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Objetivo da reunião 21/11/2011: 
 

Contribuir com o mapeamento de ferramentas 
de seleção e aprovação de projetos com foco 
em aumentar o impacto da empresa junto ao 
produtor rural do RJ gerando indicadores de 
resultados, quantitativos e qualitativos por 

prioridade. 
 
 

Sistema de Priorização de Projetos PESAGRO   



Objetivos do sistema  

• Padronizar a gestão de projetos PESAGRO com foco em 
aumentar o impacto no produtor rural do RJ 

• Tornar objetivos, os critérios de seleção e investimento em 
projetos dos diferentes centros de pesquisa 

• Motivar os pesquisadores a defender internamente o 
impacto de seus projetos 

• Fazer um levantamento geral dos projetos em curso para 
alimentar o desenvolvimento da versão piloto do sistema 

• Criar ranking de projetos PESAGRO: meritocracia e seus 
níveis.  

• Sistema de publicação interna e externa de acordo com 
estratégia de divulgação de resultados  



• Facilitar o acesso a fundos públicos como FINEP, 
FAPERJ, gerando conhecimento interno inclusive em cima 
de análises de causa de não-aprovação 

• Estimular as parcerias privadas, oferecendo plataforma 
padrão que garanta a preservação do interesse público na 
parceria 

• Organizar o acesso do controle governamental e social à 
prestação de contas de resultados e decisões PESAGRO 

• Permitir que novas áreas de interesse dos produtores & 
pesquisadores sejam rapidamente absorvidas pela 
instituição 

• Viabilizar a integração do produtor nos processos de 
atendimento da PESAGRO 

Objetivos do sistema  



• Gerar análises de causa da aprovação ou rejeição de 
projetos, para controle interno e externo, análises 
específicas para cada fase do processo seletivo 
 

• Criar um sistema de avaliação do desempenho da 
equipe gestora responsável pela seleção de projetos (canal 
de reclamações/ouvidoria) 
 

• Atrelar ferramenta gerenciadora de tarefas para manter 
os prazos de "vazão" do funil de seleção de projetos 
 

• Atrelar materiais instrucionais de apoio ao candidato a 
seleção de projetos 

Objetivos do sistema  



Objetivos do sistema  

• Gerenciar conflitos do novo modelo de gestão de 
projetos, ainda na fase piloto, de modo a absorver críticas 
para a melhoria da versão final 
 

• Viabilizar reuniões mensais de resultados onde toda a 
equipe PESAGRO se encontra para analisar as causas do 
desempenho (relacionado a metas) 
 

• Determinar e publicar as metas para o período 
 

• Permitir a participação de instutuições públicas 
parceiras (ex: universidades) nos processos seletivos de 
projetos PESAGRO, estreitando relacionamentos 



Processo seletivo de projetos 

FUNIL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

  
• Fase 1 (suspeitos): Identificar a demanda que o projeto 

deve atender com sua oferta de conhecimento 
 

• Fase 2 (prospecção): Avaliar o esforço de atender o 
produtor rural que é alvo do projeto Vs. impacto esperado 
 

• Fase 3 (contato): Trazer o produtor rural para o processo 
seletivo, afinando expectativas e fazendo uma coleta inicial 
de dados de campo 

 
 
 



Processo seletivo de projetos 

FUNIL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

  
• Fase 4 (proposta): Formatar a proposta oficial do projeto 

e submetê-la a aprovação inicial, para posterior 
publicação interna e externa  
 

• Fase 5 (orçamento): Apoiar o plano financeiro do projeto, 
realizar ajustes e autorizar publicação interna e externa 
 

• Fase 6 (contrato): Definir plano de execução, acordo de 
nível de serviço, efetivar compromissos internos e 
externos, aprovar ou rejeitar formalmente o projeto. 

 
 
 



Funcionalidades de apoio 
Diagnóstico Constante 

• Integração com portal PESAGRO para: 
o Publicação de resultados 

o Inserção de dados por parte do produtor rural 
o Convocações para eventos relacionados aos processos 

de aprovação de projetos 

• Análise comparativa de dados:  
o Realizar comparações entre projetos  
o Extrair indicadores gerais da instituição 

• Gerenciador de tarefas: 
o Controlar tempos de execução de etapas dos 

proponentes 

o Controlar tempos de execução dos gestores PESAGRO 



Funcionalidades de apoio 

• Disponibilizar materiais de apoio relativos a cada etapa do 
sistema de aprovação de projetos 
o Vídeos, textos ou ilustrações com monitoramento de acessos e 

visitas 

o Questionários de apoio permitem diagnosticar falhas do 
processo de modo organizado e permanente 

