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Itens a serem abordados

1. Conferência das Câmaras ( ’);

2. Algumas alterações institucionais e de procedimentos (  ’).

3. Levantamento de demandas prioritárias por cada câmara (´)



Conferência das Câmaras

• Encontro da Ministra com 32 dos 35 Presidentes de câmaras 
setoriais e temáticas (03/06)

• Transversalidade das câmaras temáticas

• Interrelação Câmaras Temáticas – Câmaras Setoriais



Produtividade Eficácia 

1. Revitalização da equipe de CGAC/DEP/MAPA, do espaço físico, de equipamentos de apoio de som e uso de 
APP em TIC;

2. Além do caráter informativo interno das Câmaras dar maior espaço para deliberações mais claras e 
qualificadas possíveis. Desta forma o processo poderá ser tecnicamente orientado, para que facilite e 
acelere os processos decisórios, permitam encaminhamentos mais rápidos, possam ser mais simples, e de 
mais fácil acompanhamento, inclusive pelo SEI, e especialmente na obtenção de respostas;

3. Organizar e antecipar as pautas das reuniões. Desta forma as posições e propostas de encaminhamentos 
possam ser discutidas antecipadamente nas instituições que compõem as Câmaras a fortalecer e qualificar 
ainda mais, suas propostas;



Memória de Reunião

1. Objetividade

▪ Gravações disponibilizadas aos membros.

▪ Modelo sintético de Memória de Reunião

2. Foco nos encaminhamentos

▪ Destino

▪ Responsável

▪ Prazo Esperado

▪ Monitoramento

3. Desburocratização

▪ Leitura, aprovação e assinatura no final da 
reunião.

▪ Assinatura do presidente e secretário dão 
origem aos encaminhamentos imediatos



Produtividade Eficácia 

4. Permanente busca de equilíbrio entre os elos das cadeias de produção ou representações 
institucionais e da sociedade.

5. Maior interação entre as Câmaras Setoriais no encaminhamento de pautas e temas horizontais às 
Câmaras Temáticas



Serviço Eletrônico de Informações – SEI

• O Serviço Eletrônico de Informações – SEI

– Torna digital a tramitação de processos dentro do MAPA

– Acesso externo aos presidentes para:

• Assinatura de documentos

• Acompanhamento dos processos



Produtividade Eficácia 

6. Necessidade de que todas as Câmaras Setoriais e Temáticas contem com um Consultor Técnico (entre 
seus membros) capaz de captar e traduzir em textos para encaminhamentos assinados por seus 
Presidentes, se possível traduzidos por exemplo em planos de ação com:

a. diagnósticos;

b. potencialidades, 

c. objetivos, metas e indicadores; 

d. estratégias e ações;

e. minutas e anexos;



Sugestões de Temário geral nas CST

1. Prioridades Acordadas com o Gabinete da Ministra;

2. Avaliações e ajustes para o Novo Plano Safra;

3. Participação do Plano de Governo do Ministério;

4. Acordo MERCOSUL e União Europeia (Ex.: carne bovina, açúcar, etanol,

cachaça, arroz, suco de laranja, soja, frango, ovos, mel, vinhos, frutas, peixes

e crustáceos)



Câmara Temário abordado Tema priorizado Proposta inicial 

de Secretaria 

Finalística 1

Proposta inicial de Secretaria Finalística 2 Outras Instâncias envolvidas

Prioridades Acordadas com o Gabinete da Ministra

Aves e Suinos Genética, 
Defesa, 
Cadeia 
organizada

Melhorar a comunicação e a imagem da cadeia (com interação Público 
Privada)

Aves e Suinos Volume de 
negócios (R$ 
10 bilhões 
anuais)

Melhorar a percepção do Consumidor 



Avaliações e ajustes para o Novo Plano Safra;

Seria possível esta Câmara encaminhar uma deliberação qualificada sobre o

tema da comunicação da imagem da cadeia e seus produtos como um Projetos

Estratégicos Corporativos (PEC) do MAPA?



