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Considerações iniciais 

h - - w- I i - 
,I - 

- - - 

, A  Embrapa e uma empresa pública de direito 
privado, cuja missão é viabilizar soluções para o 
agronegócio brasileiro, por meio da geração, 

-r ,adaptação e transferência de conhecimentos e 

I tecnologia, em benefício da sociedade. - 

A missão da Embrapa está ligada a promoção 
do agronegocio, que compreende os fornecedores 

I de bens e serviços a agricultura, os produtores 
iagrícolas, os processadores, os transformadores e 
,os distribuidores envolvidos na geração e no fluxo 

d-os ,p;+du&q aa~Lcoias &é o ~ g n s ~ m i d o r  finpl, - I l d L  \ i- - C -*--:-- - C 
I- - -  

i L I  .- Para que a Embrapa possa cumprir sua missão, 
eficiente e competitiva e garantir sua 

brevivência, é preciso que sejam adotadas 
estratégias que lhe permitam acompanhar as 

qtransformações que estão ocorrendo a cada dia, com 
L b a r t a  i rapidez, dentro do agranegbrio. 

Para isso, a uma 
-série de aqões, podendo-se destacar a adoqãa e a 

*implantação, nas suas unidades, de uma forma mais 
moderna de adm inistraçã :am bém conhecida como 

L CESTÃO POR PROCESSOS. 

TILHA EXPLICATIVA 



O que é um processo? 

Um PROCESSO é "uma série de atividades e tarefas relacionadas en- 

tre si, dentro de uma seqüência, organizadas com a finalidade de 
produzir resultados específicos para a realização de uma meta". 

Um processo caracteriza-se por 

apresentar três grandes fases: en- 
tradas (insumos), processamento e 

saidas (produtos ou serviços). 

Por exemplo: a compra de um bem 
ou produto qualquer é um processo 

que se inicia com um pedido de com- 

pra, que é a fase de 'entrada" ou 

'insumo do proçesro". O pedido 
e enviado ao escritório de compras, 

que inicialmente faz uma consulta 

ao saldo do estoque. Se o produto 

ou bem não se encontra estocado, 

providencia-se a sua compra. Esta é 

a fase de "procçsrunento". Quan- 

do o bem ou produto é comprado e 

finalmente chega as mãos de quem 

o encomendou {cliente), o processo 

I chega ao fim. É a fase de %idam. I 



O que é gestão por processos 

Gestão por Processos é o exercicio de organizar as atividades 
da empresa na forma de processos. Uma gestão por processos 
envolve a definição e a compreensão do processo, o seu pla- 
nejamento, a sua execução, o acompanhamento e a avaliação 
das atividades, sempre buscando u seu aperfeiçoamento. I 

A Gestão por Processos substitui a forma tradicional de gerenciamento, em que os 

esforços são direcionados principalmente para tarefas, pessoas e setores. Na Gestão 

por Processos, o trabalho é conduzido de forma mais cooperativa, sequencial e mais 

compromissada com o resultado final. Nessa forma de gerenciamento, as pessoas 
passam a se comunicar mais e melhor, ficam mais comprometidas com as resultados 

finais do seu trabalho e cada empregado passa a ter uma VI& dam do "como", do 
"por quê", do "para quê" e do "para quem" do seu trabalho. Essa visati fica clara nos 
exemplos de processos que serão apresentados ao longo deste documento. 

Uma organização e divisão de ati- 
vidades por processos pode ser 
feita em vários níveis, iniciando- 
se por um -, que 

é constituido por m s m s  ou 

subprocassos, que, por sua 
vez, são constituídos por atM- 
dade.$, as quais são um conjun- 
to de tardh. Cada tarefa é cons- 
tituída por rotinas, necessárias 

para pmduzlr tesultados. I 



As unidades da EMBRAPA estão organizando 
todas as suas atividades em dois grandes processos, 

também denominados macroprocessos, que são: 

Macroprocesso: 
É composto por um conjunto de processos, os quais abrangem atividades que se iniciam 

com a identificação das demandas tecnológicas, passando pelo planejamento, organização 

e execução de projetos de pesquisa, e terminam na validação, disponibilizaqão e transferên- 

cia de produtos tecnológicos para o mercado, como cultivares, kits de diagnose de doenças, 

softwares, publicações, vídeos e artigos científicos. 

Macroorocesso: ISUPORTEI 
E composto de atividades destinadas a 

oferecer condições humanas, materiais e 

financeiras para o bom funcionamento do 
processo de Inovação Tecnologica. 

- 

Vamos ver, em seguida, alguns exemplos 
de processos que ocorrem dentro dos 



-- 
Macroprocesso: ~N'OV- , 

L- - I 
111 

processo: B~rilr*n n~ ~ f i n l  

Periodicamente, a Embrapa Milho e Sorgo lança novas cultivares de milho, sorgo e 

milheto para atender as demandas de mercado. Até que as sementes de uma nova 
cultivar cheguem ao produtor, várias etapas ou processos vão sendo executados de 
forma interligada, terminando com a completa disponibilização das sementes para a 
venda. Para atingir esse objetivo, o primeiro processa é a de "identificação da de- 
manda", seguido do processo de "execuçZo de Projetos de P&Dn, finalizando com o 
processa de "lançamento de cultivar". Dentro do processo de Execução do Projeto de 
P&D existem vários subprocessos, um dos quais e o subprocesso de "melhoramento 
genético". Vamos analisar esse subprocesso com suas atividades, tarefas e rotinas. 

