
 
Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
Prospecção de 
projetos: congrega as 
atividades realizadas 
com o objetivo de 
buscar oportunidades 
para desenvolver 
projetos de P&D 
aplicado para 
empresas industriais, 
segundo o modelo 
EMBRAPII. 

Planejamento do 
Negócio 
 

−  Disseminar internamente o 
Plano de Ação submetido à 
EMBRAPII 

−  Revisar metas do Plano de 
Ação a partir da experiência 
com os projetos de PD&I. 

−  Identificar novas 
oportunidades de negócio 
(potenciais clientes, 
mercados, produtos, parceiros 
e concorrentes) 

Pensamento crítico e inovação 
Descrever elementos de um 
processo dando o contexto 
de onde eles ocorrem. 

Descrever o processo pela 
qual a Unidade EMBRAPII 
busca por oportunidades 
para desenvolver projetos 
de PD&I com empresas. 

Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem 

Compreender os problemas, 
fazendo perguntas 
esclarecedoras para uma 
tomada de decisão. 

Identificar novas 
oportunidades de negócios 
analisando os potenciais 
clientes, mercados, 
parceiros e concorrentes. 

Gestão de 
oportunidades de 
negócio  

−  Realizar visitas em potenciais 
clientes  

−  Realizar eventos para 
desenvolvimento de 
oportunidades de negócio 

−  Disseminar cenários  
−  Atualizar Sistema de 

Acompanhamento EMBRAPII  

Inteligência emocional: 
autorregulação 

Expressar ideias de maneira 
clara e eficiente. 

Elaborar conteúdo para 
demonstrar tecnologias 
desenvolvidas pela Unidade 
em feiras de negócios, para 
potenciais clientes. 

Elaboração técnica: 
envolve a elaboração 
de propostas 
técnicas, planos de 
trabalho, 
cronogramas, 
contratos, relatórios, 
etc., ou seja, a 
elaboração de todos 
os documentos de 
natureza técnica 
pertinentes aos 
projetos e à operação 
EMBRAPII. 

 

Disperso no modelo 
de processos do EOE 

−  Elaborar desenhos de 
processos 

− Elaborar padrões para 
contratos 

− Elaborar instrumental de 
apoio à gestão nos processos 
(ex. formulários, check lists, 
etc.) 

Pensamento crítico e inovação 

Formular perguntas sobre 
situações desconhecidas a 
partir de informações 
coletadas por meio da 
observação. 

Elaborar proposta de fluxo 
de processo e instrumentos 
acessórios para aprimorar a 
organização da Unidade. 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
Negociação de 
projetos: envolve as 
atividades de 
negociação de 
escopo técnico, 
escopo financeiro e 
jurídico, entre o grupo 
credenciado e as 
empresas 
interessadas no 
desenvolvimento dos 
projetos EMBRAPII. 

Formulação de 
propostas e contratos 

−  Definir objetivos e escopo 
para projetos  

−  Definir equipes para os 
projetos e responsabilidades  

−  Definir macro entregas e 
prazos  

−  Definir orçamento 
considerando as fontes de 
recursos para projetos  

−  Identificar premissas e 
restrições  

−  Emitir propostas e/ ou planos 
de trabalho  

−  Atualizar Sistema de 
EMBRAPII 

 
Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem 

Propor soluções e 
conclusões embasadas e 
avaliar a sua eficácia. 

Sintetizar os pontos críticos 
dos contratos anteriores e 
propor alternativas para uma 
nova contratação.  

Empreendedorismo 
Antecipar problemas, 
agregando considerável 
valor para a área. 

Elaborar alternativas para a 
aplicação e a 
comercialização da(s) 
tecnologia(as) a desenvolver 
no projeto em contratação. 

  
Criatividade originalidade e 
iniciativa 

Experimentar as próprias 
ideias e tomar decisões por 
conta própria. 

Gestão de projetos: 
compreende as 
atividades típicas de 
um escritório de 
projetos, envolvendo 
a gestão da execução 
dos projetos, de 
equipes, financeira, 
de prazos, entregas 
de resultados à 
empresa (cliente), 
etc. 

Desenvolvimento do 
escopo 

−  Preparar documento 
detalhado de declaração de 
escopo do projeto 

−  Detalhar descrição de 
produtos do projeto 

−  Revisar premissas e 
restrições 

−  Validar macro entregas e 
prazos com equipe 

−  Validar escopo detalhado 
com interessados 

Liderança e influência social 

Comunicar de forma 
objetiva, simples e clara, 
adequando sua linguagem 
aos diferentes públicos e 
checando o entendimento 
das pessoas. 

Elaborar conteúdo 
explicativo mostrando à 
equipe de um projeto as 
contribuições individuais ao 
escopo contratado. 

