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ATA DA 17a REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

DAEMBRAPA-COAUD

No dia 13 de maio de 2019. às 9 horas. na sala VIP do Auditório Central. Bloco A.
Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 17; Reunião, com a
presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lama e Luciano
Fernandes. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da
seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 16' Reunião do Coaud
Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 16' reunião

Item 02 - Valor da Marca Embrapa - Atendimento ao Memorando 75/2019-
SGE/CIC - SEI 21 148.006126/2019-10 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente
da GFC) e Sebastião Pedro (Chefe da SIN)

O Sr. Gerson Barreto apresentou um breve histórico das ações que a Embrapa já
realizou na tentativa de valoração de sua marca, sendo que em 2016 foi tentado
contratar uma consultoria especializada, porém o processo não foi levado adiante. O
Sr. Rafael Vivian, Gerente de Marketing da SIN, descreveu resumidamente o
processo de valoração da marca, informando sobre as estratégias e ações em curso
na empresa para a valoração da marca Embrapa e das marcas comerciais de
marketing que englobam produtos, tecnologias e projetos, assim como respondeu
algumas dúvidas levantadas pelos membros do Comitê. O Sr. Gerson informou
ainda, que tentarão inserir o desenvolvimento de uma metodologia de valoração da
marca no escopo das atividades em uma consultoria externa que será contratada
para a realização de outros trabalhos para a Embrapa.

Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu à SIN pela exposição e solicitou uma
nova apresentação do processo de valoração da marca Embrapa e de tecnologias, a
ser agendada posteriormente, assim que a SIN tiver os primeiros resultados deste
trabalho.

ltem03 Balanço Social da Embrapa -- Atendimento ao Memorando
76/2019-SGE/CIC - SEI 21148.006144/2019-93 -- Responsável: Angélica de Paula
Galvão Gomes - Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI)

A apresentação foi feita pela Sra. Graciela Vedovoto (SDI) e pelo Sr. Antonio Flávio
Dias Ávila (SIRE). Após a entrega de um exemplar do Balanço Social de 2018 a
cada um dos membros do Coaud, foi apresentada a metodologia de construção do
Balanço Social de 2018, que contou com a participação de todas as Unidades da
Embrapa e abrangeu as seguintes dimensões: - Impactos econõmicosl - Impactos
sociais e ambientais da adoção de inovações tecnológicas; - Impactos no
desenvolvimento institucionall - Impactos da produção científica (citações)l -
Impactos de publicações técnicas ("downloads")l - Impactos sobre o consumo
(biofortificados)l - Impactos sobre a valoração patrimoniall e - Impactos das políticas
formuladas com apoio da Embrapa. O Balanço Social da Embrapa de,4018 destaca
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que o lucro social no ano foi de R$ 43,52 bilhões, com uma estimativa de que cada
real aplicado na empresa gerou R$ 12,16 para a sociedade brasileira.

Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu à SDI pela apresentação do Balanço
Social e apresentou algumas sugestões de melhoria da apresentação do
documento, as quais foram consideradas pelos apresentadores como adequadas e
relevantes, pelas quais agradeceram a colaboração do Comitê.

Item 04 Informes e Encerramento
Responsável: Coaud

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretária. e pelos membros do
Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências
necessárias.
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