Revisar literatura, extra- 

ir linhagens das popula- 
ções, obter híbridos ex- 
perimentais, avaliar os 
hibridos experimentais 
obtidos, colher os da- 
dos, analisar os dados. 

Processo: Execução de P&D. 

Na atividade "extrair linhagens das 

populaqões" são realizadas as se- 

guintes tarefas: solicitar o preparo 

da área, preparar as sementes, pre- 
parar a plantadeira, plantar o expe- 

rimento propriamente dito, condu- 
zir o experimento, autofecundar as 

pjantas selecionadas. 

Na tarefa "preparar as semen- 
tes" são realizados trabalhos de 
rotina: retirar as sementes da 
câmara fria, identificar os sa- 

quinhos, contar ou pesar as 

sementes, coloc6-Ias nos saqui- 

nhos, fecha-los e empacotá-los. 



A simples rotina de identificar as saquinhos e tão importante no proces- 
so quanto as tarefas de desbaste, plantio das sementes, selecão para 

resistência a doenças e ao acamamento, polinização e colheita 

Desse modo, empregados responsáveis por 

trabalhos dentro de cada uma dessas etapas 

&a igualmente hpomntes para que as 

metas e objetivos de cada processo sejam al- 
cançados. U m  faliia em qualquer ponto do 

processo resulta no n h  atínglmmta de uma 

determinada meta ou objetivo. 

Além de todas as atividades 

inerentes a pesquisa, o suces- 
so do lançamento da cultivar 
depende de outros subpro- 

cessos, atividades e tarefas 

relativas ao desenvolvimento 
mercadológico (unidades de 
observação, unidades de va- 

lidação, unidades de demons- 
tração) e à transferência de 

tecnologia (promoção, licita- 

ção, contratação, rnultiplica- 
ção e distribuição das semen- 

tes aos agricultores). 



Macroprocesso 
Processo 

Dentro do rnacroprocesso Suporte, há vários processos, como o de Logistica 
e Serviços, no qual são executados diversos trabalhos: "transporte", "manu- 
tenção de recursos materiais", "segurança e vigilância" e "serviços de comu- 
nicação", todos considerados subprocessos. ' 

Macroprocesso: Suporte 
Processo: Logística e Serviços 
Subprocesso: Transporte 

Transporte de materiais, 1 
transporte individual e trans- 1 
porte coletivo de pessoas. I 

I 

Na atividade "transporte coletivo de pes- 
soas" são executadas as seguintes tarefas: 
limpeza e manutenção dos ônibus, trans- 
porte dos empregados nos horários pré- 

estabelecidos e recolhimento dos ônibus 
para a garagem, na Embrapa e na cidade. 

Na tarefa "limpeza e manu- 
tenção dos ônibusm são exe- 
cutados trabalhos de rotina: 
conferir, antes da partida, a 

documentação dos dni bus, 
a calibragem e o estado dos 
pneus, o nível do óleo e da 

água e o estado geral de lim- 
peza dos ônibus. 



Quais as principais vantagens 
da gestão por processos? 

A Gestão por Processos 
mostra a importância e o 
papel de cada empregado 
na sua Unidade e na 
Embrapa como um toda. 

Considerações finais 

1 a - realça a importância da atividade de cada 
empregado e, conseqüentemente, a sua 
importância dentro dos proce5sos; 

Za - define com mais clareza a responsabilidade 
de cada empregado no processo; 

3a - faz'com que as pessoas se comuniquem 
diretamente com quem está na seqüência 
do processo; 

4a - permite utilizar melhor os recursos 
disponíveis na Empresa; 

Sa - prevk a ocorrência de erros e problemas; 

6a - -1hra a coordenação das equipes de trabalho; 

- fornece informações que permitem 
planejar e executar mudanças rapidamente. 

A Embrapa vem trabalhando, desde 1991, no sentido de implantar em suas unidades a Gestão por 
Processos. As primeiras atividades para sua implantaqão na Embrapa Milho e Sorgo tiveram inicio em 
1999. O Plano de Trabalho da Embrapa Milho e Sorgo prevê o inicio de sua implantação para o ano 
2000. Por uma decisão de consenso entre a chefia e a comissão encarregada de implantar a Gestão por 
Processos na Unidade, o trabalho devera comegar pelo Macroprocesso de Suporte. ,Basicamente três 
grandes aç6es estão previstas nesse Plano: 

1 - Capacitar os dirigentes, supervisares, lideres e facilitadores, com a finalidade de implantar a Gestão 
por Processos na Unidade. 

2 - Definir os macroprocessos e processos da Unidade, partindo de su 
identificação, descrição e priorização, para a implantação do novo 
modelo de Gestão por Processos. 

3 - Implantar a Gestão por Processos, compreendendo a or 
ganizaçãú e divisão do trabalho de acordo com a visão 
de processos. 

A implantaqão da Gestão por Processos e uma decisão 
política da Diretoria da Empresa. Considerando-se que essa 
nova forma de administração contribuirá sensivelmente 
para a rneihrrria do desempenho da Ernbrapa Milho e Sorgo, 
a sua participação na implantaçio passa a constituir parte impor- 
tante do exercício profissional de cada empregado, lembrando que: 

a sucesso da implanta@ia da Cesta0 
par Pw-ssos .'-?ende de TO- M ~ S .  
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