3.1.7. Promoção da Imagem da Agropecuária Brasileira em Mercados 
Internacionais

I. Mapeamento das principais questões que são alvo de ataques e dos 
veículos/organizações que disseminam tais mensagens;

II. Criação de repositório de informações sobre a cadeia de aves e suínos;

III. Elaboração de narrativas acordadas a serem disseminadas internacionalmente;

IV. Produção de materiais de comunicação que subsidiarão o posicionamento do 
governo brasileiro frente à opinião pública em mercados internacionais;

V. Elaboração e execução de plano de comunicação para disseminação das narrativas 
construídas



Produtividade Eficácia 

Recomendação de Estrutura para qualificação de mérito de propostas das Câmaras Setoriais e Temáticas

Itens recomendados do 

documento

Indicações de conteúdo dos itens sugeridos na elaboração de documentos de proposições a serem 

aprovadas nas Câmaras Setoriais e Temáticas

Diagnóstico

O Brasil é o 3º maior exportador de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador
mundial de vários produtos. Tais atributos colocam o país em uma posição de destaque no
cenário internacional e tornam o Brasil foco de atenção de organizações estrangeiras que tenham
interesse nos temas relacionados à agricultura. Imprensa, ONGs, Academia e até Governos
estrangeiros estão entre os autores que divulgam informações, em sua maioria de cunho negativo
e inverídicas, sobre a agricultura brasileira. Tais notícias prejudicam a imagem do agronegócio
brasileiro e influenciam negativamente a manutenção e ampliação do comércio com outros
países. Sendo assim, se faz necessário o desenvolvimento de uma estratégia de promoção da
imagem do agronegócio brasileiro em mercados internacionais.



Produtividade Eficácia 

Potencialidades

Ampliar a capacidade de resposta aos ataques, melhorar e monitorar as imagens dos sistemas de 

produção e seus produtos. Fortalecer a governança dessas imagens através da gestão de um 

Plano de Comunicação capaz de disseminar narrativas positivas entre veículos de comunicações 

e organizações previamente definidas. Difundir os avanços, na segurança e sustentabilidade 

dessas cadeias, com narrativas sistematicamente harmonizadas, e a reverter argumentos que 

abalam a imagem das cadeias produtivas de aves e suínos e seus produtos, com base em 

repositório de dados estatíscos e informações qualificadas por materiais técnicos e científicos.



Produtividade Eficácia 

Objetivos, metas

e seus indicadores

Objetivos: 

Melhorar a imagem da produção e dos produtos da avicultura e suinocultura, no Brasil e nos mercados internacionais, por meio 

da construção e divulgação de narrativas focadas nas características únicas da produção nacional, seus diferenciais 

competitivos, e na desmitificação de mensagens negativas, não verdadeiras, disseminadas internacionalmente.

b) Metas:

i) Estabelecer uma rede permanente e definida de instituições participantes da Câmara Setorial de Aves e Suínos, capaz de 

harmonizar a formação de narrativas sobre os temas relevantes a cerca da produção e os produtos destas cadeias entre 

representantes do governo sobre a produção agropecuária nacional e as lideranças dos elos das cadeias produtivas;

ii) Ampliar a capacidade de resposta das representações brasileiras no exterior.

c) Indicadores:

aplicação de entrevistas junto aos consumidores do varejo sobre os temas críticos à integridade da cadeia de produção e da 

conformidade e qualidade de seus produtos;



Produtividade Eficácia 

Estratégias táticas 

necessárias ao 

alcance dos 

objetivos e metas 

propostas

A construir: Abordar a sequência de planos, projetos, ações, iniciativas,  métodos, manobras, estratagemas e táticas 

necessárias a reduzir os riscos de insucesso, e capazes de assegurar o sucesso no alcance de objetivos ou resultados específicos. 

Ou seja, definir claras orientações de rotas habilitadas para ultrapassar os obstáculos ou problemas que limitam o acesso à 

solução pretendida.

Minutas

A construir: Oferecer minuta de redação de ato, marco regulatório, descritivo de projeto, de plano ou de ação capaz de 

alcançar o objetivo, e orientar a solicitação final do pleito ou recomendação com a chancela competente e pretendida. Esse 

documento deve ser oferecido em PDF a ser anexado ao processo. (Cada ato possui formatação e estrutura própria, existindo 

para tanto recomendações estritas sobre a composição de cada um deles).

Outros Anexos

A construir: Documentos necessários a respaldar técnica, ou juridicamente o tratado ou objetivado pelo pleito, com fontes 

definidas e qualificadas capazes de oferecer segurança a autoridades na decisão do pretendido. Observamos que não há limites 

de volume, mas é importante lembrar que a concisão facilita a análise e portanto o tempo de resposta.



OBRIGADO !!!

Coordenação Geral de Câmaras Setoriais e 
Temáticas

Departamentos de Estudos e Prospecção
Secretaria de Política Agrícola

helinton.rocha@agricultura.gov.br