Trabalhar de forma 
colaborativa em atividades 
que envolvem diferentes 
áreas ou pessoas. 

Discutir e validar a 
contribuição de cada 
participantes do projeto no 
resultado final. 

Inteligência emocional: 
percepção social 

Respeitar genuinamente o 
que o outro tem a 
compartilhar. Por meio do 

Discutir os ajustes 
necessários ao escopo e 
propor alterações das 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
diálogo, receber opiniões 
diferentes em busca do 
melhor para o grupo. 

contribuições individuais aos 
resultados do projeto. 

Planejamento do 
projeto 

−  Confirmar produtos finais do 
projeto 

−  Confirmar macro entregas e 
seus prazos ao longo do 
projeto 

−  Listar recursos e dedicação 
−  Detalhar orçamento  
−  Identificar e analisar riscos 
−  Identificar padrões de 

qualidade a serem seguidos 
−  Identificar aquisições 

necessárias 
−  Estabelecer plano de 

comunicação com a equipe  
−  Propor plano do projeto 
−  Divulgar o plano do projeto 

para a equipe de projeto 
−  Atualizar Sistema EMBRAPII 

Inteligência emocional: 
autoconhecimento 

Ter autoconfiança em suas 
habilidades. 

Elaborar plano de 
comunicação com a equipe 
do projeto julgando a 
relevância das contribuições 
individuais. 
 

Gerenciamento do 
uso dos recursos 

−  Controlar transferências e 
movimentações entre contas 
bancárias e aplicações 
financeiras 

−  Controlar fluxo de caixa 
−  Controlar contas a receber e 

contas a pagar 
−  Gerenciar uso dos recursos 

visando o balanceamento da 
carteira 

−  Controlar custos 
−  Realizar prestação de contas 
−  Apurar resultados 

Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Planejar seu trabalho sem 
nenhuma supervisão 

Organizar e ordenar as 
aquisições a serem feitas no 
projeto considerando o seu 
planejamento e 
macroentregas previstas. 

Empreendedorismo 

Atuar em prol da realização 
de um propósito coletivo, 
considerando os impactos e 
as consequências de suas 
atitudes e ações na cadeia 
de processo da 
organização. 

Mediante restrições no fluxo 
de caixa de um projeto, 
estabelecer sequência de 
aquisições que considere a 
necessidade de toda a 
equipe. 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 

−  Atualizar o Sistema 
EMBRAPII 

Gerenciamento de 
Compras 

−  Comprar bens e serviços 
−  Controlar entregas de 

compras de projetos 
Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Ter a disposição para assumir 
responsabilidades e desafios. 

Planejar, levantar 
especificações e apresentar 
alternativas para a compra 
de itens críticos de consumo 
no projeto.  

Desenvolver formas 
criativas de resolver um 
problema. 

Propor alternativas para a 
logística de entrega de 
insumos do projeto, 
pertencentes ao caminho 
crítico planejado.  

Gerenciamento de 
pessoas 

−  Contratar pessoas 
−  Pagar salários 
−  Realizar treinamentos 

Liderança e influência social 
Oferecer ajuda quando 
percebe necessidades 
dentro ou até fora de sua 
área de atuação. 

Analisar ofertar e propor 
contratações de RH à 
coordenação do projeto, 
considerando as demandas 
do PD&I a ser desenvolvido 
e o perfil dos candidatos.  

Execução de 
projetos: compreende 
todas as atividades 
inerentes à execução 
dos projetos 
propriamente dita, 
executadas para 
alcançar os 
resultados planejados 
nos projetos 
contratados pelas 
empresas. 

Execução e Controle 

−   Executar as atividades 
técnico-científicas 

−  Acompanhar os Resultados 
−  Atualizar o Plano do projeto 
−  Atualizar Sistema EMBRAPII 

Pensamento crítico e inovação 
Determinar as melhores 
soluções para um problema 
complexo e argumentar sua 
escolha. 

Propor soluções alternativas 
para um desafio do projeto e 
negociá-las entre as opções 
disponíveis. 

Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem 

Compreender os problemas, 
fazendo perguntas 
esclarecedoras para uma 
tomada de decisão. 

Interagir com outros 
membros / equipes do 
projeto na busca de solução 
para os seus problemas no 
desenvolvimento. 

Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Experimentar suas próprias 
ideias e tomar decisões por 
conta própria. 

Organizar e ordenar as 
etapas mais apropriadas 
para a resolução dos 
problemas do projeto. 

Resolução de problemas 
complexos 

Concretizar estratégias para 
organizar e analisar formas 
de resolução de problemas. 

Propor maneiras alternativas 
para chegar às soluções 
possíveis para um problema 
de pesquisa. 