• Avaliação de desempenho: 
o Associar os feedbacks de desempenho na seleção de projetos a 

pessoas específicas 

o Associar a avaliação de desempenho inicial 

• Login de colaboradores externos convidados:  
o Monitorar a participação externa 

o Gerar indicadores de "controle social" e "cooperação 
institucional" 



Metodologia de pontuação de  
projetos 

• Cada fase do processo seletivo terá seu sistema de 
avaliação do grau de impacto (positivo...) que o projeto 
pode ter nas metas gerais da PESAGRO 
 

• Ao submeter o projeto via este sistema, o candidato irá 
visualizar sua pontuação e assim julgar de modo 
independente e objetivo o potencial de aprovação 
 

• O "algoritmo" de pontuação é uma tradução da 
estratégia da PESAGRO de causar impacto social: vale 
mais o que é prioritário segundo as diretrizes nacionais, 
estaduais e municipais de agricultura 



• A pontuação pode ser questionada e discutida, 
permitindo que a instituição depure seus valores e métodos, 
debatendo esta metodologia objetiva (em oposição a 
critérios subjetivos = prevaricar) 
 

• Alterações no projeto podem ser feitas com vista a uma 
melhoria na pontuação - a PESAGRO deve oferecer apoio 
para que cada projeto alcance uma pontuação melhor 
 

• Qualquer pesquisador pode ver a pontuação de todos 
os projetos e fazer uma reclamação se necessário 
 

• A pontuação deve servir como uma avaliação prévia do 
potencial de aprovação do projeto 

Metodologia de pontuação de  
projetos  



Ranking geral de projetos 

• Os projetos são comparados em função do impacto no 
produtor rural - critérios subjetivos são "sufocados", de 
modo a fortalecer a meritocracia na PESAGRO 
 

• 3 faixas de suporte administrativo na PESAGRO em 
decorrência do ranking: 
o Suporte de execução aos projetos aprovados 

o Incubação dos projetos com chance de aprovação 

o Reciclagem e apoio aos projetos com baixa pontuação 
 

• Publicar resultados: 
o Angariar novos apoiadores para a PESAGRO 

o Servir de modelo de resultados na gestão pública 



Projetos de apoio (anti-choque): levar 
da zona de conforto à competição 
interna 

• O sistema deve favorecer os pesquisadores com maior 
potencial de impacto, independente da "religião" que 
seguem, do tempo de casa, da influência política interna e 
externa 
 

• O sistema precisa apoiar vigorosamente os 
pesquisadores com baixo impacto, para evitar um motim, 
rebelião ou "terrorismo" contra a mudança 
 

• O sistema deve incorporar uma série de "participantes" 
externos de modo a criar uma pressão saudável, 
equilibrada e justa para superar os conflitos esperados 



•  A liderança deve se preparar para o conflito, usando 
ferramentas de liderança tais como: 
 
o Código de Conduta: afirmar claramente quais os 

deveres, direitos e responsabilidades dos participantes 
 

o Divulgar fortemente os canais de crítica à mudança e 
gerar "feedback" periódico sobre estas queixas, sem falta 
 

o Trazer elementos de fora para comissões de arbitragem 
de conflitos já esperados com a mudança 

Projetos de apoio (anti-choque):  
Re Planejamento Estratégico 



Projetos de apoio (anti-choque):  
Workshop Capacitação 

• Fazer uma grande rodada de diagnóstico institucional para 
explicitar a "estase" (situação atual) que a presidência 
busca elevar a um outro patamar (meta a ser atingida) 
 

• Fazer uma rodada de avaliação de desempenho 
individual de modo a garantir um entendimento mútuo 
incial sobre como anda a qualidade do profissional 
 

• Após a avaliação, estabelecer uma base de compromisso 
de melhoria do desempenho por cada membro da equipe 
 

• Deixar claro as recompensas do bom resultado e as 
consequências do baixo desempenho 



Projetos de apoio (anti-choque):  
Dia Chave 

• Identificar um "patrocinador" externo do programa: qual 
a esfera superior de poder garantindo a presidência caso o 
embate com os obstáculos esvazie os recursos necessários 
para a vitória? 
 

• Identificar obstáculos: qual a resistência esperada? 
Qual a causa da resistência? Criar uma pequena carteira 
de projetos para dar uma primeira "enfraquecida" nos 
obstáculos antes de começar a implantação 
 

• Estabelecer um "ponto sem volta": qual tarefa que, 
quando cumprida, inviabilizará o retorno à situação 
original? Marcar uma celebração para este dia. 



