
MEMÓRIA DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA EMBRAPA TIAGO TOLEDO FERREIRA E COMITÊ 
GESTOR DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PESQUISADORES DA EMBRAPA - ANPE 

No dia catorze de abril de 2021 reuniram-se, por meio virtual, o Presidente da Associação 
Nacional dos Pesquisadores da Embrapa (ANPE), Eduardo de Oliveira Melo, os representantes 
do Colegiado Gestor Maria Alice de Medeiros (Segunda Secretária-Executiva) e Luciana Correia 
de Almeida Regitano (primeira tesoureira), o Diretor-Executivo de Gestão Institucional Tiago 
Toledo Ferreira e assessoria. 

O Presidente da ANPE agradeceu ao diretor Tiago pela oportunidade da reunião. Em seguida, o 
Eduardo Melo apresentou os demais membros da ANPE presentes na reunião e comunicou que 
uma memória da reunião seria redigida com o intuito de compartilhar com os Associados o que 
foi discutido na reunião, com o que o Diretor concordou. 

Eduardo Melo iniciou sua fala ressaltando que o objetivo da ANPE é promover a participação 
efetiva dos Pesquisadores com suas expertises a fim de alavancar o potencial da Embrapa, assim 
como identificar problemas internos, sejam estes relacionados ao arcabouço legal e normativo 
da Embrapa, assim como questões relacionadas a recursos humanos e infraestrutura 
direcionados à pesquisa, clima organizacional entre outras questões de interesse dos 
Pesquisadores. Em seguida, o Eduardo Melo informou que no âmbito da ANPE foi realizada uma 
enquete com os Pesquisadores sobre os problemas principais a serem discutidos na presente 
reunião, quando então apresentou o resultado da enquete que apontou cinco itens de pauta: 1) 

Possibilidade de volta ao trabalho presencial apenas após a vacinação dos 
empregados; 2) Estudo para continuidade do Home-Office, após a pandemia, para 
pesquisadores que podem exercer suas funções de forma remota; 3)  Maior flexibilidade do 
banco de horas para pesquisa, com regras uniformes para todas as UDs; 4) Redução de cargos 
comissionados 5) Perspectivas da atual gestão para 2021 e 2022 (reestruturações das UDs e 
UCs) .  

Em relação ao primeiro item o Diretor informou que tem um comitê de monitoramento da 
Covid19 que se reúne periodicamente para tratar de questões relacionadas ao desenvolvimento 
da pandemia. O comitê analisa dados e sugere a tomada de decisão para a Diretoria-Executiva. 
Reafirmou que a volta ao trabalho presencial acontecerá apenas com a máxima segurança dos 
empregados.  

O Eduardo Melo questionou sobre a continuidade do Home-Office, após a pandemia, para 
pesquisadores que podem exercer suas funções de forma remota. O diretor informou que o 
tema está na pauta da diretoria e que precisam aguardar a regulamentação do trabalho remoto 
para funcionários do governo federal, a partir do que será possível pensar em implantar o 
serviço remoto na Embrapa. Entretanto, esse assunto está sendo estudado pela DE-GI e que 
algum modelo de trabalho remoto será implementado no futuro, em momento oportuno. 

O próximo item discutido foi a possibilidade de ter maior flexibilidade do banco de horas para 
pesquisa, com regras uniformes para todas as UDs. O presidente da ANPE explicou que a jornada 
de trabalho poderia ser mais flexível e que, de acordo com a CLT e reconheceu que a atual 
jornada de 7:30 às 18:30, com uma hora de intervalo para o almoço, era muito rígida para o 
exercício de atividades de pesquisa. Ficou pactuado que o Eduardo enviaria para DE-GI, por meio 
do SEI, uma sugestão da ANPE para uma gestão mais flexível do banco de horas que seria 
avaliada pela equipe da GI. Luciana Regitano comentou que o controle de frequência por 
biometria era uma situação única entre inúmeras instituições de pesquisa que são nossas 
colaboradoras, fato que, aliado ao horário restrito, torna ainda mais difícil o exercício da função 
de pesquisador. Lembrou que atuamos em parcerias multinacionais, com reuniões e atividades 
desenvolvidas nos mais diversos horários, a fim de compatibilizar os fusos-horários dos 
membros da equipe. Luciana ainda reforçou que a experiência de um ano de distanciamento 



social tem demonstrado que, independentemente de controle de frequência, os pesquisadores 
têm se esmerado por entregar seus resultados, atestando o alto grau de comprometimento das 
equipes na Embrapa. O Eduardo aproveitou para comentar sobre a marcação de férias, 
exemplificando que em outras empresas não é necessário um tempo tão longo como na 
Embrapa que atualmente requer o prazo de 90 dias para efetuar a marcação. Mas o diretor Tiago 
ponderou que havia passado essa demanda para sua equipe, que respondeu que esse prazo era 
uma limitação do sistema SIAPE e que não poderia ser encurtado. 

