacitação em processos facilitadores.
Nesta gestão foram criadas 568 vagas em 17 cursos
presenciais. Ademais, com

Capacitações realizadas entre 2014 e 2021
Gestão de Projetos
Gestão de Equipes Remotas
Gerenciamento de Rotina
Elaboração de Pitch
Design Thinking para Pesquisadores
Word Café
Desenvolvimento de Líderes Exponenciais e Aplicações de Neurociência
Solução de Conﬂitos
Formação de Negociadores
Marketing Digital
Media training
Biossegurança em Laboratórios de Pesquisa
Escrita Cientíﬁca
Gestão de Protocolos e Documentos
Segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10 - MTE)
Treinamento em utilização do Sistema ASI e conciliação ASI x SIAFI
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recursos captados, ainda em
2014 foram adquiridos exemplares do Guia PMBOK e quatro livros de autoria de Vicente
Falconi.
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GESTORES – 2014/JUNHO A 2021/AGOSTO
Chefia Geral
Chefe-Geral – Paulo Martins, Marcelo Otênio (Subst.), José Roberto Ferreira (Subst.), Pedro Arcuri (Subst.), Bruno Carvalho (Subst.)
Assessoria – Alziro Carneiro, Jailton Carneiro, Ester Gomide (Subst.), Eliane Hayami (Subst.), Virgínia Columbiano (Subst.)
Comitê Assessor Externo – Waldyr Stumpf (Pres.) Paulo Martins (Sec. Exec.), Jacques Gontijo Álvares, João Durr, João Naime, Marcelo
de Rezende, Margarida Salomão, Telma Teresinha Berchielli, Valter Bianchini
Comitê Técnico Interno – Membros natos: Marcelo Otênio (Pres.), Pedro Arcuri (Pres.), Juarez Machado (Sec. Exec.) William Bernardo,
Bruno Carvalho. Membros eleitos: Claudio Nápolis, Jailton Carneiro, Fernando César Lopes, Francisco Lédo, Letícia Mendonça, Mirton
Morenz, Wagner Arbex, Nivea Vicentini, João Batista Ribeiro. Membros indicados: Alexander Auad, Marco Machado, Fabio Diniz, Humberto Brandão, Marcia Prata, Mirton Morenz
Núcleo de Desenvolvimento Institucional – Paulo Martins (Pres.), Pedro Arcuri (Pres.), Marta Martins (Pres. e Sec. Exec.) Armando
Carvalho, Carlos Eugênio Martins, Dulcinéia Machado, Eduardo Silva, Fábio Diniz, Fernando Cesar Lopes, Glauco Carvalho, Gustavo
Lima, Jaílton Carneiro, Jucélia Filgueiras, Kennya Siqueira, Letícia Mendonça, Márcio Silva, Mirella CarelIi, Renata Villela, Samuel Oliveria,
Thierry Tomich, Vanessa Pereira
Núcleo de Comunicação Organizacional – Carolina Pereira, Eliane Hayami, Pricila Estevão
Núcleo Tecnologia de Informação – Victor Lima, Wneiton Gomes, Mario Junior (Subst.), Leandro Rubiale (Subst.)
Núcleo de Assessoria Internacional – Cláudio Nápolis, Leônidas Passos
Plano de Execução da Unidade – Paulo Martins (Pres.), Marta Martins (Coord.) Adriana Façanha, Carlos Eugênio Martins, Fábio Homero Diniz, Glauco Carvalho, Jaílton Carneiro, Marcelo Otênio, William Bernardo

Chefia-adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento
Chefe-adjunto – Marcelo Otênio, Pedro Arcuri, Juarez Machado (Subst.), Claudio Nápolis (Subst.), Bruno Carvalho (Subst.)
Escritório de Soluções – Juarez Machado, Jailton Carneiro (Subst.)
Núcleo Temático Saúde Animal e Qualidade do Leite – Alessandro Guimarães, João Batista Ribeiro (Subst.), Nívea Vicentini (Subst.),
Núcleo Temático Produção e Bem-estar Animal – Bruno Carvalho, Claudio Nápolis, Maria de Fátima Pires (Subst.), Marcelo Otênio
(Subst.)
Núcleo Temático Produção Vegetal e Pastagens – Marcelo Muller, Mirton Morenz (Subst.)
Núcleo Temático Desenvolvimento Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite – Claudio Napolis, Glauco Carvalho, Rosângela
Zoccal (Subst.), Denis Rocha (Subst.)
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Complexo Multiusuário de Bioeficiência e Sustentabilidade – Humberto Brandão, Paulo Rosa, Jonas Amaral, Marco Pinto (Subst.),
Diogo Baldi (Subst.)
Setor de Gestão de Campos Experimentais – Armando Carvalho (Supervisor Geral), Francisco Costa, Fabiano Araújo, Antônio Cândido
(Subst.), Genésio Mafaldo (Subst.)
Setor de Gestão de laboratórios – Ana Luiza Azevedo, Letícia Mendonça, Letícia Suzuki, Michelle Loures (Subst.), Daniele Ribeiro(Subst.) , Carolina Quintão (Subst.)