Projetos de apoio (anti-choque):  
Quoeficiente de Execução 

• Processo seletivo interno de lideranças para a 
mudança: recrutar e preparar equipe responsável pela 
coordenação desta mudança estratégica 
 

• Demitir, realocar ou "converter" a equipe com alto 
potencial de resistência a mudança 



Articulação político - institucional 

• EMATER RJ: entender como criar convergências positivas 
no contato com o produtor, como "pegar carona" nos 
contatos existentes e agilizar o acesso da PESAGRO 
 

• Entender onde é necessário manter a independência 
total neste contato, criar canais próprios e exclusivos, de 
modo a criar uma força adicional para a PESAGRO na 
relação com a EMATER RJ 



Articulação Político Institucional 

• Promover uma rodada de contato com os produtores rurais, 
que gere um grande "argumento de autoridade" para 
subsidiar o esforço de mudança 
 

• Conquistar o produtor e oferecer um canal de 
relacionamento direto e permanente com a presidência 
PESAGRO 
 

•  Envolver oficialmente todas as instituições públicas e 
privadas que hoje fazem algum tipo de cooperação com a 
PESAGRO nos processos seletivos de projetos - reciclar os 
vínculos e relacionamentos, driblar atuais "donos" da 
cooperação 



Fase 1 da Ferramenta:  
Suspeitos 

Ferramentas fundadas em um "Mapa Estratégico PESAGRO" 
• Regiões atendidas no passado 

• Regiões em atendimento hoje 

• Regiões prioritárias para o atendimento 

• Tipo de produção rural 
• Tamanho de produtor 
• Prioridades federais 

• Prioridades estaduais 

• Prioridades municipais 

• Hotspots de inovação agrária 

• Atendimento EMATER 

• Outros atendimentos por instituições públicas 

• Produtores em contato com a PESAGRO 



Fase 1 da Ferramenta:  
Suspeitos 

Mapa estratégico PESAGRO: funcionalidades associadas 

 
• Aponte no mapa onde estão os produtores que são a 

demanda por sua oferta 

• Sistema de ajustes da pontuação por cada tipo de produtor 
(para uso da presidência) 

• Adicionar novos itens a um dos mapas 

• Gerar pontuação obtida pelo projeto 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "suspeitos" 



Fase 2 da Ferramenta:  
Prospectados 

Avaliação prévia de potencial impacto no produtor: questionário 
de identificação padronizado 

• Produto: 
• Tamanho do produtor: 
• Produção estimada: 
• Cotação do produto em R$: 
• Estudos públicos sobre esta produção no estado do Rio 

• Estudos públicos sobre esta produção em outros lugares 

 
Qual impacto esperado? 

• Mesmos itens acima - gera um "delta" 
 
Qual o esforço de acesso ao produtor? 

• Questionário de avaliação de dificuldade de acesso 



Fase 2 da Ferramenta:  
Prospectados 

Questionários de identificação da demanda PESAGRO: 
funcionalidades associadas 

 
• Descreva nos questionários quem são os produtores que 

são a demanda por sua oferta 

• Sistema de ajustes da pontuação por cada tipo de produtor 
(para uso da presidência) 

• Adicionar novos itens a um dos questionários 

• Gerar pontuação obtida pelo projeto 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "prospectados" 



Fase 3 da Ferramenta:  
Contatos 

Ferramentas de contato com a demanda PESAGRO:  
• Interface para o produtor: ideal que ele mesmo preencha 

seus dados, tem peso maior 
• Tutoria PESAGRO para o engajamento do produtor nesta 

fase 

• Interface para o pesquisador: alternativa de preenchimento 
pela equipe PESAGRO, em caso de ser inviável que o 
produtor preencha (peso menor) 

• Comparação entre pré-análise da fase 2 e esta 

• Coleta de dados técnicos: gerar inteligência sobre o setor 
agrário para fins internos PESAGRO mas eventualmente a 
serem compartilhados por outras instuituições (de ensino 
superior, por exemplo) 



Fase 3 da Ferramenta:  
Contatos 

Ferramentas de contato com a demanda PESAGRO: 
funcionalidades associadas 

 
• Permita que o produtor registre as características da 

demanda por sua oferta 

• Sistema de ajustes da pontuação por cada tipo de produtor 
(para uso da presidência) 

