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INTRODUÇÃO

O ano de 2019 se iniciou permeado de expectativas frente às responsabilidades assumidas e terminou
repleto de aprendizados e importantes avanços.
Muitas foram minhas observações e reflexões, além das percepções coletivas junto às equipes das três
unidades. Apesar de serem 4 longos anos de gestão, eles também passam rápido, é preciso, pois,
valorizá-los. E nada mais pertinente que tratar meu primeiro ano fiscal completo de forma ambidestra,
reunindo ações tanto para a execução do planejamento elaborado na diretoria anterior, quanto de
aprofundamento e ampliação do conhecimento sobre os processos e as equipes de trabalho, via segura
para se conquistar respeito e engajamento, e ter um ambiente de trabalho rico em experiências e
conquistas.
Decorrem muitas atividades no contexto descrito anteriormente, mas gostaria de me ater a algumas
fundamentais para, mesmo diante de um cenário de escasseamento nos investimentos em pesquisa,
terem contribuído para terminar o ano em situação melhor que chegamos a imaginar.

R O D R I G O

G A V A

Um marco fundamental foi a expansão das ações para o mútuo reconhecimento da coletividade das
unidades da Fundação. Marcado pela síntese #somosFunarbe, essas ações têm dado novo sentido de
pertencimento ao ambiente de trabalho e já estão presentes em nosso dia a dia, deixando claro que
onde há pessoas engajadas, há a matéria prima para o fazer diferente. Por isso, a criação do BIS –
Banco de Ideias e Soluções –, tenha sido tão rapidamente absorvido já em sua primeira edição,
recebendo sugestão de quase metade dos colaboradores, com mais de 200 ideias geradas. Várias foram
as ações que ajudaram a manter esse senso coletivo de trabalho, como as voltadas para a prevenção de
acidentes, as de conscientização, como a Ecogincana, o Programa de Desenvolvimento de Líderes, o
Programa Acelera, voltado para os estagiários, assim como nosso visceral envolvimento com o apoio
acadêmica e social, como está fartamente descrito neste documento.

M I L T O N

L O U R E N Ç O
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INTRODUÇÃO

Pela Unidade de Gestão de Projetos passaram 642 novos projetos, considerando todas as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) apoiadas pela Funarbe. Frente a esse volume de trabalho e sempre na expectativa
de seu crescimento, também iniciamos novas fases para a ampliação do suporte tecnológico aos processos e operações da gestão de projetos e no fluxo de dados e informações que são mantidos entre as unidades, o
que trará, dado que são planos de ações contínuos, importante incremento na produtividade, especialmente na unidade de gestão de projetos. Próximo disso esteve a plena adoção do sistema SCOPI, software
personalizado para a organização e execução do planejamento estratégico, trazendo uniformidade à gestão para o acompanhamento do executado frente ao planejado, e as ações decorrentes de ajustes e
aprimoramentos. Ressalto que o Scopi hoje é adotado em todas as unidades e se tornou instrumento de referência para as sistemáticas reuniões que realizamos e à tomada de decisão.

Atualmente, estamos em plena implantação do Código de Ética da Funarbe, mas foi em 2019 que realizamos os esforços para finalizar a redação do documento, iniciada na diretoria anterior, realizando
treinamentos, reuniões para debates, gravação de vídeos e outras ações pertinentes ao Programa de Integridade.
Para além do já costumaz apoio do Supermercado Escola e do Laticínio Escola nas atividades acadêmicas da UFV, vale destacar que 2019 foi um ano marcado pelos lançamentos de novos produtos desenvolvidos em
suas dependências.
No supermercado, a marca Delícias da Casa foi ampliada, passando a contar com a linha Japa e Peixaria, antigo sonho de fornecer não só comida japonesa, mas também peixes frescos de água salgada numa
cidade do interior de Minas Gerais. Delícias da Casa também se tornou marca do fornecimento de produtos a granel, que, junto da oferta de Kits para coffee break e a linha Gourmet, processados de carne, fazem o
supermercado se tornar referência no varejo supermercadista regional. Ainda em 2019 foi inaugurado o novo portal de compras online e automatizada a fabricação da padaria e do açougue.
Foi também em 2019 que tivemos a satisfação de acumular o 10º Prêmio de Melhor Doce de Leite do país, no Concurso Nacional de Produtos Lácteo, fato muito comemorado por toda equipe do Laticínio Escola por
ser a primeira premiação nas dependências da nova fábrica, já demonstrando que todo esforço de relacionar o artesanal com a automatização logrou êxito. Ademais, outras ações, como aquelas necessárias para
atender as instruções normatizavas federais publicadas em 2019 e a implantação do Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos, embasado nos critérios da Certificação FSSC 22000, ampliaram a capacidade de
se monitorar a segurança na produção e na distribuição de alimentos. Essa certificação é respaldada pela Global Food Safety Initiative, conferindo a nossos produtos lácteos nível de segurança alimentar internacional.
Esse respaldo permitiu, ainda, a reestruturação do setor comercial, permitindo a expansão geográfica de nossa distribuição por contar com 50 representantes/distribuidores em atuação, permitindo presença em 20
estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em relação aos novos produtos, lançamos uma adequação de embalagem para o mercado B2B do Doce de Leite. Agora, o mercado institucional passa a contar com o
doce embalado em Bag, de mais fácil manuseio. Fechamos o ano com o lançamento do leite pasteurizado em garrafa e em opção vitaminada e sem lactose.

Já em termos finais, não poderia deixar de destacar a comemoração de 40 anos da Funarbe, quando celebramos importantes conquistas e aprendizados ao longo dessas 4 décadas. Na ocasião, contamos com a
presença de importantes parceiros dessa história, como representantes da administração da UFV, da Embrapa, com quem, em 2019, renovamos credenciamento para manter nosso apoio, do Instituo Serrapilheira, da
FAPEMIG e da Prefeitura Municipal de Viçosa.
Certo das dificuldades, mas ciente das responsabilidades e esforços necessários partimos para os desafios que nos aguardam em 2020. Que tenham uma agradável leitura.

Diretor-Presidente

6

Rodrigo Gava

Superintendente Executivo
Milton Miler Viana Lourenço

A Fundação
Arthur
Bernardes

Instituída em 1979, somos uma entidade
de direito privado, sem ﬁns lucrativos e
com personalidade jurídica própria
formada por três unidades de negócio ‒
Unidade de Gestão de Projetos, Laticínio
Escola e Supermercado Escola.
Em conjunto, trabalhamos para oferecer
suporte às atividades de ensino, pesquisa
e extensão da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), atuando como sua
principal Fundação para gerenciamento
administrativo e financeiro de pesquisas
científicas.
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Unidade
de Gestão de Projetos

Nossas
unidades

Supermercado
Escola

Laticínio
Escola

Missão

Missão

Missão

Possibilitar que
nossos clientes e
parceiros possam se
dedicar ao
desenvolvimento
acadêmico, cientíﬁco
e tecnológico.

Atender as necessidades e
expectativas dos clientes,
buscando alto padrão de
qualidade dos produtos e
serviços, apoiando as
comunidades cientiﬁca e
acadêmica.

Oferecer aos clientes
produtos de alta
qualidade, apoiando o
desenvolvimento
acadêmico, cientíﬁco e
tecnológico.

Visão institucional
2016 - 2020

Ser reconhecida pela excelência em
gestão de projetos, oferecendo
produtos e serviços de qualidade aos
nosso parceiros e clientes até 2020.

Visão institucional

2020-2024

Ser a Fundação de excelência para
seus clientes e parceiros e referência
escola nos negócios em que atua
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
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Nossa
essência

Valores institucionais
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Completamos 40 anos de boas histórias!
Assumimos o compromisso de apoiar o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Viçosa | UFV e de
nossos parceiros e, em 2019 comemoramos esse marco juntamente com os
nossos colaboradores e com as nossas instituições parcerias.
Esse momento foi marcado por uma grande celebração, entregas de
medalhas por tempo de casa, sorteio de brindes, muita integração e alegria. A
cada ano a Funarbe se compromete com o desenvolvimento da ciência no
Brasil, e acreditamos que iremos transformar esse cenário de forma
impactante por meio de soluções tecnológicas, inovação e pesquisa.
Em 40 anos, engrandecemos a dedicação de todos os nossos colaboradores, e
a contribuição de todos nossos stakeholders.

De boas
histórias

O nosso único propósito é: continuar promovendo e acreditando que
a ciência e a tecnologia são os alicerces do desenvolvimento
sustentável de um país.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

11

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

12

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

CRISTINA CALDAS
DIRETORA DE PESQUISA CIENTÍFICA
DO SERRAPILHEIRA
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DEMETRIUS DAVID
DA SILVA

EVALDO
FERREIRA VILELA

REITOR DA UFV

PRESIDENTE DA FAPEMIG

RODRIGO GAVA

PEDRO BRAGA ARCURI

ÂNGELO CHEQUER

DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNARBE

CHEFE-ADJUNTO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DA
EMBRAPA GADO DE LEITE

PREFEITO DE VIÇOSA/MG

Comemoramos os 40 anos da Funarbe com uma solenidade juntamente com a essência que nos move: colaboradores, clientes e parceiros.
A cerimônia contou com a participação de importantes nomes do cenário da Pesquisa e Extensão, como demonstrado na imagem acima.
O Momento foi de exposição dos grandes marcos da instituição ressaltando a importância da ciência, tecnologia e inovação e suas principais vertentes de desenvolvimento. O
Diretor-Presidente, Rodrigo Gava, realizou uma apresentação institucional abordando as principais realizações da Fundação no cenário nacional e internacional, destacou os
diversos apoios que a Fundação concede às entidades sociais da região e os feitos relacionados à responsabilidade socioambiental, além de ressaltar o compromisso da Funarbe com
a ciência, juntamente com as palavras de base do Reitor da UFV, a principal apoiada da Fundação
.
No final da cerimônia, o professor e pesquisador Acelino Couto Alfenas foi homenageado com o Prêmio Funarbe de Reconhecimento em Pesquisa, por contribuir para o
desenvolvimento acadêmico-científico da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Em dezembro de 2012 a
Funarbe lançou o
Prêmio Funarbe de
Reconhecimento em
Pesquisa, com o
objetivo de premiar
pesquisadores que
contribuem de forma
expressiva para o
desenvolvimento
acadêmico-científico da
Universidade Federal de
Viçosa (UFV). O objetivo
é destacar este
pesquisador como
referência profissional
na comunidade
acadêmica, ressaltando
a sua importância e
comprometimento na
captação de recursos e
produção científica de
alto padrão na UFV e
no ano de 2018 tivemos
o Professor Acelino
Alfenas como
homenageado que
recebeu o seu prêmio
em 2019.

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019
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Pessoas
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Nosso bem maior!
PESSOAS

PESSOAS

16

Capacitações
R$ 25.967,00

Foto: Gabrielly Caneschi

Em 2019, investimos
no programa
Auxílio Educação, que oferece bolsas de estudo para Graduação e
Pós-Graduação aos colaboradores das três unidades: Unidade de
Gestão de Projetos, Laticínio Escola e Supermercado Escola. O
colaborador recebe de 30% a 50% como incentivo para o seu
desenvolvimento acadêmico.

P17
ESSOAS

PESSOAS

Qualidade de vida
Os programas de saúde e qualidade de vida no
trabalho, realizados em parceria com profissionais
contratados, proporcionaram uma redução
significativa dos afastamentos no trabalho e das
queixas por lesões ocasionadas por esforços
repetitivos.

3332

de ginástica
Laboral
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Setembro
amarelo

PESSOAS

Apoiamos a campanha nacional “Setembro Amarelo”. Para mostrar que realmente
entramos no clima, foi feito um convite aos colaboradores de nossas Unidades de Negócio
para que parassem tudo o que estavam fazendo e desacelerassem por uns instantes. Eles
participaram, então, do Desacelera!, evento que ocorreu no auditório da sede administrativa
e nas salas de aulas do Supermercado Escola e Laticínio Escola em prol da saúde mental e
dos cuidados que devemos ter para levar uma vida mais saudável.

PALESTRAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO NAS
UNIDADES DE NEGÓCIO

19

Entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019, aconteceu na sede
do Laticínio Escola – Produtos Viçosa, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).
A SIPAT é promovida pelos integrantes da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), formada pelos
colaboradores do Laticínio Escola. Anualmente, a equipe da
CIPA, organiza uma semana voltada para conscientizar a todos
os participantes sobre as ações de segurança necessárias no
ambiente de trabalho. A organização opta por levar esse reforço
de conhecimento aos funcionários de forma técnica e recreativa.
O principal o objetivo da SIPAT é o de orientar e conscientizar os
empregados de sua importância e também como fazer para
evitar os acidentes no local de trabalho, essa é uma forma de
aproximar os empregados da empresa e mostrar que as ações
deles têm importância para um melhor ambiente de trabalho.

Sipat

SEMANA INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
PESSOAS
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PESSOAS

Diadas
mães

A Funarbe busca promover momentos
únicos aos colaboradores que são a
essência da qualidade de nossos produtos
e serviços.

Em 2019, realizamos uma ação única,
prestigiamos de forma especial as nossas
profissionais que exercem esse papel digno
de admiração: de ser MÃE.
Adquirimos caixas personalizadas de doces
artesanais para presentear, de forma
especial, as mães que trabalham na
Fundação.
Na foto, colaboradores do Núcleo de
Desenvolvimento Humano realizam a
entrega dos kits.
21

PESSOAS
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Diados
pais
E como de costume não deixamos de
lado a homenagem aos que exercem
a figura de pais na Fundação.
Adquirimos para eles um porta
retrato, com a foto da família, para
que esse momento fosse
inesquecível.
E, além disso, tivemos uma excelente
palestra para todos com direito a um
especial café da manhã.