Laboratório de Qualidade de Leite – Cláudio Nápolis, Anderson Christi, José Roberto Ferreira, Julieta Castor, Nívea Vicentini, Marcelo
Bonnet, Cristiano Faria.
Comissão Interna de Biossegurança – Luiz Sérgio Camargo (Pres.), Jorge Fernando Pereira (Pres.), Marta Martins (Sec.), Ana Luisa
Azevedo (Sec.), Alessandro Guimarães, Antônio Vander Pereira, Carolina Quintão, Clara Slade, Edna Arcuri, Fausto de Souza, João Batista
Ribeiro, Juliana Gern, Julieta Castor, Vilmar Gonzaga
Comitê Local de Publicações – Rui Verneque (Pres.), Marco Antônio Machado (Pres.), Marcelo Otenio (Pres.), Pedro Arcuri (Pres.), Emili
Santos (Sec.), Inês Maria Rodrigues (Sec.) Alessandro Guimarães, Alexander Auad, Carla Lange, Claudio Paiva, Carlos Renato Castro, Deise Xavier, Denis Rocha, Edna Arcuri, Fernando Cezar Lopes, Fabio Diniz, Fausto Souza, Flávio Benites, Francisco Lédo, Frank Bruneli, Inês
Rodrigues, Jackson Silva, João Panetto, José Alberto Portugal, José Luiz Bellini, Julieta Castor, Kennya Siqueira, Leônidas Passos, Letícia
Mendonça, Letícia Suzuki, Márcia Prata, Marcos Vinicius da Silva, Mariana Campos, Mirton Morenz, Naiara Saraiva, Nívea Vicentini, Pérsio
D´Oliveira, Rita Souza, Rosangela Zoccal, Virgínia Columbiano, Vilmar Gonzaga
Comissão de Ética no Uso de Animais – Márcia Prata (Pres.), Clara Slade (Pres.) Glaucyana dos Santos (Pres.), Letícia Suzuki (Pres.),
Naiara Saraiva (Pres.), Claudio Paiva (Sec.), Manuela Lana (Sec.) João Batista Ribeiro (Sec.) Fernanda Machado (Sec.) Virginia Columbiano
(Sec.) Alessandro Guimarães, Ana Luisa Azevedo, Bruna Alves, Célio de Freitas, Domingos Paciullo, Fernando César Lopes, Guilherme
Souza, Jailton Costa, João Moreira, Jorge Pereira, Luiz Gustavo Pereira, Luiz Gustavo Siqueira, Marco Gama, Márcio Silva, Mariana Campos, Maria de Fátima Pires, Jorge Fernando Pereira, Vânia Maria de Oliveira

Chefia-adjunta de Transferência de Tecnologia
Chefe-adjunto – William Bernardo, Bruno Carvalho, Samuel Oliveira (Subst.)
Setor Implementação da Programação de Transferência de Tecnologias – José Salvati, José Alberto Portugal, Websten Cesário,
William Bernardo
Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias – Denis Rocha, Samuel Oliveira, Isabele Uggeri, Samuel Oliveira (Subst.) Jucélia
Filgueiras (Subst.)
Núcleo de Gestão da Informação e do Conhecimento – Dulcinea Machado, Leonardo Gravina Mirella Carelli
Núcleos Avançados de Apoio à Transferência de Tecnologia – Paulo Moreira (Região Norte), André Luís Neves, Elizabeth Fernandes
(Região Nordeste), Leovegildo Matos, Pricila Rizzo, Fernanda Freitas, Leandro Matos (Região Centro-Oeste), Rogério Dereti (Região Sul)
SILO – Inovação Aberta – Gustavo Lima, Samuel Oliveira
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Comitê Local de Propriedade Intelectual – Bruno Carvalho (Pres.), William Bernardo (Pres.), Isabele Uggeri (Sec.) Cláudio Paiva, Carlos
Renato Tavares, Dênis Rocha, Fernando César Lopes, Francisco Lédo, Frank Bruneli, Juliana Gern, Kennya Siqueira, Letícia Mendonça,
Marcelo Otênio, Nívea Vicentini, Pedro Arcuri, Pérsio D´Oliveira, Rosangela Zoccal, Virgínia Columbiano, Vitor Lima, William Bernardo
Wneiton Gomes

Chefia-adjunta de Administração
Chefe-adjunto – José Roberto Ferreira, Alziro Carneiro, Eduardo Silva, Adriana Façanha (Subst.)
Setor de Gestão Orçamentária e Financeira – Luiz Aguiar, Adriana Façanha, André Souza (Subst.), José Fausto (Subst.), Glaucia Andrade (Subst.)
Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos – Eduardo Silva, Jefferson Oliveira, Vanessa Romário (Subst.), Adriana Façanha (Subst.),
Leandro Melato (Subst.)