• Adicionar novos itens a um dos questionários 

• Gerar um comparativo entre questionário fase 2 e fase 3  
• Gerar pontuação obtida pelo projeto 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "contatos" 
• Gerar "análise padrão de dados" sobre os dados coletados 

junto ao produtor 



Fase 4 da Ferramenta:  
Propostas 

Ferramentas de detalhamento da proposta (oferta) PESAGRO 
que atenda a demanda (produtor):  

 
• Quatro etapas da proposta:  

o Concluir projeto (pesquisador) 
o Publicar para revisão (internamente) 
o Publicar para revisão (externamente) 
o Aprovar projeto (gestão PESAGRO) 

• Permitir que o pesquisador faça alterações na proposta 

• Demandar que o próprio pesquisador estabeleça suas 
metas de impacto na produção rural 



Fase 4 da Ferramenta:  
Propostas 

Ferramentas de detalhamento da proposta (oferta) PESAGRO 
que atenda a demanda (produtor): funcionalidades associadas 

 
• Permite que o pesquisador finalize seu projeto, definindo as 

metas de atendimento da demanda com sua oferta 

• Permitir avaliação do tipo "peer review" interna e 
externamente (ainda visando reduzir a subjetividade)  

• Sistema de ajustes da meta (para uso da presidência) 
• Solicitação formal de ajustes no projeto 

• Gerar pontuação obtida pelo projeto 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "propostas" 



Fase 5 da Ferramenta:  
Orçamentos 

Ferramentas de orçamento para atender a demanda 
PESAGRO: funcionalidades associadas 

 
• Realizar uma pré-auditoria no projeto, antes mesmo dele 

ser proposto interna ou externamente 

• Apontar problemas na apresentação dos orçamentos e 
gerar inteligência de criação de orçamentos para outros 
setores da PESAGRO 

• Pontuar o orçamento de acordo com padronização, mas 
também de acordo com o custo/benefício do projeto, ou 
seja, um coeficiente de "retorno do investimento" 

• Permitir que o orçamento seja "exportado", ou publicado, 
somente após aprovação da presidência 



Fase 5 da Ferramenta:  
Orçamentos 

Ferramentas de orçamento para atender a demanda 
PESAGRO: funcionalidades associadas 

• Permita que o pesquisador apresente o orçamento do 
projeto em formato padrão (PESAGRO ou outras 
instituições) 

• Sistema de aprovação de orçamentos (para uso da 
presidência) com avaliação ponto a ponto de cada bloco do 
projeto 

• Sistema de solicitação interna de alterações no orçamento 
(aprovado ou não) 

• Sistema de aprovação e liberação "oficial" do orçamento 

• Gerar pontuação obtida pelo orçamento 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "orçamentos" 



Fase 6 da Ferramenta:  
Contrato 

Ferramentas de contrato para atender a demanda PESAGRO: 
•  Formalizar direitos, deveres e responsabilidades do projeto 

•  Estruturar "acordo de nível de serviço": regras para balizar 
o desempenho, identificando causas sobre as quais o 
gerente do projeto não tem controle e quais ele deve 
garantir, sob pena de ter consequências diretas em caso de 
não cumprimento das tarefas 

•  Aprovar inscrição definitiva do projeto em fundos externos 
como FINEP, Faperj 

• Em caso de rejeição, expor as causas a partir das cláusulas 
do contrato interno da PESAGRO (onde não houve 
acordo?) 

• Permitir supervisão, auditoria e controles externos 

  



Fase 6 da Ferramenta:  
Contrato 

Ferramentas de contrato para atender a demanda PESAGRO: 
funcionalidades associadas 

• Permita que o pesquisador concorde formalmente com as 
regras de execução do projeto (sejam critérios da 
PESAGRO ou de outras instituições) 

• Sistema de aprovação de contratos (para uso da 
presidência) com avaliação ponto a ponto de cada cláusula  

• Sistema de solicitação interna de alterações no contrato 
(aprovado ou não) 

• Sistema de aprovação eassinatura "oficial" do contrato 

• Gerar pontuação obtida pelo contrato 

• Gerar posição no ranking geral 
• Gerar posição exclusiva no ranking "contrato" 





Projeto de gestão integrada de inspeção laboratorial, executado ao 
Centro de sanidade animal com recursos do CNPQ por meio da Dra. Phyllis 
Romijn. Projeto Prêmiado: “Hands on Innovation / 2010”.  

http://www.loopes.com.br/index.php/sala-de-imprensa/67-loopes-hands-on-innovation-premia-empresas-que-inovaram-em-2010.html