22

Inovação

Em 2019, a Funarbe lançou o programa BIS | Banco de
Ideias e Soluções, um programa de ideias que busca
desenvolver o intraempreendedorIsmo de seus
colaboradores.

23

A BUSCA POR
SOLUÇÕES É
CONSTANTE.

Por meio deste programa, os colaboradores podem
gerar ideias para criar e otimizar soluções que
beneficiará os clientes e a própria Fundação.
O programa foi um sucesso e agora é mais um
dispositivo para geração de inovação e vantagens
competitivas.
O programa contou com a adesão de 48% de seus
colaboradores e mais de 220 ideias foram enviadas
para a comissão do programa. Em 2020, terá sua
segunda edição que promete transformar o negócio.

PESSOAS

TIMES DE INOVAÇÃO E
IDEIAS

24

Desenvolvimento

de estagiários

Em 2019, a Funarbe, de acordo com sua
principal vertente de atuação, lançou o
programa Acelera, criado exclusivamente para
promover o desenvolvimento dos estagiários e
para contribuir com a formação de futuros
profissionais de alto nível para o mercado de
trabalho, além de cumprir o seu papel como a
principal apoiadora da Universidade Federal de
Viçosa.

São mais de 25 estagiários envolvidos, que por
sua vez conduzem projetos estratégicos,
participam de ciclos de capacitação nas áreas
de gestão e desenvolvimento de competências
comportamentais.
Confira na página a seguir alguns desses
momentos.
PESSOAS
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ESTAGIÁRIOS DAS UNIDADES DE
NEGÓCIO DURANTE TODO O
PROGRAMA

Desenvolvimento
de líderes

Para que a Funarbe promova o desenvolvimento de pessoas
fazemos em um ciclo anual o Programa de Desenvolvimento
de Líderes que tem como objetivo capacitar todos os
colaboradores na posição de lideranças de equipes.
Com esse programa os líderes têm informações e
ferramentas precisas para uma gestão de pessoas efetiva e
condizente com as melhores práticas do mercado. Na edição
de 2019 foram diversos encontros e em um deles tivemos
como palestrantes os próprios gestores das Unidades de
Negócio tratando de temas como:
1. Inovação |Conduzido pelo gerente da Unidade de
Projetos, José Reis.
2. Comunicação | Conduzido pela gerente do
Supermercado Escola, Renata Bressan.
3. Inteligência emocional | Conduzido pelo gerente
do Laticínio Escola, Aristides Dias.
4. Neuroliderança |Conduzido pelo superintendente
executivo, Milton Lourenço.

PESSOAS
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I Encontro
Estratégico

Em 2019 demos início ao I Encontro
Estratégico da Funarbe.
Um momento com o envolvimento de todos
os líderes e gestores de projetos para
alinhamento dos objetivos, projetos,
processos e indicadores do planejamento
estratégico.
Foram apresentadas todas as iniciativas do
negócio, além de contar com palestras
Temáticas com o Coach Warley Gandra.

Desta vez, o evento foi realizado na cidade
de Guaraciaba/MG conforme modalidade
de imersão gerencial.

PESSOAS
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Conscientização
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização
que tem como objetivo principal alertar as mulheres e
a sociedade sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais
recentemente, sobre o câncer de colo do útero.
Na Funarbe contamos com 50% do público geral do
sexo feminino, 50% de mulheres em cargos de gestão
e não poderíamos deixar passar em branco esse
momento de conscientização.
Reunimos as nossas colaboradoras para assistir a
uma palestra com um médico especialista que
abordou sobre a conscientização das doenças e sobre
a importância de se fazer os exames periódicos, como
medida de prevenção.

PESSOAS
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Para reforçar ainda mais a integração do grupo, toda identidade visual
interna está se desdobrando por meio das ações de endomarketing e
employer branding a seus colaboradores.
E uma dessas iniciativas foi a criação de tirantes de crachás no qual o
cliente em contato com os nossos colaboradores poderá observar
claramente que somos uma equipe unida por um só propósito.

PESSOAS
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Ao lado, podemos
observar a entrega dos tirantes
para todos os colaboradores e
estagiários da Fundação.

PESSOAS

PESSOAS

Acreditamos que nossa principal capacidade de gerar grandes
resultados são: PESSOAS!

E por acreditar nessa essência, promovemos momentos para
prestigiar a nossa equipe de trabalho, pois é ela a nossa maior
força.

Dia do trabalho

Para comemorarmos o dia do Trabalho, oferecemos um café da
manhã para os nossos colaboradores e durante o evento tivemos
a palavra do Diretor-Presidente, Rodrigo Gava, e do
Superintendente Executivo, Milton Lourenço, que genuinamente
agradeceu e empoderou a todos para os novos cenários de
mudanças presentes no mundo, como a transformação digital,
as novas competências exigidas pelo mercado, afim de garantir o
desenvolvimento contínuo da instituição e das pessoas.
Demos início também à campanha intitulada #somosfunarbe
que tem como objetivo promover o sentimento de propósito
comum e colaborativo, integrar todas as iniciativas da Fundação,
gerar conhecimento do negócio para os colaboradores e garantir
que as ações executadas tenham alinhamento estratégico.
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No intuito de zelar pelas melhores práticas de Governança Corporativa e como
apoio ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a Funarbe implantou
a Secretaria de Governança, o que atenuou a autonomia e a imparcialidade nas
interações entre os agentes e órgãos de governança.
A criação da Secretaria possibilitou uma maior atuação dos Conselhos,
viabilizando reuniões mais frequentes, fornecendo mais recursos de
embasamento para decisões estratégicas, garantindo a conformidade das
informações prestadas e oportunizando capacitações adicionais aos
conselheiros.
Nesse ano, os conselheiros participaram do Curso de Governança Corporativa
em Fundações de Apoio, ministrado pelo professor Luiz Eduardo Dias, e tiveram
a oportunidade de consolidar os conhecimentos que beneficiam a performance
dos Conselhos da Funarbe.
Também foram ofertados aos membros dos Conselhos, treinamentos acerca da
implementação do Código de Ética e Conduta, apresentados pelos professores
Arthur Meucci e Bernardo Pimentel dos Departamentos de Educação e Direito
da UFV, o que favoreceu a solidificação dos valores éticos da Fundação na
atuação dos conselheiros.
O ano de 2019 foi um marco na busca pela implementação e consolidação dos
mecanismos de governança e na formação de conselheiros mais atuantes.

Governança
Corporativa

A Funarbe reafirma o seu compromisso em promover constante
aprimoramento, alinhando os seus interesses a valores éticos e de transparência,
equidade e responsabilidade corporativa, respeitando as legislações pertinentes e
prestando contas aos seus stakeholders.
PESSOAS
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A Diretoria da Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) se sente feliz com a concretização do Código de Ética
e Conduta para seus colaboradores e demais stakeholders. Trata-se de um documento que, em sua fase
inicial, foi elaborado por um grupo restrito que, imbuídos de um elevado senso de responsabilidade,
dedicou muitas horas de reuniões, pesquisas e debates. Em seguida, o documento foi disponibilizado para
críticas e sugestões por parte de todos os colaboradores e, finalmente, submetido para aprovação pelo
Conselho de Administração da Funarbe.
Este documento é um importante passo para a Instituição por se tratar de um norteador para conduta
moral e profissional de todos colaboradores, conselheiros e diretores da Funarbe e, tem por finalidade,
promover princípios éticos e refletir sua identidade e a cultura organizacional. Da mesma forma, o Código
de Ética e Conduta é importante para que todas as pessoas e entidades que se relacionam direta e
indiretamente com a Funarbe tomem ciência daquilo que valorizamos, e não abrimos mão, em nossas
relações profissionais internas e externas. Trata-se de um documento que registra o compromisso da
Funarbe em assumir as consequências de seus atos e omissões, com transparência, concordância com a
moral e os bons costumes da sociedade brasileira, respeito às leis e preservação ambiental.
Confira o documento no link: https://www.funarbe.org.br/wp-content/uploads/2019/09/2019-Codigo-deEtica.pdf
Todo o processo de estruturação do Código, teve a participação direta dos professores, Departamento
de Educação Arthur Meucci e Departamento de Direito Bernardo Pimentel Souza, da Universidade
Federal de Viçosa.

Código
de
Ética
Um passo adiante
PESSOAS
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Foto: Gabrielly Caneschi

Apoio social

Um sorriso a mais todos os dias!

Com mais de 33 instituições de sociedade civil apoiadas pela
Fundação, reforçamos nosso compromisso com a sociedade e
comunidade acadêmica.
Por meio de diversas ações promovidas com o intuito de ajudar essas
instituições nas suas necessidades básicas de educação e alimentação
foram feitas diversas campanhas para arrecadação de leite, de
alimentos, de agasalhos e de materiais escolares.
Todas as iniciativas e apoios concedidos contaram com a participação
de todos os colaboradores que se comprometeram com os nossos
valores institucionais. Ao todo foram assistidas mais de 600 pessoas,
entre crianças e adolescentes, da região de Viçosa-MG.

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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•

Nossos
apoiados
*As instituições ao lado são as contempladas por meio do
edital das Organizações da Sociedade
Civil no ano de 2019.

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Viçosa (APAE)
Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa
(APOV)
Associação Beneficente Santa Clara
Associação Carla Rosa
Associação Comunitária Padre Geraldo de Paiva
Associação Mariana Beneficente (AMARBEM)
Casa do Caminho Centro Educacional
Ação Social São Sebastião
Comunidade Assistencial e Educacional São João Batista
Comunidade Terapêutica Divina Providência
Sociedade de São Vicente de Paulo
Conferência Santa Terezinha
Consórcio Intermunicipal para Assistência da Criança e do Adolescente
(CIACA)
Creche Maria João de Deus
Centro de Educação Infantil Pingo de Luz
Centro de Educação Infantil e Ação Social Santa Terezinha
Lar dos Velhinhos
Rebusca Ação Social Evangélica Viçosense
Serviços e Obras Sociais
Viçosa Esporte e Lazer
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Nossos
apoiados
Todas as solicitações de apoio são encaminhadas seguindo o edital
estabelecido pela Fundação. Ao lado nossos critérios:

I – abrangência das atividades, o município e tempo de atuação da
instituição;
II – número de assistidos no projeto;
III – instituição que ampare, por maior tempo, número expressivo de
pessoas
assistidas;
IV – atuação junto à população carente, prestando serviços de maior
relevância
social;
V – apresentação de projetos com viabilidade de implementação,
justificada a
utilidade e necessidade;
VII – desenvolvimento de projetos, preferencialmente, na área de:
a) educação, e desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes em
estado de vulnerabilidade;
b) atenção a idosos ou dependentes químicos;
c) prevenção da violência e promoção da paz;
d) desenvolvimento sustentável e meio ambiente;
e) inclusão social e cidadania;
f) estímulo à redução da desigualdade social.
A seguir podemos observar diversas fotos de eventos nos qual
apoiamos diretamente:
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Campanha
do
agasalho
Buscamos todos os anos reforçar nosso programa de apoio às
Organizações da Sociedade Civil. Em 2019, realizamos a
campanha do agasalho para o Lar dos Velhinhos de Viçosa-MG.
Esta instituição foi uma das contempladas com o nosso Edital.
Durante o ano de 2019, o Lar dos Velhinhos recebeu da
Fundação, por meio do Laticínio Escola, produtos lácteos para
complementar a refeição dos idosos.
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NatalDesejos!
dos
Solidariedade é o amor em movimento.
A Funarbe acredita neste propósito e busca fortalecer esse
sentimento em ações de forma singela a diversas instituições.
Anualmente, no Natal, para tornar os nossos amiguinhos mais
felizes, recebemos das instituições que apoiamos inúmeras cartas
para fazermos a campanha “Natal dos Desejos”.
Essa iniciativa é realizada nas três Unidades: Laticínio Escola,
Supermercado Escola e Unidade de Gestão de Projetos, em que
uma árvore de Natal é montada e decorada com as cartinhas
contendo os desejos de cada criança. Essa ação envolve os
colaboradores, clientes e parceiros que voluntariamente se
sensibilizam com a campanha e pegam uma cartinha para realizar
o desejo da criança.
O ano de 2019 foi um sucesso, pois conseguimos ver o sorriso de
654 crianças das instituições: Creche Maria João de Deus, Creche
Pingo de Luz, Creche Maria Tereza, Creche Santa Teresinha, Centro
Educacional Infantil São João Batista, Rebusca, Creche Nossa
Senhora de Lourdes e Tereza do Nascimento de Jesus.
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Gincana Ecológica da Funarbe

Em 2019, a Funarbe com o intuito de reforçar um
de seus pilares, a prática de ações
socioambientais sustentáveis, promoveu a
primeira EcoGincana institucional que contou
com a participação de todos os colaboradores,
além de envolver diversos parceiros como:
Polícia Militar de Minas Gerais, Bikers Ecodelivery
e Fabercastell e Universidade Federal de Viçosa.

