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1. Introdução

1.1. Origem do Sistema

No início de 2008, foi aprovado pelo Conselho de Administração da 
Embrapa (CONSAD) o V Plano Diretor da Embrapa para o período 
2008-2023. Nesse documento, encontra-se explícito, como uma 
estratégia prioritária a ser implantada no período de 2008 a 2011, 
“Assegurar a manutenção, atualização e utilização otimizada da 
infraestrutura laboratorial, de Tecnologia da Informação e dos campos 
experimentais”. No mesmo ano, o IV Plano Diretor da Embrapa Pecuária 
Sudeste (PDU) definiu dentre suas diretrizes “Assegurar a atualização 
contínua dos processos de PD&I e da infraestrutura”, apontando 
como contribuição da Unidade “Implantar programa sistemático de 
melhorias dos laboratórios e campos experimentais” e como proposta 
de ação gerencial” a “Integração dos procedimentos operacionais 
e compatibilização da linguagem dos sistemas informatizados dos 
diferentes setores da Unidade”.

Em alinhamento com o IV Plano Diretor da Unidade Embrapa Pecuária 
Sudeste (PDU), a chefia da Unidade decidiu pela realização de uma 
análise e proposição de melhorias para o processo de Gerenciamento de 
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Campos Experimentais, e designou responsáveis para a elaboração de 
um sistema de gerenciamento de campos experimentais.

A análise e melhoria do processo (AMP), formalizada através da Ordem 
de Serviço Interna Embrapa Pecuária Sudeste nº 079/2009, de 15 
de dezembro de 2009, atendeu à exigência da Embrapa de que as 
Unidades Descentralizadas devem escolher um processo, segundo o 
nível de importância e desempenho, para o aprimoramento da qualidade 
dos negócios da Empresa, como parte da meta qualitativa da Secretaria 
de Gestão Estratégica (SGE).

O Sistema de Gerenciamento de Campos Experimentais – Gecampe 
encontra-se na fase piloto de desenvolvimento. Sua interface 
computacional vem sendo utilizada desde janeiro de 2010, data em 
que foi implantada a primeira versão da ficha de campo, ferramenta de 
coleta diária dos dados. Desde então, as diversas atividades realizadas 
para o aprimoramento do sistema vêm sendo validadas junto aos 
colaboradores da Embrapa Pecuária Sudeste. 

1.2. Descrição do sistema

O Gecampe é um sistema criado para apoiar a realização das atividades 
de manejo dos rebanhos, de lavouras e da infraestrutura de campo, 
por meio da programação antecipada das demandas, da coleta dos 
dados gerados no campo, do armazenamento dessas informações 
em um software e da disponibilização das informações em relatórios. 
Dessa forma, o sistema tem como objetivo geral prover informações 
reais e atualizadas relativas aos projetos de pesquisa e aos temas 
da administração, tornando mais técnico o processo de tomada de 
decisão.
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1.3. Sistema computacional

Considerando a rápida expansão da internet e as inúmeras possibili-
dades para a implantação de serviços computacionais, o software de 
apoio do Gecampe foi desenvolvido em linguagem para web, utilizando 
as tecnologias Python / Zope / Plone, que permitem atingir praticamen-
te todo o parque computacional da Empresa.

Tecnologias com software livre foram utilizadas para evitar dependência 
de tecnologias proprietárias. Dessa forma, a operacionalidade do siste-
ma computacional independe de plataforma; é necessário apenas um 
browser (navegador) de internet.

1.4. Funcionalidades do sistema

O relatório dinâmico é a principal funcionalidade do sistema 
computacional Gecampe e a mais demandada pelos clientes – chefias, 
pesquisadores, supervisores e setores de suporte à pesquisa. Como 
o nome indica, trata-se de um acesso dinâmico às informações 
armazenadas no banco de dados, resgatadas diretamente pelo cliente 
no formato de planilhas abertas.

O sistema permite o acesso a diversos cadastros (máquinas, 
implementos, veículos, locais, atividades, serviços, insumos) e o 
acompanhamento da solicitação de atividades, classificadas em 
cinco estágios: enviadas ao supervisor de campo, programadas, não 
programadas e encerradas. Esse acompanhamento é facilitado por 
mensagens encaminhadas automaticamente ao solicitante, indicando o 
andamento da solicitação. 