Setor de Gestão de Infraestrutura e Logística – João Otávio, Sandra Santos
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CESM: Waldir Rodrigues (Pres.), Genésio Mafaldo, (Pres.), Marcos Silva (Pres.), Fabiano Araújo, Genésio Mafaldo, Jair Faccion, Luis Carlos
Silva, Jose Reginaldo de Oliveira, Luís Carlos Silva, Paulo Ribeiro, Sidney dos Santos. CEJHB: Regina Máxima, Jonas Amaral (Pres.), Jorge Hallak (Pres.), Carlos Roberto da Silva (Pres.) Anselmo Miranda, Cláudio Nogueira, Diogo Baldi, Edmilson Oliveira, Evandro Oliveira,
Leonardo Reis, Ronaldo Assis, Sebastião Portela, Wiuley Azevedo. SEDE: João Batista Ribeiro (Pres.), Virginia Columbiano (Pres.) Letícia
Suzuki (Pres.), Juliana Gern (Pres.), Tiago Resende (Pres.), Valéria de Souza (Pres.), Carolina Capobiango (Pres.) Adilson Mota, Alessandro
Guimarães, Anderson Christ, Antônio Claret, , Cláudia Pinto, Daniele Faza, Elder Silva, Ester Gomide, Fábio Diniz, Frank Bruneli, Glaucyana Santos, , João Otávio, , Júnior Lima, Katia Santos, Leandro Ribeiro, Luciano Moraes, Lúcio Marcos da Silva, Luiz Hidelbrando, Marcello
Souza, Mário Tristão, Marlice Ribeiro, Michelle Loures, Michelle Muniz, Neio Silva, Nivea Maria Vicentini, Paulo Henrique dos Santos, Ricardo Andrade, Rita de Cássia Souza, Rita de Cássia Pinto, Selma Maria dos Santos, Vanessa Magalhães, Virginia Columbiano, Vitor Lúcio
de Andrade, Wanessa Araújo Carvalho.
Comissão Interna de Conservação de Energia – Elyverto Fernandes Lage (Pres.), José Roberto Ferreira (Pres.), Alziro Carneiro (Pres.),
Eduardo Silva (Pres.) Adriana Magalhães, Carla Christine Lange Cláudio Paiva, , Daniele Faza, Fabio Breder, Hernani Filho, João Otávio,
Jorge Hallak, Kleber Ribeiro, Márcia Cristina Prata, Marco Antônio Silva, Marcos Freitas, Marcos La Falce, Mário Tristão, Michelle Almeida,
Paulo Rosa, Raymundo Souza, Romero Assis, Sandra Maria dos Santos, Vanessa de Paula, Vitor Andrade, Wallace Fraga.
Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho – Solange Maria Maia (Pres.), Renata Villela (Pres.), Valeria Dutra (Pres.), Adriana Façanha,
Ceyla Maria Salvati, Éder Reis, Edinel Ferreira, Ernando Motta, Isabele Uggeri, Glaucyana Santos, João Batista Ribeiro, Katia Cristina
Santos, Letícia Mendonça, Marco Pinto, Néio Lúcio Silva, Paulo Henrique dos Santos, Pricila Estevão, Priscila Nascimento, Regina Máxima, Renata Villela, Rita de Cássia Souza, Ronaldo de Assis, Sandra Maria dos Santos, Sérgio Rustichelli, Valdir Silva, Vanessa Romário de
Paula, Walace Silva.
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Comissão de Gestão do Clima Organizacional – Solange Maria Maia (Pres.), Renata Villela (Pres.), Valeria Dutra (Pres.), Adriana Façanha, Antônio Claret, Carolina Capobiango, Diogo Baldi, Edinel Ferreira, Ernando Motta, Inês Maria Rodrigues, Isabele Uggeri Jefferson
Oliveira, José Roberto Ferreira, Juarez Machado, Leandro Melato, Marcos Antônio Silva, Mirella Carelli Mirton Morenz, Neio Lúcio Silva,
Pricila Estevão, Raymundo Souza, Regina Máxima, Rita de Cássia Souza, Virginia Columbiano, Wanessa Carvalho.
Comitê local de mobilização para combate ao mosquito Aedes Aegypti – José Roberto Ferreira (Pres.), Alziro Carneiro (Pres.), Eduardo Silva (Pres.). Ana Luísa de Sousa, Antônio Claret, Armando Carvalho, Carolina Pereira, Eduardo Silva, Eliane Hayami, Elyverto Lage,
Fabiano Araújo, Francisco Costa, Luiz Hildebrando, Luiz Ricardo da Costa, Marcelo Otênio, Marcos La Falce, Pricila Estevão, Renata Villela,
Sandra Maria dos Santos, Vanessa Romário, Valeria Dutra, Vitor Andrade.
Comissão de Retomada Atividades Presenciais – Eduardo Silva (Pres.), Ana Luisa Azevedo, Antonio Claret, Edinel Ferreira, Fabiano
Araujo, Francisco Costa, João Otavio de Souza, Jorge Hallak, Letícia Suzuk, Pricila Estevão, Sandra Maria dos Santos, Valéria Dutra
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