A gincana promoveu um grande impacto que
trouxe à tona a grande necessidade de
conscientização quanto aos impactos ambientais
degradantes praticados que é um assunto de
preocupação mundial.
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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Resultados

Eco Gincana

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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45

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

46

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Os itens arrecadados,
na EcoGincana, foram
doados para
instituições carentes e
para famílias de baixa
renda da comunidade
de Viçosa e região.
Em 2019, as roupas
arrecadadas pelo
Laticínio Escola e os
milhares de litros de
leite permitiram
ajudar tanto as
instituições de
caridade quanto as
vítimas das enchentes
de várias cidades
vizinhas.
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Apoio
a
Eventos

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Além dos programas de apoio, a Funarbe concede também
patrocínios para eventos culturais, acadêmicos e científicos.
Em 2019 foram destinados mais de R$ 300.000,00 reais em
apoio à Universidade Federal de Viçosa e outras instituições
solicitantes.
Grande parte dos apoios concedidos pela Funarbe é
realizado por meio de editais. Com relação ao programa de
apoio para eventos seguem os critérios estabelecidos na
página da Fundação, conforme endereço eletrônico, abaixo

Acesse em:
https://www.funarbe.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Criterio-para-Apoio-a-Eventos.pdf
48

APOIO

Programas
de incentivo
A FUNARBE apoia as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão da
Universidade Federal de Viçosa. Este amparo se manifesta por meio de
ações concretas, como a gestão de convênios e contratos, gestão do
Laticínio e Supermercado Escola e o lançamento e a manutenção de
programas de incentivo: Funarbic, Funarpeq, Funarpós, Funarbex e
Funarben, além do apoio a eventos, congressos e seminários e outras
atividades de extensão.

FUNARBIC
Programa de Bolsas de
Iniciação Cientíﬁca: amplia as
oportunidades de orientação
de estudantes de graduação
para os docentes recémdoutores.

FUNARBEN
Programa de Apoio ao Ensino:
fortalece o ensino
incentivando, na comunidade
acadêmica, a interação entre
docentes e discentes para a
melhoria estrutural,
organizacional e funcional do
ensino.

FUNARBEX
Programa Funarbe de Apoio à
Extensão: estimula as
atividades de extensão,
concedendo bolsas para
estudantes de graduação
orientados por docentes e
técnicos de nível superior,
recém-contratados.

FUNARPEQ
Programa de Apoio à Pesquisa
para Jovens Docentes
Pesquisadores: consolida linhas de
pesquisa de Jovens Docentes
Pesquisadores com doutorado
concluído nos últimos cinco anos.
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“

CENTRO EVANGÉLICO
DE MISSÕES

Agradecemos muito pela bondade e
generosidade dos senhores(as).
Nossos corações são gratos pela participação
das empresas da Fundação Arthur Bernardes
na nossa formatura do dia 07/12/19.
Sabemos que muitos convidados foram ao
supermercado comprar mais produtos como
iogurtes e doces de leite após a formatura,
além de darem muitos elogios à qualidade do
produto no café da manhã (com produtos do
laticínio), no almoço (com o frango para
strogonoff) e na sobremesa (com o doce de
leite e o queijo mussarela) no dia do evento.
Nosso muito obrigada a todos da Funarbe!
Deus os abençoe em tudo nesse novo ano de
2020!”

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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Unidade
de
Gestão de
projetos
Fazemos projetos acontecerem
W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

www.funarbe.org.org.br

Gestão estratégica de
fornecedores

Foco em eficiência
operacional

Desenvolvimento
acadêmico, científico e
tecnológico

Novas parcerias

Relacionamento com
clientes

Fomento ao
desenvolvimento
da Ciência, Pesquisa e
Extensão

W E

M A K E

P R O J E C T S

H A P P E N
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642
novos projetos
Assinamos 642 novos projetos em 2019, somando todas
as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) apoiadas
pela Funarbe. Foi um ano de muito trabalho para a
equipe de captação, realizando visitas aos parceiros e
aumentando a interação entre as ICTs e a iniciativa
privada.

No ano foram liberados R$82.369.293,06 em
recursos para os projetos em execução,
redução de 5% em relação ao ano anterior.
Resultado esperado dentro dos cortes
anunciados para investimento nesta área pelas
financiadoras oficiais.
Em contrapartida, buscamos reforçar a
captação de recursos privados, para minimizar
os impactos sofridos pela escassez de recursos.
Do montante recebido pela Funarbe, 57%
representa aporte de recursos privados. Vale
destacar que a única fonte de recurso que
manteve a mesma proporção de repasse dos
anos anteriores, foram os recursos de origem
internacional. Este desempenho reforça o
trabalho da Unidade de Gestão de Projetos em
diminuir a participação de recursos públicos
em sua carteira de projetos, fortalecendo as
parcerias com a iniciativa privada e fontes
internacionais.
A UFV continua sendo a principal executora
dos projetos na Funarbe, representando 67%
do volume total dos recursos gerenciados em
2019, seguida da Embrapa com 18%.
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

A décima segunda edição do Faipes – Encontro Anual de Dirigentes de Fundações de Apoio às Instituições
Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais – foi realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2019, na
Universidade Federa de Minas Gerais - UFMG, em Belo Horizonte-MG.
Sob a organização da Fundep, o evento reuniu dirigentes e profissionais das Fundações de Apoio do estado
e de outras regiões do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, para reflexões, discussões,
trocas de experiências e aprendizados com vistas ao fortalecimento do ecossistema, inspirações e
tendências para a atuação e o desenvolvimento das instituições.
A Funarbe marcou presença com o diretor-presidente, Rodrigo Gava; analista de marketing e
comunicação, Angélica Patarroyo; especialista de apoio a projetos, Gláucia Verísssimo; o superintendente
executivo, Milton Lourenço e a assistente de prestação de contas, Karolini Sabino.
O diretor-presidente da Funarbe, professor Rodrigo Gava, compôs a Mesa de Abertura do Encontro e
participou da roda de conversa sobre Programa de Integridade.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Presença

Institucional
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Presença

Nos dias 6 e 7 de agosto de 2019, Angélica Patarroyo - Analista de Marketing e
Comunicação da Funarbe, esteve presente no Animal Healt Innovation Latin America, em
São Paulo apresentando as pesquisas realizadas pela universidade na área de saúde animal
e o papel facilitador da Funarbe nas relações com o setor produtivo. O evento reuniu
startups, empresas de biotecnologia, multinacionais, investidores e agências de
regulamentação da América Latina em busca de soluções para o setor de saúde e nutrição
animal.
Na ocasião foram abordados temas como: possiblidades de investimentos, demandas
específicas de empresas, orientação estratégica sobre o mercado de saúde animal na China,
regulamentação de produtos de saúde animal no Brasil, Europa e EUA, além de promover
reuniões individuais com intuito de aproximar diferentes setores que buscam parceria,
investimentos e colaborações.
Durante as reuniões B2B, Angélica teve a oportunidade de apresentar o trabalho da Funarbe
e as pesquisas realizadas pela universidade na área de saúde animal com o objetivo de criar
relacionamento com as empresas para o desenvolvimento de parcerias e para entender suas
demandas.
O Animal Healt Innovation Latin America tem como proposta estimular o crescimento e
desenvolvimento da indústria na área de saúde e nutrição animal por meio de ideias
inovadoras e o fortalecimento da relação entre empresas, universidades, parques
tecnológicos e agências de inovação.

Institucional

Conectando
propósitos
Uma parceria em
Prol do desenvolvimento
da ciência no Brasil

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

A Funarbe tem sido uma parceira incrível para oferecer o máximo de
flexibilidade para os nossos grantees. Nosso objetivo é agilizar os processos e
deixar os cientistas livres para fazerem o que sabem fazer: CIência, diz a
Diretora de Pesquisa Científica do Instituto Serrapilheira, uma das principais
instituições nacionais responsáveis por investimento em pesquisa no Brasil.

UNIDADE DE
GESTÃO DE
PROJETOS

Novas parcerias
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COLABORADORES
FORTUNATO E FERNANDA

O Serrapilheira é uma instituição privada sem fins lucrativos.
Tem o objetivo de financiar pesquisas de excelência com foco em
produção de conhecimento e iniciativas de divulgação científica.
Queremos contribuir para a construção de uma cultura de
ciência no país.
Por meio de dotação de recursos, apoiamos projetos de pesquisa
e divulgação científica. Esses recursos são oriundos de um fundo
patrimonial de R$ 350 milhões, constituído em 2016.
“Queremos identificar e apoiar os melhores jovens pesquisadores
no Brasil, aqueles que estejam fazendo as grandes perguntas
dos seus campos. Não deixaremos de apoiar projetos de
pesquisa arriscados, nos quais o pesquisador audacioso nem
sempre será bem-sucedido.”
— Hugo Aguilaniu, Diretor-Presidente

Fonte: https://serrapilheira.org/

Podemos entender que foi um ano de consolidação
do relacionamento com o Instituto Serrapilheira,
aumentando os valores de projetos e chamadas
gerenciados pela Funarbe.
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Destaques
A Funarbe está entre as sete Fundações de Apoio que assinaram o Termo
de Cooperação para gestão dos Fundos Patrimoniais para Ciência,
Tecnologia e Inovação. No ano de 2019, acompanhamos de perto o
lançamento da Portaria sobre os Fundos Patrimoniais, em Brasília.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
Marcos Pontes, e o presidente do CONFIES – Conselho Nacional das
Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa
Científica e Tecnológica –, Fernando Peregrino, também assinaram o
termo de apoio institucional, que visa estimular a criação destes fundos.
Na foto, José Reis, gerente da Unidade de Gestão de Projetos, e Marcos
Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC).

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Parcerias
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Para ajudar a transformar conhecimento em ações que contribuam
com a sociedade, a Funarbe realiza parceria com entidades
municipais, estaduais e federais, além de importantes parcerias com a
iniciativa privada, incluindo indústrias e empresas das mais diversas
áreas.
A competência adquirida na prestação de serviços à UFV permitiu a
expansão de nosso relacionamento com outras instituições.
Atualmente, somos autorizada a também exercer o papel de
fundação de apoio de outras renomadas instituições de nosso país:
Embrapa, Instituto Federal de São Paulo, Instituto Federal de Minas
Gerais, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Parceiros Internacionais
Em 40 anos de história mais de 30.000 projetos
gerenciados, com a movimentação de quase 1
bilhão de reais na última década, mais de 30.000
pessoas envolvidas em projetos, mais de 20.000
alunos beneficiados com bolsas em projetos.
Oferecemos soluções em projetos, trazendo
tranquilidade e segurança para que pesquisadores
e financiadores foquem em suas atribuições e
alcancem resultados que contribuam com o
avanço da ciência, tecnologia e inovação do nosso
país.
Reforçamos a parceria com o FIDA | Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola, onde
conseguimos um aporte de R$ 8 milhões em
projetos para UFV .

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Fomentando
a
Ciência
A Funarbe apoiou e participou da Bio Latin America, realizada nos dias 3 e 4 de
setembro em São Paulo. O evento faz parte do portfólio global de conferências
organizadas pela BIO para impulsionar a inovação e estimular o desenvolvimento de
soluções para o setor nos temas mais importantes e atuais. Sempre estruturada a
partir das pesquisas mais atuais que projetam como o setor evoluirá nos próximos
anos, a BIO Latin America 2019 focou em biotecnologias emergentes e seu potencial
para solucionar problemas e transformar os serviços de saúde, incluindo temas como
medicina personalizada, inteligência artificial e machine learning, juntamente com
debates recentes sobre biodiversidade e o uso da cannabis para inovação em saúde.
Participamos de reuniões B2B com empresas do setor visando prospectar parceiros
privados para os projetos de pesquisas da UFV bem como atender as demandas da
indústria por serviços tecnológicos.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Fomentando
a
Ciência
Com o intuito de estreitar o relacionamento público/privado em prol
do desenvolvimento da ciência e inovação, a Funarbe promoveu o
evento conecta Funarbe, que teve como objetivo apresentar a diversas
empresas, as possibilidades de inovações da universidade Federal de
viçosa nas áreas de alimentos funcionais, novos produtos, estudos e
consultorias nutricionais e com abertura para o setor privado
apresentar as demandas que necessitam de ciência aplicada.
Esse momento foi conduzido pelas colaboradoras da área de Negócios
E Parcerias Jacqueline Sampaio e Angélica Patarroyo e puderam com
sucesso Demonstrar as potencialidades da Universidade para as áreas
de Saúde e Nutrição
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

A chegada de novos docentes a uma universidade é um período de aprendizado e
inserção em um novo contexto acadêmico. Para facilitar esta integração, é
importante o apadrinhamento de órgãos vinculados à nova instituição e,
principalmente, da própria universidade.

Ações

Na Universidade Federal de Viçosa (UFV), é realizada uma recepção formal dos
novos funcionários, incluindo docentes e técnicos administrativos, que tomam posse
de seus cargos em uma solenidade com a presença das autoridades dos órgãos
superiores da instituição.
E é claro que a Funarbe não poderia ficar de fora!

Café com
Pesquisador

Pensando nisso, o Núcleo de Negócios e Parcerias (NNP) e a Diretoria de Ciência,
Tecnologia e Inovação criaram o Café com a Funarbe, um encontro para dar as
boas-vindas aos novos docentes, apresentar o trabalho desenvolvido pela Fundação
na gestão de recursos e no apoio aos projetos de pesquisa, ensino e extensão.
Em um bate papo com o professor Gustavo Ferreira Martins, Diretor de C,T&I, e os
colaboradores do NNP, os docentes tiveram a oportunidade de conhecer a
Fundação e dialogar com colaboradores dos setores de Gestão de Recursos e
Compras e Importações.