Para a ordenação do conjunto de solicitações, associou-se o 
atendimento aos prazos solicitados com quatro escalas de cores 
(vermelho, amarelo, verde, e branco). A solicitação cujo prazo não 
foi atendido será posicionada no início da lista e na cor vermelha. 
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As solicitações são ordenadas em função do tempo que falta para 
atingir a data de realização, são apresentadas na cor amarela caso 
estejam próximas da data solicitada e na cor branca quando estão mais 
distantes da data solicitada.

2. Utilização do Gecampe

2.1. Acesso ao Gecampe

Para entrar no sistema computacional o usuário deve acessar a 
intranet (rede interna) da Embrapa Pecuária Sudeste, no endereço            
https://redeinterna.cppse.embrapa.br/, usando um navegador (browser) 
de internet e ter permissão para utilização do software. A tela inicial é 
mostrada na Figura 1. 

A primeira ação do usuário é pressionar o ícone com o nome Gecampe, 
conforme Figura 2, que o conduzirá para a tela que solicitanome do 
usuário e senha (Figura 3). Após o preenchimento desses campos e 
estando os dados digitados em conformidade com o cadastro feito 
previamente, o usuário terá acesso à página principal do sistema, onde 
está o menu que disponibiliza os serviços, conforme o perfil de acesso 
ou nível de permissão do usuário (Figura 4).
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Figura 1. Página inicial da rede interna da Embrapa Pecuária Sudeste. 

Figura 2. Ícone de acesso ao Gecampe. 

Figura 3. Campos para identificação do usuário permissão de acesso.
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2.1.1. Menu Principal
Cadastros: lista de máquinas, implementos, veículos, locais, atividades, 
serviços e insumos. Pode ser visualizado por todos e alterado apenas 
pelo administrador do sistema.

Relatório dinâmico: busca informações no banco de dados do sistema. 
Pode ser visualizado por todos os usuários, com diferentes perfis de 
acesso aos dados.

Nova solicitação: solicitação de serviços. Pode ser acessado por todos 
os usuários.

Consulta a solicitações: relaciona as solicitações realizadas, 
informações pertinentes e sua situação atual. Pode ser acessado por 
todos os usuários.

Lançamentos: lista de lançamentos realizados e de lançamentos de 
novas fichas de campo. Pode ser acessado apenas pelo administrador 
do sistema.

Figura 4.  Menu  com os serviços disponíveis ao usuário. 

 



13Manual de representação do sistema Gecampe

2.2. Cadastros

Para que as informações referentes aos fatores de produção dos 
campos experimentais sejam incorporadas ao banco de dados com 
confiabilidade, evitando possíveis duplicidades e incoerências, o 
sistema mantém cinco categorias de cadastros e cada item inserido 
contém um código e uma descrição específica, apresentados nos itens 
de 2.2.1 a 2.2.5.

2.2.1. Máquinas: 
Lista de máquinas, implementos e veículos.

2.2.2. Locais: 
 Nome fantasia e posição geográfica dos diversos setores da fazenda.

2.2.3. Atividades: 
Definição geral para diversas atividades realizadas na Unidade.

2.2.4. Serviços: 
Definições de serviços realizados para execução das atividades.

2.2.5. Insumos: 
Descrição dos insumos utilizados nos serviços e suas respectivas unida-
des de medida.

Caso seja necessário editar ou excluir um item alocado em algum 
cadastro, há ícones disponíveis à direita da tela, na linha do item. Para 
inserir novos itens nos diferentes cadastros, há um ícone denominado 
“novo”, situado acima do cabeçalho (Figura 5).
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Figura 5. Ícones disponíveis para inclusão de novos itens ou alteração em item 

cadastrado. 

Para efetivar o cadastro de um item novo, o administrador do sistema 
acessa a janela apresentada na Figura 6, que contém o campo 
“código”, de preenchimento automático para novos cadastramentos, 
o campo “nome” onde será inserida a descrição do item (atividades, 
serviços, máquina, implemento, veículos, insumos ou locais) e campos 
complementares, caso o cadastro exija informações adicionais. Uma 
vez que os campos tenham sido preenchidos corretamente, pressiona-
se o campo “gravar” e os dados estarão cadastrados no sistema.

Figura 6. Campos para o preenchimento ao cadastrar novos itens.
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2.3. Solicitação

2.2.1. Realizando uma Solicitação
Para solicitar uma atividade através do sistema Gecampe o usuário 
deverá selecionar o ícone nova solicitação no menu principal (Figura 
7). O sistema abrirá automaticamente a tela para preenchimento dos 
campos necessários: local, atividade, serviço, período para execução e 
detalhes (Figura 8).