O Eduardo explicou que uma das bandeiras que a ANPE defende é a redução de cargos 
comissionados e perguntou a visão do diretor sobre a questão. O diretor informou que de 
acordo com os dados que dispomos a situação da Embrapa não é desequilibrada ou díspar das 
demais instituições públicas, mas reconheceu que a distribuição dos cargos não é homogênea 
entre as UDs e UCs e que a Diretoria tem se esforçado para buscar a redução, mas dentro da 
manutenção da eficácia nos processos. Nesse aspecto foi citado que haverá um 
compartilhamento de serviços entre unidades geograficamente próximas e isso poderá ter um 
impacto na redução dos cargos comissionados, juntamente com a racionalização de processos 
e estruturas. 

Eduardo pontuou que um tema que traz muita inquietação aos pesquisadores é relacionado às 
mudanças, a chamada reestruturação da Sede, que eventualmente poderá envolver ações 
baseadas no relatório da consultora externa. O diretor Tiago afirmou que haverá mudanças, e 
que estas começarão pela SEDE ainda em 2021 e que sua implementação começará, muito 
provavelmente, no transcorrer de 2022. Todavia, ele frisou que essas mudanças serão feitas com 
muita tranquilidade para não gerar os contratempos observados com as mudanças 
implementadas em 2018 na Sede. A reestruturação das unidades acontecerá após a Sede, ainda 
não tendo previsão de datas, mas que provavelmente não seria antes de 2023. A Maria Alice 
perguntou se no âmbito da reestruturação da sede, será analisada também a questão do modelo 
institucional da empresa, que atualmente apresenta os centros de pesquisas categorizados em 
centros ecorregionais, de produtos e temáticos. Acrescentando que essa discussão começou em 
2013, não avançou e que traz impactos negativos para parte das unidades que precisam ser 
modernizadas já que a agricultura é dinâmica e que ajustes precisam ser feitos. O diretor 
explicou que a discussão é importante, que não será feita de forma “descolada” da sede, mas 
que será mais adiante sem, no entanto, mencionar prazos. 

O Diretor Tiago ressaltou que o desafio de 2020 foi a implantação do Projeto Conecta ‘Enterprise 
Resource Planning’ (ERP) que demandou tempo, recursos financeiros e humanos e que agora 
terá mais tempo para se dedicar a novos desafios. Também pontuou a mudança, em 2020, da 
plataforma G-Suite da Google, com substituição do Zimbra pelo Gmail, que provocou muitas 
melhoras, inclusive de conectividade durante a pandemia. Destacou a entrega da nova 
plataforma de serviços de TI que já está em operação, com uma interface mais intuitiva junto 
aos usuários. Ressaltou que a pandemia obrigou a tomada de muitas decisões relevantes e 
tempo curto, como a adoção do Home Office para a maioria dos empregados, gerando milhares 
de aditivos contratuais. O Home Ofiice Também provocou um aumento significativo de acessos 
remotos aos sistemas da Embrapa, demandando aumento significativo de banda de internet. 
Tudo isso tomou a maior parte do tempo das equipes da GI no ano de 2020. 

O Eduardo argumentou a necessidade de adoção de uma gestão mais participativa, que além de 
moderna, é eficaz e se reverte em maior produtividade para a Empresa. O diretor Tiago afirmou 
que está aberto ao diálogo com a ANPE, o que o Eduardo concordou e agradeceu a 
disponibilidade da diretoria de GI, que sempre manteve uma agenda aberta para a ANPE. O 
diretor considerou que a pauta tratada foi extensa, e o Eduardo pontuou aos presentes na 
reunião que a pauta estava cumprida. Para finalizar, o Presidente da ANPE agradeceu ao Diretor 
pela pronta resposta a solicitação para reunião e que a DE-GI até o momento foi a Diretoria que 



se mostrou mais próxima e mais acessível à ANPE. Reafirmou a disposição em estabelecer 
parceria para colaborar na solução dos problemas/desafios que se colocam para a administração 
da empresa e mencionou que pretende ter uma nova reunião no segundo semestre com a DEGI, 
com o intuito de acompanhar os avanços abordados nessa reunião e outros temas relevantes 
que surgirem no transcorrer do ano de 2021. 

Após os cumprimentos a reunião foi encerrada com 1:30 de duração aproximadamente. 

 