“O Café foi uma ótima oportunidade para nos aproximarmos dos professores, que
não apenas participaram como ouvintes, mas trouxeram dúvidas e sugestões que
permitiram um diálogo construtivo em relação ao papel e o impacto que uma
fundação de apoio tem nos projetos que eles venham a realizar. Pudemos conhecer
suas expectativas e ouvir novas ideias” comenta Jacqueline Sampaio, organizadora
do encontro.

Além dessa iniciativa, a Funarbe
realizou 34 visitas
dos 38 departamentos
da UFV com o intuito de
apresentar as possiblidades de
captação de recursos.

Nesta primeira edição, participaram docentes dos departamentos de Biologia Geral,
Direito, Economia, Educação Física, Engenharia Civil, Medicina e Enfermagem e
Zootecnia do campus Viçosa.
Segundo Jacqueline, o bate-papo atendeu às expectativas, visto o interesse e a
aceitação dos professores. A segunda edição do Café com a Funarbe tem previsão
para acontecer no primeiro semestre de 2020.
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Fazemos projetos acontecerem
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Gestão estratégica
de fornecedores
O CONFIES – Conselho Nacional das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e
Tecnológica – é uma associação civil com personalidade
jurídica de direito privado sem fins lucrativos que agrega e
representa centena de fundações afiliadas em todo o
território nacional.
Desta forma, o CONFIES é a representação que visa
promover o aprimoramento e a troca de experiências entre
suas associadas, bem como defender direitos e prerrogativas
comuns às fundações.

W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

E em cada ano um tema central e abordagens técnicas são
destaque nas edições do CONFIES, assim como em 2019 que
trouxe a esfera de “compras e importações”, onde a Funarbe
se posicionou com inovações no modelo de gestão da área.
Vejamos a seguir o novo modelo de gestão e métricas que
comprovam o sucesso da nova abordagem.

W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

Compradores divididos em times de 4 profissionais,
Contendo em cada time 1 profissional responsável por
processos licitatórios e outro por processos internacionais.
Cada time possui sua cartela de financiadoras
específicas para execução das compras.

São
profissionais

e 3 estagiários
Atuando em compras
e importações

Um comprador responsável pelas compras de passagens
áreas, inscrições em eventos e livros nacionais;
Um Analista para acompanhamento de pedidos (baixas de
entregas, acompanhamento de entregas, cobranças...)
Um Analista para gestão da carteira de fornecedores;
O setor ainda conta com o suporte de 03 estagiários, que
auxiliam os times de compradores em seus processos.
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Trabalhos
executados
+

Agilidade e distribuição
homogenia de tarefas

Unidade de Gestão de Projetos
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Gestão na
Acompanhamento de Key
Performance Indicator e
metodologia de gestão de
fornecedores.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

O QUE ACOMPANHAMOS?

W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

1
Monitoramento
do tempo de
compras e
atrasos nas
entregas por
fornecedores;

73

2
Identificação de
fornecedores
com maior
volume de
pedidos e maior
volume de
capital
direcionado;

3
Classificação de
fornecedores de
acordo com o
grau de
dependência
(número de
pedidos);

4
Identificação dos
fornecedores com
maiores gargalos
(ex: entregas em
atraso);

5
Identificação
das classes de
produtos que
demandam
mais opções de
fornecedores;

6
Criação de
indicador de
desempenho dos
fornecedores (guia a
tomada de decisão
da gestão de
fornecedores).

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

TEMPO MÉDIO DE
COMPRADOR (DIAS)

FEVEREIRO

Tempo de abertura de um
pedido de compra até a emissão
da autorização de fornecimento.

ABRIL
JUNHO
JANEIRO
MARÇO

MAIO

AGOSTO

JULHO
SETEMBRO

OUTUBRO
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TEMPO MÉDIO DE
ATRASOS NAS ENTREGAS (DIAS)
Tempo de entregas dos fornecedores após
realização das compras
Entre 15 e 30 dias
Até 15 dias
Acima de 30 dias

FEVEREIRO
MARÇO
JANEIRO

JUNHO
ABRIL

MAIO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

1

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

4

2

3
16

33

20
6

1

25
1

27

NÚMERO DE PEDIDOS
EM ANDAMENTO

6

TOTAL DO
SETOR

84

Número de pedidos em andamento
por time.

72
Entre 15 e 30 dias
Até 15 dias
Acima de 30 dias
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UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

FORNECEDORES
EM NÚMEROS

1097
+2000
ATIVOS

CADASTRADOS
77
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1
Monitorament
MAIS
PoRdeÓ X I M O
cumprimento
M A Ide
S
de prazos
entrega;
SEGURO

MAIS
EFICIENTE

Prospecção
fornecedores
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Identificação dos
produtos demandantes
de mais opções de
fornecedores;
F O RT U N ATO F O N S E C A
SUPERVISOR DO NÚCLEO DE
COMPRAS E IMPORTAÇÕES

Participação em feiras de
fornecedores (exemplo:
Analitica Latin América);

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N

Relacionamento
fornecedores
80
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1 2
Contato
periódicos com
os gerentes e
supervisores de
vendas de cada
fornecedor;

Reuniões presenciais e Calls
com os fornecedores, para
tratar de melhorias nos
processos, buscando
soluções conjuntas
referentes aos gargalos
identificados;

3

Notificação de
fornecedores por
baixo
desempenho nas
compras.

W E M A K E
P R O J E C T S
H A P P E N
Unidade de Gestão de Projetos

Projeto
locais
Busca por fornecedores mais próximos
das
instituições
executoras,
para
atender principalmente a pedidos de
valores menores;
Proporciona agilidade
aquisição e entrega.

no

processo

de

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Desenvolvimento
Levantamento e
consolidação de
dados sobre as
compras

Uma nova
forma de
fazer gestão!

Informações sobre os valores executados em
compras dentro dos projetos, segmentados por
financiadora e por regiões: permite identificar
onde os valores de financiamento estão sendo
executados dentro do País, disponibilizando
informações gerenciais aos financiadores.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Pesquisa em

Um cenário de
grande impactos

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Privados

R$

Internacional

R$

Fapemig

R$

Público

R$

UFV

R$

Serrapilheira

R$
R$

FINEP
PETROBRÁS

R$

Eventos
EMBRAPII

R$

R$

19.473.908,53

15.087.124,25

9.138.599,34
8.397.935,33

8.163.865,20

7.521.554,61

4.238.884,89
4.125.269,81

2.485.124,71

1.343.321,46

LATU SENSU

R$

1.130.922,76

BNDES

R$

1.036.258,15

Liberação por fonte de recursos
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Eventos

Composição por tipo de recurso
R$120.000.000,00

R$ 2.485.124, 71

R$103.623.983,33
R$100.000.000,00

Internacional

R$80.000.000,00

R$60.084.824,39

R$ 15.087.124,25
R$56.311.253,98

R$60.000.000,00

R$44.130.808,06

Público

R$17.451.348,22

R$40.000.000,00

R$ 29.663.094,16

R$35.100.812,72

R$16.349.870,49

R$24.954.238,37

R$17.366.702,92

R$20.000.000,00
R$13.423.142,30

R$26.056.511,02

R$29.469.707,36

R$14.679.584,29

R$15.087.124,25

R$1.942.697,99

R$2.485.124,71

2018

2019

R$8.668.982,32

Privado

R$ 33.594.977,17

R$1.485.903,88

R$2.123.095,83

2015

2016

R$2.459.023,26

R$-

Eventos

2017
Internacional

Público

Privado

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Distribuição de Recursos por executora

Inst. MG

R$ 2.298.001,11

IES

R$ 1.312.823,89

Instituições
de C&T
R$ 2.747.890,54

UFV

R$ 53.526.227,44

IFES

R$ 5.587.254,30

Empresas
R$ 332.123,60

Inst. MG
IES
IFES

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Embrapa

R$ 14.265.987,36

Instituição de Pesquisa e Ensino do Estado de MG
Instituições Estaduais de Ensino Superior que não MG
Instituições Federais de Ensino Superior (Universidades Federais)

87

285

colaboradores das 3 unidades de negócio

166

estagiários em convênios

50% de mulheres em cargos de gestão
Turnnover abaixo de

2% em todas as unidades

536 prestações de contas enviadas com
92,73% no prazo

+335mil reais para programas de
apoio a UFV

7 autorizadas
R$ 79.514.764,01 em recursos gerenciados

R$ 5.239.929,29

em importações

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

2017

2018

2019

ALIMENTÇÃO

R$

1.389.730,13 R$

1.413.237,29 R$

1.480.719,00

SAÚDE

R$

864.820,05 R$

921.075,27 R$

994.884,00

AUXÍLIO CRECHE

R$

68.725,32 R$

77.588,01 R$

125.621,00

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

R$

28.835,26 R$

38.769,91 R$

25.967,00

VALE TRANSPORTE

R$

135.998,95 R$

109.482,14 R$

82.587,00

SEGURO DE VIDA INCLUINDO ESTAGIÁRIOS

R$

200.210,72 R$

9.841,84 R$

10.359,00

*A PARTIR DE 2016, SÃO DADOS INTERNOS, EXCLUÍDOS DADOS DE CONVÊNIOS

INDICADORES DE CORPO FUNCIONAL

2015

2016

2017

2018

2019

422

372

268

281

285

NÚMERO DE ADMISSÕES

71

66

43

48

38

NÚMERO DE COLABORADORES ACIMA DE 45 ANOS

95

69

51

50

44

NÚMERO DE MULHERES

182

157

110

112

119

% DE MULHERES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE COLABORADORES

43%

42%

41%

39,86%

43,75%

15

13

10

11

11

11%

50%

50%

50%

50%

NÚMERO DE COLABORADORES

POSTADORES DE DEFIENCIA OU REABILITADOS
% DE MULHERES EM CARGOS DE GESTÃO

*A PARTIR DE 2016, SÃO DADOS INTERNOS, EXCLUÍDOS DADOS DE CONVÊNIOS

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS
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Em atendimento à Resolução 08/2012 da UFV, que disciplina sobre o relacionamento entre a Universidade e sua fundação de
apoio, a Funarbe apresenta os indicadores de desempenho do ano de 2019.

INDICADORES DE DESEMPENHO UFV

U N I D A D E D E G E S T Ã O D E P R O J E T O S 90

2017

2018

2019

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

R$

82.914.700,91

R$

85.913.122,23

R$

79.514.764,01

CAPTAÇÃO MÉDIA POR PROJETO

R$

43.176,64

R$

45.217,43

R$

110.131,25

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS FINANCIADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS

R$

56.311.253,96

R$

44.130.808,06

R$

29.663.094,16

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS FINANCIADOS POR PROJETOS FINANCIADOS POR ENTIDADES PRIVADAS

R$

16.349.870,49

R$

26.056.511,02

R$

51.167.226,13

277

NÚMERO DE PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO
TOTAL DE IMPORTAÇÕES

R$

1.750.191,80

R$

5.239.929,29
536

2.019.863

2.064.927

1.215.140

3261 BOLSISTAS
230 ESTAGIÁRIOS

2148 BOLSISTAS
531 ESTAGIÁRIOS

1575 BOLSISTAS
166 ESTAGIÁRIOS

1.397.367,56

R$ 1.315.556,28

R$

VALOR CAPTADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA DA UFV

1.960.054,10
244

NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE FOMENTO DIVULGADAS PARA A UFV

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE IMPORTAÇÃO PARA PESQUISADORES NÃO CONVENIADOS

R$

294

57

NÚMERO DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS ENVIADAS NO PRAZO

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS

309

1.191.019,01

R$

2017

2018

2019

ADM - UFV

R$

14.251.245,87

R$

11.372.405,28

R$

14.309.789,07

CAMPUS UFV FLORESTAL

R$

1.638.678,50

R$

1.900.089,42

R$

1.776.856,61

290.795,21

R$

302.048,95

538.280,68

CAMPUS UFV RIO PARANAÍBA
CENTRO DE CIÊNCAS AGRÁRIAS

R$

16.671.639,34

R$

13.046.746,04

R$

20.266.061,32

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

R$

9.548.281,92

R$

10.946.768,69

R$

8.575.349,55

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

R$

8.401.649,60

5.017.126,34

R$

2.225.324,97

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

R$

1.724.625,66

1.881.644,70

R$

2.897.878,04

PORCENTAGEM DO SUPERÁVIT REINVESTIDO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UFV
VALORES DESTINADOS EM APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFV

10%

R$
R$

11%

10%
335.360,16

O ano de 2019 foi um ano de muita preparação para os desafios que
nos aguardam em 2020, buscamos otimizar sistemas, investimos no
desenvolvimento da equipe e fortalecemos parcerias que, com certeza,
resultaram em melhoria no desempenho da Fundação.
O foco no último ano foi direcionado para o Núcleo de Compras e
Importações, realizamos um trabalho grande na gestão de fornecedores,
nosso banco de dados foi reavaliado e organizado de acordo com a área
de atuação de cada fornecedor. Ganhamos desempenho com essa ação,
buscando fornecedores com maior eficiência, conseguimos reduzir nosso
tempo de resposta aos pedidos, melhorando a percepção do cliente com
relação ao nosso trabalho.