Figura 7. Ícone a ser pressionado para iniciar uma nova solicitação.

Figura 8. Tela para preenchimento da solicitação.
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2.3.2. Consulta de solicitações
No menu de solicitações existem filtros específicos para a lista 
de solicitações. Os filtros são indicados pelos ícones encerradas, 
programadas, sem programação, não enviadas ao SCA e um campo 
de pesquisa, onde o usuário pode fazer uma busca rápida, digitando a 
informação que procura. (Figura 9).

Figura 9. Filtros específicos para listar as solicitações.

2.4. Lançamentos das fichas de campo

As informações das fichas de campo são inseridas nessa interface. Para 
inserir os dados de uma ficha de campo no sistema, o digitador deverá 
clicar no botão digitar (Figura 10) para que o formulário de digitação 
apareça na tela (Figura 11). Nessa tela, o digitador deverá informar o 
nome do empregado, a data de realização da atividade, o código gerado 
no momento em que o usuário fez a solicitação, a hora inicial e final 
da atividade, a máquina utilizada (caso tenha sido utilizada alguma 
máquina) e seu horímetro inicial e final, o implemento e os insumos 
utilizados na atividade.
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Figura 10. Lista dos lançamentos realizados com ênfase no ícone digitar

Figura 11. Formulário de digitação das informações da ficha de campo.
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2.5. Avisos

As solicitações das atividades de campos experimentais são 
monitoradas pelo sistema, que verifica o cumprimento de alguns 
prazos pré-definidos e mantém o usuário informado por email. Com 
essas informações, o solicitante pode acompanhar o progresso de sua 
solicitação e tomar medidas corretivas em caso de atraso, diminuindo 
as chances de comprometimento da pesquisa em questão.

2.5.1. Identificação por escala de cores
VERMELHO: atividades com execução comprometida, ou seja, o 
período solicitado não foi obedecido.

AMARELO: quando o período solicitado está próximo da data atual.

VERDE: quando ainda existe folga para a execução da atividade. 
BRANCO: quando a data solicitada para a realização da atividade é 
maior que 30 (trinta) dias contados a partir da data do acesso.

2.5.2. Correio eletrônico
O sistema envia e-mails (correio eletrônico) para o solicitante e para 
o supervisor da área de execução da atividade informando o seu 
início, sua conclusão ou quando o cumprimento dos prazos estiver 
comprometido, caso em que o solicitante é avisado para entrar em 
contato com o setor responsável pela execução da tarefa e pedir 
esclarecimentos pelo motivo do atraso ou da não realização.

2.6 Relatório dinâmico
As informações inseridas no sistema Gecampe podem ser facilmente 
recuperadas graças a um algoritmo desenvolvido para criar relatórios 
dinâmicos, ou seja, o próprio solicitante monta seu relatório. Ele 
marca os campos que deseja recuperar (visualizar), na sequência em 
que deseja a visualização das colunas (organizada da esquerda para a 
direita) na planilha que será gerada.  
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A próxima ação do solicitante é inserir critérios de busca na caixa de 
texto, filtrando os dados a serem recuperados. Para facilitar a definição 
dos critérios, a tela apresenta uma legenda demonstrando a utilização 
dos operadores de busca disponíveis (Figura 12).

Uma vez definidos os critérios para elaboração do relatório, o usuário 
deve clicar no botão gerar relatório e os dados solicitados serão organi-
zados em formato de planilha conforme os campos previamente sele-
cionados. O relatório pode ser exportado para extensão “pdf”, planilha 
eletrônica ou programas de cálculos estatísticos (Figura 13).

Figura 12. Tela inicial do relatório dinâmico. 
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Figura 13. Apresentação do resultado da busca no relatório dinâmico. 

3. Validação do Sistema

O sistema iniciou a coleta de dados em janeiro de 2010, 
e o módulo relatório dinâmico está disponível aos usuários 
desde setembro de 2010. A equipe de desenvolvimento reúne-
se mensalmente para validar o sistema, discutir novos pontos 
críticos de funcionamento e propor as melhorias necessárias. 

Ajustes podem ser sempre feitos, desde que cumpram dois 
requisitos principais: proporcionar maior agilidade ao processo de 
coleta – armazenamento – e de disponibilização de informações, 
e acrescentar mecanismos de proteção contra falhas ou 
imprecisões na coleta dos dados. 
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