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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, facilite o processo 
decisório, 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;



Produtividade Eficácia 

4. 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. metas e indicadores;

d. minutas;

e. estratégias e ações;

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

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



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



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



Cenários em transição com possíveis desdobramentos 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

Cachaça Combate à clandestinidade e institucionalização do setor: (modelo 
fiscalização tequila MEX mais INMETRO) 

Cachaça Autocontrole IG Cachaças no INPI

Cachaça Manutenção 
e atualização 
do Anuário

Prioridades Acordadas com o Gabinete da Ministra



Avaliações e ajustes para o Novo Plano Safra;

1. Caberia discutir o potenciais do Plano Safra 2019/20 referentes à

financiamento com foco na conformidade de instalações agroindustriais

produtoras de cachaça?

2. Seria possível uma deliberação apoiada por uma solicitação estruturada

sobre o tema da regularização harmônico com os Projetos Estratégicos

Corporativos (PEC) do MAPA?



1. Plano de Ação para o Fortalecimento da Agropecuária da Região do Nordeste –
Agro Nordeste (3.1.1);

2. Programa de Autocontrole (3.1.4.):

3. Programa de Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária –
ProDefesa; 3.1.5.)

4. Promoção da Imagem da Agropecuária Brasileira em Mercados Internacionais 
(3.1.7.);

Exemplo de Projetos Estratégicos Corporativos - PEC capazes de acolher a 
cadeia da cachaça



1. Plano de Ação para o Fortalecimento da Agropecuária da Região do Nordeste – Agro Nordeste 
(3.1.1);

a. Acesso de produtores da região a políticas de crédito, seguros e incentivos ampliado;

b. Estratégias e ações de defesa agropecuária específicas para a região Nordeste 

desenvolvidas e em execução;

c. Estratégias e ações de pesquisa agropecuária e assistência técnica específicas para a região 

Nordeste desenvolvidas e em execução;

d. Acesso de produtores da região a mercados institucionais ampliado;

e. Modelo de atuação do MAPA no Semiárido com foco territorial em microrregiões alvo 

implantado;

f. Até 30 Agropolos de Desenvolvimento implantados ou em implantação no Semiárido;

Exemplo de Projetos Estratégicos Corporativos - PEC capazes de acolher a 
cadeia da cachaça



2. Programa de Autocontrole (3.1.4.):

I. Instalação do Comitê Permanente de Autocontrole;

II. Priorização de áreas para implantação/aperfeiçoamento do autocontrole;

III. Revisão dos procedimentos e das normativa para implantação e 

aperfeiçoamento do autocontrole para as áreas priorizadas;

IV. Levantamento de requisitos e estudos de viabilidade de sistema integrador 

do MAPA com demais sistemas de estabelecimentos e indústrias.

Exemplo de Projetos Estratégicos Corporativos - PEC capazes de acolher a 
cadeia da cachaça



3. Programa de Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária –
ProDefesa; 3.1.5.)

a. Modernização e Desburocratização de Serviços de Defesa Agropecuária;

b. Projetos Técnicos;

c. Conhecimento e Inovação para a Defesa Agropecuária;

d. Monitoramento e Avaliação;

Exemplo de Projetos Estratégicos Corporativos - PEC capazes de acolher a 
cadeia da cachaça



4. Promoção da Imagem da Agropecuária Brasileira em Mercados Internacionais 
(3.1.7.);

Melhorar a imagem do agronegócio brasileiro, em 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.

Exemplo de Projetos Estratégicos Corporativos - PEC capazes de acolher a 
cadeia da cachaça



OBRIGADO !!!

Coordenação Geral de Câmaras Setoriais e 
Temáticas

Departamentos de Estudos e Prospecção
Secretaria de Política Agrícola

helinton.rocha@agricultura.gov.br