José Reis
Gerente da Unidade
de Projetos

Todas as áreas realizaram ações de extrema importância para os
próximos passos que planejamos na Unidade de Gestão de Projetos. Já
no Núcleo de Negócios e Parcerias, realizamos um trabalho de
aproximação com a iniciativa privada, esforço esse que iniciou em 2017 e
que agora começamos a colher alguns frutos, este foi o primeiro ano que
esta fonte de recursos superou o investimento público nos projetos
gerenciados pela Fundação. Fato é que houve uma redução extrema de
investimento público nesta área, e analisando os números, percebemos
um crescimento significativo nas parcerias privadas.
No Núcleo de Gestão de Recursos (NGR), consolidamos novas formas de
atendimento aos pesquisadores, o WhatsApp Business foi incorporado e
hoje é o maior canal de comunicação com o cliente na Funarbe. O que
demonstra para o cliente maior disponibilidade dos gestores e maior
facilidade de contato.
Também iniciamos a fase de teste da nova versão do Agrega | Sistema
de gestão de convênios, com transferência de 50% dos usuários para o
novo formato. Essa ação demandou um grande esforço da nossa equipe,
que graças ao seu empenho, possibilitou que a migração fosse realizada
sem grandes perdas para o usuário.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

No NGR – Prestação de Contas, foi um ano de adaptação aos novos
indicadores de desempenho. Conseguimos mensurar a eficiência do
trabalho realizado pela equipe não apenas com o número de
prestações de contas enviadas, foi possível mostrarmos que dos valores
de glosas enviados pelas financiadoras, apenas 11% foram devolvidos.
Mesmo assim, por mudanças de interpretação de regras por uma
financiadora específica.
O número de ofícios de questionamentos recebidos foi 60% menor do
que no ano anterior, podemos entender que este é um grande
resultado atingido pela equipe, pois os relatórios elaborados de
maneira clara e objetiva, resultam em aprovações sem
questionamentos.
Todas essas ações foram possíveis graças ao empenho e dedicação dos
colaboradores da Unidade de Gestão de Projetos, os quais agradeço
por todo o esforço empreendido neste ano. Tenho certeza que juntos
conseguiremos enfrentar todos os desafios que nos aguardam para o
próximo ano, porque juntos #somosfunarbe.
Em 2020, continuaremos focados em eficiência operacional, ouvindo os
clientes e buscando melhorar o nosso trabalho em toda a Unidade de
Gestão de Projetos.
Além disso, foi o ano em que comemoramos os 40 anos da Fundação,
acredito que aqui posso falar em nome de toda a equipe, é muito
gratificante fazer parte desse momento e poder contribuir para a
continuidade de uma instituição que está a tanto tempo ajudando a
realizar projetos de pesquisa, ensino e extensão em todo o país.
Percebo na Funarbe, uma inquietude muito grande, uma vontade cada
vez maior de não se contentar em fazer apenas o necessário, a
Funarbe sempre busca melhorar e surpreender seus clientes. Como
uma empresa sempre reflete seus colaboradores, nós somos
responsáveis por isso!
Agradeço a Diretoria por toda confiança depositada nesta equipe e
principalmente pelo alinhamento em não conduzirmos a Funarbe para
se tornar a melhor Fundação do Brasil e sim a melhor Fundação para o
Brasil.
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www.supermercadoescola.org.br
SUPERMERCADO ESCOLA

Tecnologias aplicadas aos
processos

Sustentabilidade em foco

Desenvolvimento
acadêmico, científico e
tecnológico

Desenvolvimento de novos
produtos

Novas modalidades de
vendas

Compromisso
com o Cliente

Umadeexperiência
compra única
Criado há 4 décadas, a princípio apenas para suprir as
necessidades básicas de consumo de estudantes, de
professores e de servidores, o Supermercado Escola foi se
transformando ao longo do tempo e hoje é reconhecido
como referência supermercadista em Viçosa e região,
oferecendo produtos diferenciados e de qualidade.
Aliando negócio e aprendizado, a sua estrutura funciona
como um importante laboratório para alunos de diferentes
áreas do conhecimento.
Desde a criação, centenas de alunos de diferentes áreas do
conhecimento usufruíram desse diferencial do Supermercado
Escola e levaram consigo experiência e aprendizado. Outras
dezenas de professores puderam proporcionar a seus alunos
aulas mais dinâmicas e possibilidades de realizarem projetos
de pesquisa.
SUPERMERCADO ESCOLA
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Novas
marcas
Uma para cada momento
O ano de 2019 foi marcado pela diversificação dos
produtos da marca Delícia da Casa, com vários
lançamentos e estratégia mais assertiva do uso da
marca.
.
Faturamento Delicias da casa 2018 - 1.774.554,18
Faturamento delicias da casa 2018 - 1.774.554,18
Faturamento Delicias da casa 2019 - 2.127.453,37
Faturamento delicias da casa 2019 - 2.127.453,37
Aumento: 20%
Aumento: 20%

SUPERMERCADO ESCOLA
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- Delicia da Casa Coffee
Break: Estes lançamentos
vieram atender uma
demanda da UFV no
fornecimento de lanches sob
medidas para reuniões,
defesas de teses, congressos e
outros eventos.

Foto: Gabrielly Caneschi

SUPERMERCADO ESCOLA
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SUPERMERCADO ESCOLA

- Delicia da Casa Japa e
Peixaria: Uma inovação
na cidade, um setor
especializado em
comercializar peixes frescos
em Supermercados, com
garantia de procedência e
de variedades.
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SUPERMERCADO ESCOLA

- Delicia da Casa Granel:
Seguindo a demanda de produtos
mais frescos, de maior qualidade e
evitando desperdícios foi
inaugurado um setor a granel
especializado em frutas secas,
farinhas, chás, temperos e outros
itens da culinária gourmet e fitness.
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- Delicias da casa
Gourmet: Uma linha

de produtos de açougue
fabricados com insumos
frescos e os mais
valorizados na culinária,
vendidos de forma
resfriada e bem
embalada para garantir
a preservação dos
nutrientes. O
lançamento foi
composto por
hambúrguer, kafta, bife
à rolê e almôndega.

Todos estes lançamentos da linha Delicias da casa
trouxeram ao longo do ano um incremento de vendas em
torno de 60% na seção.
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Um novo jeito

Para comprar!

O Supermercado Escola, em 2019,
inaugurou o novo portal de
compras online, um site muito
mais interativo, com ferramentas
modernas e que permitem aos
clientes uma experiência de
compras com todas as vantagens
já oferecidas na loja física, com o
diferencial de fazer tudo em casa.

SUPERMERCADO ESCOLA
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Um novo Para
jeito comprar!
2220

2620

Clientes cadastrados

200

Visitas ao site
por dia.

pedidos no ano

R$449.296,40

Processo de separação de pedido por
tablets e sistemas integrados de estoque.

Em faturamento no
E-commerce

SUPERMERCADO ESCOLA
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Conscientização

ampliada

-127mil
Sacolas utilizadas
em 6 meses

O foco principal do Supermercado no quesito sustentabilidade é a
conscientização da comunidade e a redução efetiva do uso de sacolas plásticas.
Neste sentido, foi implantado em 2019 o primeiro caixa ecológico da região. Este
é um caixa em que não fornecemos sacolas plásticas, somente caixas de papelão
reutilizáveis. Com essa iniciativa, diversos supermercados da região começaram
a adotar de forma ativa este formato contribuindo com o movimento
sustentável.

SUPERMERCADO ESCOLA

Promovida pelo Supermercado Escola a primeira caminhada ecológica
da Funarbe. Um evento para conscientização da sustentabilidade
ambiental que envolveu não só os colaboradores da Fundação, mas
também grande parte da sociedade de Viçosa-MG.
O evento foi apoiado por instituições que também defendem a causa e
oferecem produtos e serviços sustentáveis.
Em 2020 esse movimento será ainda maior envolvendo diversas
empresas da região.
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SUPERMERCADO ESCOLA

Bolsas ecológicas produzidas por um grupo de senhoras com
o objetivo de amenizar os impactos das sacolas plásticas no
meio ambiente e vendidas pelo Supermercado Escola.

Dia da Terra: distribuição de sementes de árvores de pau
Brasil em parceria com a Sociedade de Investigações
Florestais (SIF).
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SUPERMERCADO ESCOLA

Em 2019, foi criado e implantado o sistema Super Controle que foi desenvolvido para a
realização de Inventários Anuais e Rotativos. Com este novo sistema, diminuímos
consideravelmente o tempo para apuração do inventário, devido ao aumento de máquinas
envolvidas no processo de finalização (no sistema antigo apenas uma máquina era responsável
pela finalização). Além disso, o sistema traz dados online do andamento em tempo real da
coletagem de produtos (transmitindo via wi-fi), que facilita a identificação de erros, e proporciona
ainda saber em qual seção o produto está vinculado, facilitando a recontagem quando se fizer
necessária.
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Semanalmente, o Setor de
Compras realiza cotações
de produtos fornecidos
pelos atacadistas que
representam muito na
venda mensal e que são de
alto giro. No ano de 2019,
foram automatizados os
processos de receber os
preços dos atacadistas e
gerar as ordens de
fornecimentos.

Relacionamento
com fornecedores

Este processo passou a ser
feito de forma online pelos
fornecedores ganhando
uma eficiência em grande
escala para o Setor de
Compras.
SUPERMERCADO ESCOLA
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Automação
da produção
Foi implantado um software e criado
processos que automatizaram a
fabricação da padaria e do Açougue
(linguiças e carnes recheadas), que
proporcionou vantagens de ter uma
produção em grande escala, mais
eficiência, redução de desperdícios de
matérias primas, maior controle de
estoque, maior padronização nos
produtos e nas receitas e maior
confiabilidade dos dados de custo
dos itens fabricados.

SUPERMERCADO ESCOLA
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Ações
para clientes
O Supermercado, anualmente, promove diversas ações para os
clientes. São dias repletos de atrações e diversões garantidas
para toda a família.
Especialmente no dia das crianças fazemos uma verdadeira
festa com palhaços, pula-pula, maquiagens infantis, pipoca,
algodão doce, e diversas outras atrações.

Já virou tradição e todos os anos a comunidade espera pelos
eventos e participa ativamente das ações promovidas.
Ficamos muito felizes por prestigiar a todos e garantir dias de
descontração, alegria e muita interação com aqueles que fazem
nossos dias serem especiais. Nas diversas ações participam na
coordenação colaboradores, alunos, fornecedores e a sociedade.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
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Uma escola

de verdade!

SUPERMERCADO ESCOLA
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34 disciplinas
em que as aulas práticas ou
teóricas aplicadas foram
realizadas na estrutura do
supermercado.

18 trabalhos
acadêmicos conduzidos
internamente.

1500 alunos
contemplados em aulas
em nossa estrutura.

15 estágios

para alunos regularmente matriculados
nas disciplinas/áreas de interesse.

SUPERMERCADO ESCOLA

SUPERMERCADO ESCOLA

Reforçando nosso compromisso de apoio às
atividades de pesquisa, ensino e extensão da UFV,
tivemos números recordes de estudantes nos
projetos de apoio em 2019.
Com uma estrutura completa, profissionais
qualificados, o Supermercado Escola oferece à
comunidade Universitária a oportunidade de
aprendizado possibilitando que eles apliquem na
prática o que é visto em sala de aula e
agregando
aos
nossos
profissionais
conhecimentos teóricos.
Foram 34 disciplinas que utilizaram a estrutura
do Supermercado, intercalando entre aulas
teóricas e práticas. As aulas teóricas são
realizadas na sala de aula do Supermercado e
contam com o apoio dos profissionais da gerência
e do Setor de Qualidade, que com a sua
bagagem técnica e experiência profissional
conseguem enriquecer o conteúdo da disciplina.

Além do apoio nas disciplinas, temos também o
programa de estágio em que foram oferecidos
ao longo do ano oportunidades para 15
estagiários, divididos entre estágios obrigatórios
e remunerados.
As aulas práticas atingem em sua totalidade os
cursos de Nutrição e Engenharia de Alimentos e
são voltadas para o conhecimento do processo
produtivo, suas etapas, rotulagem de alimentos
e as boas práticas de fabricação.
Além do apoio às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, desde 2016 o
Supermercado Escola e a Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários da UFV acordaram
como benefício social para seus estudantes,
professores e colaboradores descontos nas
compras realizadas por eles no Supermercado
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TAL434 Tecnologia de Óleos,
Gorduras e Margarinas

Nut 337 - Padrão de Identidade e
qualidade dos alimentos

EPR 314 - Gestão da Inovação
NUT 624 - Higiene e segurança dos
alimentos

ADM 338 - Sistema de
Informação
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Supermercado
em números
SUPERMERCADO ESCOLA

Faturamento
anual

O faturamento do Supermercado
até dezembro 2019, apresentou
aumento de 6% em relação ao
ano de 2018.

2015

R$ 28.987.368,64

2016

R$ 32.810.236,52

2017

R$ 33.161.243,00

2018

R$ 33.687.487,00

2019

R$ 35.588.545,27

+6%
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Representatividade
por seção
18,0%

17,0%

Com relação aos desempenhos por seção
tivemos um ganho de representatividade dos
produtos Delicias da Casa, passando de uma
representação de 4% do faturamento em
2018 para 6% em 2019

15,7%

16,0%
14,0%
12,0%

10,0%
8,0%
6,0%

10,0%

9,0%

7,7%

6,9%

6,8%

6,1%

5,1%

4,7%

4,0%

3,8%

4,0%

1,5%

2,0%

0,9%

0,5%

0,0%
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No ano de 2019, em que o Supermercado Escola
comemorou 40 anos de prestação de serviços
diferenciados e de qualidade para a comunidade
de Viçosa, bem como a comunidade universitária,
todas as atividades desempenhadas foram
pautadas no Planejamento Estratégico.
Esse Planejamento foi realizado com uma equipe
multidisciplinar, composta por colaboradores de
áreas estratégicas do Supermercado. Foi
evidenciado a importância de buscarmos uma alta
eficiência operacional como estratégia de
diferenciação dos concorrentes, permitindo, assim,
alcançar níveis de alto desempenho e qualidade.
Dentro deste contexto no ano de 2019, demos um
salto muito importante na diversificação dos
produtos e serviços oferecidos pelo Supermercado.
Tivemos a diversificação das linhas de produção
própria e a inauguração das vendas de peixes
frescos e produtos naturais, com frutas secas e a
granel. Além disso, passamos a oferecer um novo
serviço, a venda de produtos para Coffee Break.
O lançamento da plataforma de compras pela
internet, nosso e-commerce, foi também uma
ferramenta importante na participação no
mercado, agregando diferenciação e inovação a
nossos serviços que nos trouxe muitos desafios e
muitas oportunidades.

No contexto da eficiência operacional, com foco
no aperfeiçoamento contínuo, o Supermercado
comemorou algumas vitórias. Conseguimos
automatizar processos importantes como o
portal da cotação e o controle e
monitoramento do sistema de produção.
Nosso caráter Escola foi fortemente trabalhado
nesse ano, apoiando um grande número de
aulas práticas e teóricas, possibilitando que a
estrutura física da Sala de Aula e as áreas de
produção fossem amplamente usadas por
disciplinas da área de alimentos, administração,
contábeis e produção, além de servir como sede
de vários Projetos de Extensão.
Todas essas conquistas só foram possíveis
graças ao esforço e participação de toda a
equipe de colaboradores do Supermercado.
Destacam-se pelo seu empenho, engajamento
e comprometimento com todos os desafios e
melhorias que são propostas em nossa unidade
e Fundação, como um todo.
Agradeço especialmente a diretoria da Funarbe
que nos apoiou em todas nossas conquistas.

Renata Bressan
Gerente Geral
do Supermercado Escola
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PA R A FA M Í L I A S Q U E
EXIGEM QUALIDADE

www.produtosvicosa.org.br
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Reestruturação da
Equipe Gestora e
administrativa.

Reengenharia

Implantação de
Programas de
Qualidade

Logística

Novos produtos

Compromisso
com o Cliente
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o melhor

do Brasil
LATICÍNIO
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Mais uma vez, Doce de leite
tradicional foi campeão pela 10ª vez,
sendo consagrado 10 vezes campeão
no Concurso Nacional de Produtos
Lácteos: 2001, 2004, 2006, 2008, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.

Certificado TOP QUALIDADE BRASIL
2014, Academia Brasileira de Honrarias
do Mérito – Centro de Integração
Cultural e Empresarial de São Paulo.
Certificado de Reconhecimento FGM –
Frente da Gastronomia Mineira 2016.
Mérito Empresarial: 2013, 2014, 2016,
2018 e 2019.

www.produtosvicosa.org.br
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Com uma história recheada de sabores, experimentações, inovação, superação e
sucesso, o Laticínio tornou-se um centro de qualidade láctea reconhecido pela
comunidade acadêmica, científica e técnica brasileira.
O que antes tinha a perspectiva de atender à necessidade interna da Universidade
Federal de Viçosa, tornou-se um parâmetro de qualidade, beneficiando os estudantes, a
população e o mercado, estimulando outras indústrias do setor e universidades do país
a também investir os seus recursos em benefício do consumidor, oferecendo produtos
saudáveis e de alta qualidade.
São anos de ensino, superação e aperfeiçoamento que se misturou com a identidade da
cidade, colaborou com a consolidação da FUNARBE e nos tornou 10 vezes campeões
reconhecidos nacionalmente como o melhor doce de leite do Brasil.

Somos um Laticínio Escola, que se orgulha
diariamente em oferecer suporte ao desenvolvimento
acadêmico, científico e tecnológico do Brasil.
LATICÍNIO
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Nosso
MIX

Nossa
família!
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Faturamento
anual
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O faturamento dos produtos Viçosa até dezembro 2019,
apresentou um aumento médio acumulado de 6,96% em
relação ao ano de 2018.

2015

R$ 22.062.733,56

2016

R$ 23.962.202,16

2017

R$ 28.929.066,87

2018

R$ 31.596.948,05

2019

R$ 33.797.065,83

Em 2019, o Laticínio ficou 1,40% acima da meta de
faturamento estabelecida, entretanto, quando comparado ao
mesmo período de 2018 há uma evolução significativa de
7,2%. O projeto de expansão de mercado que está sendo
trabalhado através de novos representantes e exploração de
áreas onde já temos atuação, permitirá melhorar ainda mais
este cenário na busca de atingir um objetivo ainda maior.

+6,96%

O Laticínio obteve um ótimo resultado líquido em 2019 no
valor de R$ 2.533.601, apresentou um aumento expressivo
comparado ao orçado para o período, a meta estabelecida
inicialmente foi de R$1.684.324.

LATICÍNIO

Representatividade
por produto
QUEIJO
LEITE PASTEURIZADO

IOGURTE

9,26%

3,41%

Distribuição do
faturamento, por
linha de produto
MANTEIGA

2,32%

2,09%

REQUEIJÃO

7,32%
A venda de doce de leite (em kg) de janeiro a
dezembro de 2019, teve um aumento em relação a 2018,
passou de 1.142.492kg para 1.260.360kg, o que significou
um acréscimo de 10,31%. Este crescimento se refere ao

LEITE IN
NATURA

trabalho de expansão de mercado realizado pelo setor
comercial do Laticínio Escola, mesmo com a instabilidade
financeira em que vive o País, vendemos 117.813kg a mais

9,59%

em relação ao mesmo período do ano de 2018.
O Doce de Leite é a linha de produção mais relevante do
Laticínio Escola, representando 66,01% do faturamento’

LATICÍNIO

124

Lançamentos
em 2019
Doce de Leite
Viçosa 5kg
(Bag)

Leite Viçosa Pasteurizado
Integral Vitaminado

Foi instituída uma equipe de P&D, que
será responsável por todo o processo de
lançamento de produtos, atualização de
rotulagem dos produtos, busca por melhorias dos
produtos que já fazem parte do portfólio dos
Produtos Viçosa dentre outras atividades.

Produto este desenvolvido para
maior aceitação do mercado no
segmento de Food Service, linha
institucional, destinado para linha
de confeitaria, gastronomia,
panificadoras, dentre outros
segmentos, lançado no mercado
em outubro de 2019.

L A T I C Í N I O

Leite Viçosa Pasteurizado Zero Lactose e Leite Viçosa
Pasteurizado Desnatado Vitaminado lançamento no mercado de
Viçosa em dezembro de 2019. Produtos disponibilizado em
garrafas, trazendo a praticidade na utilização do produto e o
estilo retrô-moderno, que remete às garrafas antigas de leite.
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Atualmente, contamos com 50
representantes/distribuidores em atuação e
estamos presentes em 20

Estados

Brasileiros e o Distrito Federal.

Expandindo
mercado

LATICÍNIO

Estamos em uma busca constante
de adequações e efetivação das áreas de
clientes potenciais, com intuito de mais
presença de mercado em todo o
Território Brasileiro.

LATICÍNIO
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SIPAT 2019

LATICÍNIO

Visual
Merchandising

1º Encontro de
representantes

Automação
com
Business
Intelligence

Melhorias
de
Estrutura comercial
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+30 estágios
para alunos regularmente matriculados
nas disciplinas/áreas de interesse.

Escola

de

verdade!

61

instituições de ensino
atendidas de diversas
localidades Brasil.

1523

Estudantes atendidos com
aulas práticas, estágios
e desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos.

37

cursos/áreas atendidas.
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Alunos Engenharia de Produção - UFV

Visita à ETE – Alunos do curso de
Engenharia Florestal da UFV

Alunos do IFES/ES – Instituto
Federal do Espírito Santo

Alunos do curso de Engenharia Florestal UFV

Alunos do IFES/ES – Instituto
Federal do Espírito Santo

ALUNOS CEFET - Centro Federal
de Educação Tecnológica de Minas
Gerais

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
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Alunos do colégio CENER
Ervália/MG

Alunos da Escola Estadual Maurílio
Albanese Novaes - Ipatinga/MG

Alunos da Escola COEDUCAR
Viçosa/MG
Alunos da CEFET - Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas GeraiS

Alunos da Escola Estadual Maurílio
Albanese Novaes – Ipatinga/MG

Alunos Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

Alunos do curso de Administração - UFV

LATICÍNIO

Alunos do curso de Administração - UFV

Alunos do colégio Nossa Senhora do Carmo
– Viçosa/MG

Participação do Gerente Geral do Laticínio Escola, Aristides Dias,
na disciplina dos cursos de Administração e Contabilidade da UFV
conduzidos pelo Professor Wender Miranda.

Aula ministrada pelo professor Bruno Ricardo Disciplina Processamento de Leite e Derivados
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Aula ministrada pelo professor José Antônio Disciplina Utilidades Industriais (UFV)

Estagiários da Oficina Mecânica
| Alunos do curso de
Engenharia Mecânica

Aula ministrada pela professora Valéria Quintana Disciplina Práticas de Tecnologia de Alimentos

Estagiária do laboratório – Curso de
Engenharia de Alimentos da UFV

Estagiário da área comercial do
Laticínio Escola
134
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Estagiário- Aluno do curso de Ciência e
Tecnologia de Alimentos - UFV

Roda de conversa com os estagiários,
conduzida pelo Gerente Aristides.

Lembrança comemorativa – Dia dos
Estagiários
135

Visita dos membros do projeto Rondon
realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da UFV.

LATICÍNIO

Nas foto acima estão o Capitão José Antônio Gomes, Coordenadora
Lediane Ap Alves, Coordenador geral do projeto Rondon | Almirante
Luís Otávio Barros.
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Para medir e gerir os indicadores de qualidade de
produto acabado, utilizamos uma ferramenta implantada

Qualidade
em pauta

em 2017, que permite acompanhar, mensalmente, o alcance
das metas estabelecidas, solucionando as possíveis não
conformidades ou desvios no padrão de qualidade,
buscando manter a excelência dos nossos produtos. Para

2020, um dos objetivos principais é utilizar sistema RM para
gerir esses dados. No ano de 2019 obtivemos o seguinte
resultado:
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O índice de qualidade é avaliado
conforme

padrões

internos

definidos,

baseados não somente em atendimento a
legislação e sim ao nosso rigor de padrão
de produto. Nossos parâmetros internos são
mais rigorosos que os exigidos pelos órgãos
fiscalizadores, o que nos garante uma
qualidade acima do esperado. As variações
são relacionadas a padrão de cor, textura,
algum defeito identificado em embalagem e
legibilidade de datas. A média anual de
qualidade foi de 89% de conformidade.
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Atendimento
ao consumidor
Com base no gráfico acima podemos observar o número de registro de reclamação relacionado à quantidade de toneladas produzidas por
mês. A média anual foi de 0,08, ou seja, menos de uma reclamação de consumidor por tonelada. No ano de 2019, tivemos um resultado de 0,067
registros/ton produzida. Considerando um aumento de 9,3% de aumento na produção, em relação ao ano anterior, as médias obtidas são muito
positivas.
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Elevando
o padrão

CERTIFICAÇÃO FCSS 22000

A implantação do Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos, embasado nos
critérios da FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-1 + Requisitos adicionais) para
buscar a certificação FSSC 22000. A FSSC 22000 – Food Safety System Certification, que
em português quer dizer Certificação de Sistema de Segurança Alimentar, tem como
principal objetivo monitorar a segurança na produção e na distribuição de alimentos.
Essa certificação ajuda as empresas a estabelecer e a melhorar o controle de gestão de
segurança de alimentos em toda a cadeia de fornecimento globalmente. Ao possuir o
certificado FSSC 22000, uma empresa garante ao consumidor a confiabilidade no setor
de segurança e qualidade de alimentos, pois o certificado também é respaldado pela GFSI
–Global Food Safety Initiative (Iniciativa Global de Segurança Alimentar), entidade sem
fins lucrativos que, em conjunto com especialistas, fornecedores, fabricantes e prestadores
de serviços alimentares, colabora para o avanço da segurança alimentar.
Visando alcançar a excelência, foi contratado a empresa “Gestão Láctea” para
preparar o Laticínio para o processo da certificação, os trabalhos foram iniciados em
fevereiro 2019.

Durante todo o ano, foram construídos e adequados toda a parte documental
exigida pela norma, bem como adequação de documentação já existente par
padronização.
Foi alcançado 100% da meta para construção documental, e, conforme previsto
em planejamento a continuidade desse projeto, as próximas atividades serão referentes a
etapas de implantação, em que todos os colaboradores terão conhecimento e vivenciarão

as mudanças de rotina e padronização de processos conforme a norma determina.
Abaixo, seguem algumas fotos referentes a treinamentos e capacitações
que que foram realizadas para capacitação e alinhamento com os colaboradores

LATICÍNIO

diretamente ligados ao processo.
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Sustentabilidade

Estação de Tratamento
de Esgoto

Substituímos todos os aeradores submersíveis por
aeradores suspensos, contando hoje com 3
equipamentos que trabalham em alta rotação,
aumentando a quantidade e dispersão de oxigênio no
tanque de aeração, conforme imagem abaixo:

A ETE do Laticínio Escola é completa e moderna. Possui várias unidades de remoção de
poluentes, além de um sistema de polimento da água residuária, instalado em 2019. Os resultados
das análises mostram que a eficiência de tratamento da estação é superior ao exigido pelos
órgãos ambientais, mostrando a preocupação do empreendimento com as questões ambientais e
legais.
O efluente doméstico é previamente separado do esgoto industrial. Há caixas receptoras
no início da unidade que coletam todo o esgoto doméstico e por meio de bombas faz o transporte
do material até o tanque de aeração (lodos ativados). Salva um sistema de “ladrão” que é

acionado caso ocorra algum problema com as bombas, o efluente industrial não tem contato com
o doméstico no sistema preliminar ou primário.
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Sustentabilidade

Estação de Tratamento
de Esgoto

No ano de 2019, foram gastos aproximadamente R$ 230.000,00
com ETE, incluindo análises externas, mão-de-obra, investimento em
consultoria e gastos com produtos químicos, imprescindíveis no
processo de tratamento

Visando
aplicar
um
gerenciamento
adequado dos resíduos sólidos gerados pela
empresa, adotamos algumas ações a saber:
- Planejamento e controle do processo
produtivo: A manutenção constante e
preventiva dos equipamentos e ferramentas
do processo produtivo e produtos acabados.
Evitando-se assim a perca de matéria prima e
produtos danificados.
- Segregação dos resíduos sólidos: A
separação dos resíduos sólidos permite a
aplicação das devidas técnicas necessárias ao
tratamento de cada tipo de resíduos.
- Redução do consumo de Energia: Os
equipamentos adquiridos pela empresa são
de tecnologias avançadas e de baixo
consumo de energia. Vale ressaltar o retorno
do condensado para a caldeira, o que
representa ganho de energia e redução no
consumo
de
água
e
insumos,
consequentemente menor geração de
resíduos sólidos.
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Sustentabilidade
Gerenciamento de
resíduos

Os resíduos sólidos gerados nas atividades
operacionais são descartados corretamente,
obedecendo à determinação das normas e dos
responsáveis pela coleta dos mesmos, buscando
sempre minimizar a geração de resíduos, sejam
líquidos ou sólidos.
A ETE tem uma grande contribuição para a
redução do impacto ambiental da indústria ao
meio ambiente. Assim, os colaboradores da ETE
são regularmente conscientizados da importância
de se manter sempre uma ótima performance no
tratamento, a fim de se reduzir o impacto ao meio
ambiente dos poluentes contidos no efluente. Os
principais resíduos sólidos gerados na indústria são
separados em baias de piso devidamente
impermeabilizados, contendo gradeamentos para
evitar que os resíduos extrapolem os limites destas,
contendo diferença de nível visando evitar
contaminação por possíveis vazamentos.

LATICÍNIO
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A Divisão de Gerenciamento de Resíduos
atende ao Laticínio Escola, realizando coletas de
segunda-feira a sexta-feira, duas coletas de resíduos
sólidos: a primeira dos resíduos recicláveis e a segunda
de resíduos orgânicos. Os resíduos recicláveis,
compostos por plásticos, papel, papelão e sucata
metálica.
Estes
resíduos
são
acondicionados
adequadamente, coletados e destinados para a
associação de catadores ACAMARE. No ano de 2019,
foram coletadas cerca de 13 toneladas de resíduos
reciclados.
Os resíduos orgânicos são destinados para
aterro sanitário municipal. No ano de 2019, foram
coletados cerca de 1,8 ton de resíduos.
Resíduos perigosos, como lubrificantes, são
coletados por uma empresa especializada em
frequência semestral, totalizando 0,5 ton por ano.
Resíduos gerados na ETE, a gordura retirada na
etapa de separação dos demais efluentes e o lodo
gerado a partir do tratamento são removidos de
maneira adequada. O transporte é realizado por
empresa adequada e o material é destinados para
compostagem.

LATICÍNIO

LODO (TONELADA COLETADA POR MÊS)
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No ano de 2019, foram gastos
aproximadamente R$ 70.000,00
com a remoção e correta
destinação de lodo.
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As emissões atmosféricas geradas pela empresa são basicamente as
emissões da caldeira a lenha. Para o controle dessas emissões foi
instalado um separador de fuligem, visto que o material a ser
emitido pelas caldeiras é em sua maioria constituída de material
particulado e fumaça.

Sustentabilidade

Emissões
atmosféricas

Visando monitorar a eficiência da remoção e controle das emissões,
além de limpeza e manutenção nos filtros das chaminés, são
realizadas medições anuais de qualidade do ar. O parâmetro
analisado é o “material particulado” visto ser esse o principal
poluente emitido pelas caldeiras, em caso de ineficiência do
sistema. O custo médio com essa análise é de R$ 3.000,00 por
ano.

Este foi um ano de muitos desafios, mas
também de muitas conquistas, possibilitando a troca
de conhecimentos, o confronto de conceitos e a
aprendizagem por parte de toda a equipe.
Em 2019, o Laticínio Escola, com foco nas
metas e nas ações previstas no planejamento
estratégico, desenvolveu atividades que
desempenharam um papel de fundamental geração
de valor, tais como: lançamento de produtos, com
destaque para os leites vitaminado Integral e
Desnatado em garrafas; leite Zero Lactose em garrafa
e Doce de Leite 5g (bag); reestruturação dos Setores
de Captação de leite, Comercial e Marketing;
instituição de uma equipe de P&D; contratação de
10 novos representantes e abertura de processo de
seleção para outros novos; climatização da sala de
fabricação de doce de leite; desenvolvimento de
doce de leite com café; Implantação do programa
FSSC 22000 - Food Safety System Certification;
estruturação da sala de aula prática na Unidade
Acadêmica e a conquista de mais uma premiação
para o Doce de Leite Viçosa. ua! #somosFunarbe.
Entre as principais conquistas de 2019,
destaco a implantação do FSSC 22000, que tem
como objetivo harmonizar os preceitos envolvidos na
Gestão de Segurança dos nossos processos de
fabricação, através de implantação de programas de
monitoramento, melhorias na questão da segurança
de alimentos e realização de análises de perigo e
pontos críticos de controle. A conquista da
certificação FSSC22000 reforçará ainda mais a
confiança dos nossos clientes e das autoridades
quanto à gestão de riscos inerentes ao processo de
fabricação e impulsionará os negócios à uma esfera
global.
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Outra importante conquista foi a
estruturação da sala de aula prática, que tem
como objetivo atender as práticas de ensino,
pesquisa científica (projetos de iniciação
científica, trabalhos de conclusão de curso e
desenvolvimento de novos produtos) e dar
suporte às atividades de extensão da
Universidade Federal de Viçosa.
Para premiar todo nosso trabalho na
busca pela excelência, o Doce de Leite venceu
pela décima vez a disputa da 44° edição do
Concurso Nacional de Produtos Lácteos! O
prêmio foi disputado por cerca de 48 indústrias
laticinistas e se transformou em um marco
histórico, tornando o nosso doce o maior
vencedor geral em todos os tempos do Concurso
Nacional de Produtos Lácteos.
Por fim, agradeço a todos os funcionários
da Funarbe pelo comprometimento, esforço e
dedicação que tornaram possíveis todas essas
conquistas. Agradeço também a diretoria pela
confiança e apoio de sempre. Todos estão de
parabéns pelo excelente trabalho realizado, pelo
espírito de equipe e melhoria contínua!
#somosFunarbe.

Aristides Dias
Gerente Geral
do Laticínio Escola

LATICÍNIO

Parceiros
A 7 Corretagem
A.c.a. Sistemas
Ab Vista Brasil Comercio de Alimentacao Animal Ltda.
Acate - Associacao Catarinense de Tecnologia
Acero Agronegocios
Acrotech-sem E Reflorestamento Ltda
Adeilson Luiz Ferraz
Ademir Ricart Alves
Adisseo Brasil Nutricao Animal Ltda
Adriana Ferreira de Faria
Agi Brasil Industria e Comercio S.A.
Agricola Cerradao
Agricola Famosa Ltda
Agriseiva Consultoria e Planejamento
Agrisolum Analises Agronomicas
Agroceres
Agroceres Pic Matrizes de Suinos Ltda
Agroindustrial Quissamã S/a
Agroindustrial Santa Juliana Ltda
Agropeu-Agro Industrial de Pompeu S/a
Agrosb Agropecuaria S.A.
Agros-inst. UFV de Seguridade Social
Agrovitor Racoes
Aguas de Matao S.a
Aiba
Ailton de Sousa Gonçalves
Ailton Gama Oliveira dos Santos
Ajinomoto do Brasil Ind E Comercio de Alimentos
Alexsandro dos Santos Brito
Alianca Agricola do Cerrado S.A.
Alimentos Junior Associacao Civil Tecn Consultoria da UFV
Alltech
Alterdata Tecnologia Em Informatica
Amargosa Prefeitura Gabinete do Prefeito
Ambev S.A. - Filial Nova Minas
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Amplo Engenharia e Gestao de Projetos Ltda
Ana Maria de Sena
Andef - Associacao Nacional de Defesa Vegetal
Andre Luiz Cortez Martins
Anglo American Minerio de Ferro Brasil S/a
ANIMAL NUTRI CIENCIA E TECNOLOGIA
Antônio Alves Ferreira
Antonio Avelar Xavier
Antonio da Hora Oliveira
Antonio José Silva Rodrigues
Apicultura Araujo & Araujo Ltda
Argetom
Arqtec Engenharia Ltda
Arroz Brejeiro
Artesania Consceito Arte Estilo
Asben-ass.benef.aux. A Estud.e Func. UFV
Asforama
Aspuv-S.sind.
Assist Laboratorios Agronomicos Ltda
Associação Baiana dos Produtores de Algodão
Associacao Brasileira das Industrias de Oleos Vegetais - Abiove
Associacao Civil de Consultoria e Desen de Tecnolog Quimica
Aurélio Rodrigues de Souza
Bambui Bioenergia S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco do Nordeste
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDS
Barro Agropecuaria
Base Precisao Na Agricultura
BASF S.A
Bauminas Mineracao Ltda
Bayer S.A.
Belagricola Comercio e Representacoes de Produtos Agricolas S.A.
Biagio Dell'agli Ltda

Bianco Latte Agroindustrial Ltda
Bid - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
Bioenergetica Aroeira
Bioenergetica Vale do Paracatu Sa
Bios Brasil
Biosfera Solucoes Sustentaveis Ltda
Biosoja
Bocaiuva Organicos
Bp Bioenergia Ituiutaba Ltda.
Bracell Bahia Forestry Ltda
C & S Construtora
Cafe Brasil
Caixa Escolar Jose Cerqueira Fonseca
Cajuri Comercio e Representacoes Ltda
Cajuri Pref Gabinete Prefeito
Cap-Lab
Caramuru Alimentos Ltda
Cargill Alimentos Ltda
Carlos Alberto Mota Lima
Caroline Palacio de Araújo
Carpec
Celta Brasil
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Centre Of Expertise Biobased Economy (Coe Bbe)
Centro Brasileiro Para Conservacao da Natureza
Centro de Inovacao e Tecnologia Senai - Campus Cetec
Centro de Producoes Tecnicas E Editora Ltda
Centro de Referencia Em Imagem
Cervejaria Viçosa Bier Ltda
Ceva Saude Animal Ltda
Charm Representacoes
Ci&t Software S/a
Ciat
Cibrafertil Companhia Brasileira de Fertilizantes - Cibra

Cícero Hiram Pacheco
Cientec
Cientec Ambiental
Cinnecta do Brasil Ltda
Clarisse Vieira Botelho
Claudio de Castro Cunha
Clube Recanto das Aguas
Cofco Intl
Comercial Oliveira Monteiro Ltda
Companhia Ultragaz S A - Escritorio Matriz
Companhia Valenca Industrial
Compass Minerals America do Sul Industria e Comercio S.a
Concreto Ervalia
Confederacao Brasileira de Futebol - Cbf
Consafra Classificacao de Graos
Construtao Planejamento e Obra Ltda
Construtora Demarcacao Ltda
Construtora Unica
Coopa Df
Cooperativa Agricola Mista Irai Ltda
Cooperativa Central Gaucha Ltda
Cooperativa de Agronegocios do Cerrado Brasileiro Ltda. - Coopacer
Cooperativa de Credito de Livre Admissao da Uniao dos Vales do
Piranga e Matipo Ltda. - Sicoob Uniao
Cooperativa Regional de Cafeicultores Em Guaxupe Ltda
Cooperbom
Coopercitrus
Coopsema - Cooperativa Agricola Mista Serra de Maracaju
Coronel Xavier Chaves Pref Gabinete Prefeito
Cravil
Credicarpa
Cresol Sudeste de Minas
Cristina Mattos Veloso/cnpq
Crop Enhancement
Curso de Linguas Juiz de Fora Ltda
D. S. Moura

Damfi - Destilaria Antonio Monti Filho Eireli
Daniel Marcal de Queiroz
Danilo Pereira Costa
Danilo Silva Leite
Danone Ltda
de Heus
Demetra Agroscience - Inovacao Tecnologica Ltda ME
Demsur
Dimiagro
Doce Mineiro Ltda.
Donizetti José Brandão
Dsm Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Dti Digital Crafters
Ecolab Quimica Ltda
Econtrole Pesquisa & Consultoria - Ecotrix
Edison Fujiura - Sítio Santo Antônio
Editora Ultimato Ltda
Edmilson Almeida Lima
Eduardo Sekita e Outros
Eduardo Yamaoka
Elanco Saude Animal Ltda
Ellen de Moura Vale
Embraer S.A.
Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cnpmf)
Embrapii
Emdagro
Empresa Junior de Engenharia Agricola - Agrijunior
Energia Sustentavel do Brasil S.A.
Epagri
Ermor Tabarama Tabacos do Brasil Ltda
Est Unif
Eugenio Ferreira Coelho
Evonik
Exportadora de Cafe Guaxupe Ltda
Expresso Sao Geraldo

Facev - Fund Art Cult e de Educ Cid de Vicosa-Editora Ufv
Facev - Fundacao Artistica, Cultural e de Educacao Para A
Cidadania de Vicosa
Facilita Telecom Ltda
Faculdades Catolicas
Fahucam
FAPEMIG
Farmacia Junior Consultoria Ufmg
Fazenda Sao Francisco
Fazenda Sao Jose Ltda
Fealq
Federacao da Agricultura e Pecuaria do Estado de Mg - Faemg
Feesc - Fundacao de Ensino e Engenharia de Santa Catarina
Felippe de Miranda Marques
Ferdnando Mariano Brito Silva
Fermentech Comercio de Insumos Para Alimentos Ltda
Fertilizantes Tocantins
Fertille Agricola
Fetraf
Finep
Fiotec - Fund. Para O Desenv. Cient. e Tecnologico Em Saude
Fl - Artefatos de Cimento
Fluxxus Recursos Humanos
Flytour Eventos
Fmc Quimica do Brasil Ltda.
Fonterra (Brasil)
Frederico Souzalima Caldoncelli Franco
Fumex Tabacalera Ltda
Funchad
Fundacao Arthur Bernardes - Laticinios Funarbe
Fundacao Centro Tecnologico de Juiz de Fora
Fundacao Coppetec
Fundacao de Apoio A Pesquisa Ensino e Extensao - Funep
Fundacao de Apoio Ao Ensino Superior Publico Estadual - Faespe
Fundacao de Apoio da Universidade Federal do Rgs - Faurgs
Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp
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Fundacao de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
Fundacao Espirito Santense de Tecnologia - Fest
Fundacao Getulio Vargas
Fundacao Luis Eduardo Magalhaes - Centro de
Modernizacao e Desenvolvimento da Administracao
Publica
Fundacao Manoel de Barros
Fundacao Pesquisa e Desen.adm.contabilidade e
Economia
Fundacao Unimed
Fundep- Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa
Fundo de Defesa da Citricultura - Fundecitrus
Fussae Hidai Shimada e Outros
Futuragene Brasil Tecnologia Ltda.
Gapso Serviços de Informática Ltda
GDM
Gdm Genetica do Brasil S. A
Gensur Brasil Agropecuaria Ltda
George Ferreira Costa
Gerdau Acominas S.a
Gerencianet, Tec. Em Pagamentos e Comercio Eletronico
Gf2 Solucoes Integradas Eireli
Gifs - Global Institute For Food Security
Gilmar de Freitas
Gilson Miranda Costa
Gilson Ribeiro dos Santos
Gilvan Pessoa Borges
Gilvanara Damasceno de Souza
Girolando
Glaucia Consuelo Acipreste Guimarães
Gm Concreto
Gm Seeds
Grupo Coringa
Guaraciaba Gabinete do Prefeito
Guilherme Guimarães Santana
Harsco Minerais Ltda
Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Helix Sementes e Mudas Ltda

Hortigil Hortifruti S/a
Iana Armazens Gerais
IAPAR
Ibexx
Icil Industria e Comercio Itacarambi S/a
Icl Brasil Ltda
Idealize Pro
Iita - The International Institute Of Tropical Agriculture
Imerys Perlita Paulinia Minerais Ltda
Industria e Comercio Agropecuaria Rio Pomba Ltda
Industrial Page Ltda
Instituto Ekos Brasil
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas
Gerais - Ifmg
Instituto Maximo
Instituto Phytus
Instituto Serrapilheira
Integral Agroindustrial Ltda
International Food Policy Research Institute
Intertek do Brasil Inspecoes Ltda.
Irmaos Teixeira de Carvalho Ltda
Isaac Albagli de Almeida
Itambe Alimentos S/a
J.a Agronegocios
Jaildo Aboboreira de Oliveira
Jailson Rocha de Jesus Filho
Jaqueline de Assis Oliveira
Joaci Batalha do Carmo
João Batista Antônio Teixeira
João Bosco Filizzola
João Bosco Souza
John Innes Centre
Joman de Matos Muniz
José Carlos Barbosa de Oliveira
José Hiroiti Okuyama
José Hiroki Saito

José Lúcio dos Santos
José Sergio Evangelista Moreira
Josefina Bressan
Josenilton Cunha dos Santos
Jovan de Jesus
Julieta Maria Toledo Guimarães Carvalho
Jungle Social
Karina Dias Amaral
Karine Dalla Vecchia Camargo
Kely de Paula Correa
Khappy Kombucheria
Kleber Tomas de Resende
Krozai Aprimoramento Profissional Ltda
Laboratorio Agua Limpa
Laboratorio de Bio Controle Farroupilha Ltda.
Laboratorio Sinergia
Laile Ribeiro de Abreu
Lanchonete Milhao Br 262 Ltda
Larissa Lopes Gomes
Laticinio Cantinho de Minas
Laticinios Passa Quatro Ltda
Latinex Importacao e Exportacao de Alimentos - Ltda
Leonardo Lopes Bhering
Liga Independente das Escolas de Samba de Sao Paulo
Lopes & Machado Consultores Associados Ltda
Loterp Ltda
Louis Dreyfus Company Brasil
Louise Bergamin de Souza
Luana Muritiba Lemos
Luciano Cardoso Pires
Magistech Sistemas Ltda
Manufaturacao de Produtos Para Alimentacao Animal Premix
Marcela Giacometti de Avelar
Marcelo Balerini de Carvalho
Marcelo Fontes Cesar de Oliveira
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Márcia Cristina Teixeira Ribeiro Vidigal
Marcio Rogério dos Santos Bonato
Marco Antônio Toral Juaréz
Marcos Antônio Soares
Marcos Barcellos Café
Marcos Oliveira de Paula
Mareia Pre-Moldados de Cimento Ltda
Maria Aparecida de Faria Matos
Maria Catarina Megumi Kasuya
Maria das Graças Oliveira dos Santos
Maria José Alves Andalécio
Mariana Machado Neves
Mariano Vieira Lima
Mário Augusto Silveira Pinhão
Matheus Lucas da Silva
MATSUDA MINAS COM E IND LTDA
Michelle Silva Ramos
Miguel Daniel Noseda
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
(CETENE)
Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda.
Multitecnica Nutrientes Minerais
Municipio de Bom Despacho - Bom Despacho Prefeitura
Gabinete do Prefeito
Municipio de Louveira
Municipio de Sao Geraldo
Mutua de Assistencia dos Profissio da Eng Arq Agronomia
- Caixa/rn
Nair de Sena Mota
NAOHITO TSUGE
Natalice Pereira de Oliveira
Natanael Souza Pereira Júnior
Nestle Brasil Ltda.
Netcetera Telecomunicacoes Ltda
Niagro Nichirei do Brasil Agricola Ltda
Nilda de Fátima Ferreira Soares
Nilo do Carmo Gonçalves
Nossa Goma

Ocp Fertilizantes Ltda.
Olam Agricola Ltda.
Olmix do Brasil Sc
Organizacao das Cooperativas Brasileiras
Oriens Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Ouro Fino Saude Animal Ltda
Pangeia Biotech
Patsos Industria e Comercio de Produtos Biotecnologicos
Paulo Luciano S. Santos
Paulo Rogério Montes
Pedro Favoreto Filho
Petroleo Brasileiro Sa
Phibro Saude Animal Internacional Ltda.
Piccini Armazens Gerais
Pierre Barnabé Escodro
Pif Paf - Leopoldina
Pif Paf - Viçosa
Pif Paf - Visconde do Rio Branco (Barra dos Coutos)
Pojuca Prefeitura Gabinete do Prefeito
Polimata Solucoes Ambientais
Poli-Nutri Alimentos S.A.
Porto Mineiro de Graos - Armazens Gerais Ltda
Posto de Vendas 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA
Prefeitura Municipal de Palminopolis
Prefeitura Municipal de Parintins
Prefeitura Municipal de Viçosa
Premium Incorporacoes Imobiliarias Ltda
Prime Agro Produtos Agrícolas Ltda
Procer Automacao
Prodiet Nutricao Clinica Ltda
Produtos de Milho Dubom Ltda
Proregi
Prumo Engenharia
Qualitec

Racoes Porto Alegre Industria e Comercio Ltda
Raimundo de Jesus Santos
Ramon Araujo dos Santos
Raphael Bragança Alves Fernandes
RCP CONFECÇAO PROFISSIONAL LTDA
Realiza Agronegocios
Reanne Moraes Meira da Silva
Recreio Industria Rural Ltda
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp
Rehagro - Recursos Humanos No Agronegócio Ltda
Rejane de Castro Santana
Renata Aparecida Maia
Renata Correa Arruda - Eireli
Renato Marques Fernandes
Rhodia Poliamida e Especialidades Sa
Ricardo Andrade Reis
Rio Branco Alimentos - Pif Paf Patrocínio
Rio da Prata Agricola Ltda
Rizoflora - Biotecnologia Ltda.
Róberson Machado Pimentel
Robson Almeida Vieira
Rocketseat Tecnologia
Rosalia Ribeiro da Luz
Sacco Brasil Comercio de Alimentos Ltda
Sakura Nakaya Alimentos Ltda
Santa Clara Agrociencia Industrial Ltda
Scalon & Cerchi Ltda
Sebrae To
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico
Selos Mil Folhas e Tres Joaninhas
Senador Firmino Prefeitura Gabinete Prefeito
Senai Departamento Regional do Rio Grande do Sul
Senar Ar/mt
Sergio Oliveira de Paula
Servico de Apoio As Micro e Peq Empresas Mg - Sebrae Mg
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Servico de Apoio As Micro e Peq Empresas Mg - Sebrae - Mg
Sescoop/es
Sescoop/ms
Sescoop/sc
Sial Solo
Sicoob UFVcredi
Sif
Simon Luke Elliot
Sindicato dos Armazens Gerais do Estado de Goias - Sagg
Sirius Minerals
Sitec
Sitio Barreiras
Slc Agricola S.A.
Sociedade Brasileira de Estudos Classicos - Sbec
Solea Brasil
Solucoes Consultoria
SOMA INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS
Srk Consultores do Brasil Ltda
Sta Techcana Eireli
Stoller do Brasil - Filial
STOLLER DO BRASIL LTDA
Suprema Racoes, Suplementos e Armazens
Supremo Pre Fabricados
Suprikem Industria de Insumos Para Nutricao Animal Ltda
Sydle
Symrise Aromas e Fragrancias Ltda.
Syngenta Protecao de Cultivos Ltda
Tamires Sousa Cerqueira
Tate & Lyle Gemacom Tech Industria E Comercio S/a
Tech Inovacoes Tecnologicas Para A Agropecuaria S.A.
Tecnohidro Engenharia Sao Paulo Ltda
Tecon Engenharia Ltda
Tetra Tech Brasil
Thesun Energy
Thoughtworks Brasil Software Ltda

Threexbit
Tiago João G. Sperandio
Tocantins Prefeitura Gabinete Prefeito
Topbio
Topgene Biotecnologia e Agricultura Ltda
TOPIGS
Topocart Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/s Ltda
Tradeworks Servicos de Comercio Exterior Ltda
Trialis Pesquisa Clinica Em Medicina Veterinaria
Tromink Industrial Ltda.
Trop Frutas do Brasil Ltda
Trouw Nutrition Brasil Nutricao Animal Ltda
Turamix
Uba Prefeitura Gabinete Prefeito
Ubersolo
UESB
Ufesba
Ufrj
Ufv - Universidade Federal de Vicosa
Ufvjm
Unidade de Negocio - Klabin Papeis
Universidade Federal Rural do Semi-Arido - Ufersa
Universidade La Salle (Unilasalle)
Universidade Livre Para A Eficiencia Humana - Unilehu
Univicosa - Uniao de Ensino Superior de Vicosa Ltda
Usaid - United States Agency For International Development
Usf - Usina Sao Francisco
Usina Delta S/a - Unidade Volta Grande
Usina Frutal
Usina Itapagipe
Usina Monte Alegre Ltda
Usina Santo Angelo Ltda
Usina Sao Judas Tadeu

Usina Uberaba
Usina Vale do Tijuco
Valdemiro Francisco de Jesus Santos
Valdenir Souza Silva
Valdomiro Vicente Victor Junior
Vale do Paracatu - Agroenergia
Vale do Pontal Acucar e Alcool Ltda
Vazante Agro Pecuaria Ltda
Verde Fertilizantes
Veredas Agro Ltda
Vetnil Industria e Comercio de Produtos Veterin Ltda
Viacao Uniao Ltda
Vicente Wagner Dias Casali
Vicosa Fundacoes Ltda - Me
Vinhovasf
Vista Engenharia
Vital Natus Nutraceutica Eireli
Vli Multimodal S.A.
Vsat Telecomunicacoes Ltda
Wanderson Mendes Rocha
Wd Agroindustrial Ltda
Wellber Almeida Cardoso
Yara Brasil Fertilizantes S/a
Z House Administracao e Participacoes Ltda
Zucca Alimentos Ltda

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Unidade de Gestão de Projetos
www.funarbe.org.br

Somos a Funarbe

Endereço: Edifício Sede, s/n - Campus
Universitário, Viçosa - MG, 36570-900

Supermercado Escola
www.supermercadoescola.org.br
Endereço: Campus Universitário UFV

Laticínio Escola
www. produtosviçosa.org.br
Endereço: Rod. Viçosa (Paula Cândido) Bela Vista, Viçosa - MG, 36570-000