Liderança e influência social 
Expressar opiniões 
divergentes de forma 
construtiva, de maneira 
franca e respeitosa, não se 

Discutir o andamento das 
atividades da equipe do 
projeto e apontar gargalos e 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
intimidando em posicionar-
se. 

causas de eventuais 
atrasos. 

Empreendedorismo 

Enfrentar adversidades, 
resistir às frustrações, 
buscando estratégias 
construtivas para alcançar 
objetivos. 

Relatar situação frustrante e 
as soluções apresentadas 
quando suas ideias não 
foram aceitas como 
continuidade do 
desenvolvimento.  

Inteligência emocional: 
autoconhecimento 

Reconhecer seu estado 
emocional. 

Discutir com coordenador do 
projeto situação de conflito 
com outro membro da 
equipe. 

Inteligência emocional: 
autorregulação 

Construir relações 
colaborativas no ambiente 
de trabalho e na vida 
pessoal. 

Planejar e propor 
colaboração com membro 
da equipe de outra área 
para ambos alcançarem 
seus resultados no projeto. 

Inteligência emocional: 
habilidades de relacionamento 

Auxiliar as pessoas a se 
adaptarem em situações de 
mudanças, introduzindo-as 
no grupo e favorecendo a 
integração. 

Discutir com coordenador do 
projeto a dificuldade de 
membro da equipe e 
soluções propostas para o 
seu enfrentamento. 

Inteligência emocional: 
percepção social 

Respeitar genuinamente o 
que o outro tem a 
compartilhar. Por meio do 
diálogo, receber opiniões 
diferentes em busca do 
melhor para o grupo. 

Discutir com a equipe as 
alternativas para execução 
das atividades técnicas e 
coletar as diferentes 
opiniões.  

Encerramento 

− Documentar casos para 
divulgação 

−  Elaborar o arquivo do projeto 
−  Atualizar Sistema EMBRAPII 
−  Solicitar pedido de 

propriedade intelectual 
(quanto pertinente) 

Pensamento crítico e inovação 
Sintetizar informações de 
diferentes pontos de 
referência. 

Documentar casos de uso e 
alternativas de aplicação 
para a(s) tecnologia(s) 
desenvolvidas. 

Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem 

Propor soluções e 
conclusões embasadas e 
avaliar sua eficácia. 

Elaborar justificativa para 
cliente sobre meta não 
alcançada no projeto. 

Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Estar aberto a novas 
experiências estéticas, 
culturais e intelectuais. 

Propor estratégias para 
consideração das críticas do 
cliente sobre os resultados 
entregues do projeto. 

Resolução de problemas 
complexos 

Identificar e analisar a 
origem dos problemas, 

Elaborar proposta de pedido 
de depósito de PI 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
agindo nas causas e não 
somente nos sintomas para 
garantir que não sejam 
recorrentes. 

considerando tecnologias 
concorrentes. 

Liderança e influência social 
Demonstrar clareza sobre 
seus interesses, pontos 
fortes e pontos a melhorar. 

Negociar com equipe do 
projeto as oportunidades de 
participação de nova fase de 
desenvolvimento da 
tecnologia. 

Empreendedorismo 
Contribuir de forma 
voluntária para projetos e 
atividades. 

Buscar alternativas de 
aplicação à(s) tecnologia(s) 
desenvolvidas mediante 
impossibilidade de 
industrialização pela 
empresa contratante. 

Inteligência emocional: 
autoconhecimento 

Reconhecer como seu 
comportamento impacta 
outras pessoas. 

Discutir na reunião periódica 
da equipe o seu 
comportamento nas 
conversas com o cliente. 

Inteligência emocional: 
autorregulação 

Utilizar diferentes 
estratégias para se acalmar. 

Relatar e discutir com seu 
líder uma situação 
conflituosa sobre os 
registros finais do projeto à 
EMBRAPII. 

Inteligência emocional: 
habilidades de relacionamento 

Resolver problemas e dar 
devolutivas de maneira 
construtiva. 

Contrapor ao cliente 
alternativas de depósito de 
patentes relacionadas ao 
projeto desenvolvido. 

Gestão de portfólio: 
engloba a gestão 
consolidada dos 
elementos essenciais 
que garantem o 
desenvolvimento de 
todos os projetos 
(carteira de projetos), 
contratados e a 
contratar, alinhada 
com o 
posicionamento 

Identificação e 
Planejamento de 
ações para 
desenvolver novos 
conhecimentos 
 

−  Elaborar cenários de 
soluções para os projetos 

−  Coletar informações 
tecnológicas continuamente 
(nos projetos e externamente) 

−  Analisar e avaliar 
informações por especialistas 

−  Sintetizar e analisar 
informações em Roadmap 

−  Definir ações para 
desenvolver novos 

Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem 

Gerar novas maneiras de 
pensar. 

Analisar o desenvolvimento 
de um conjunto de projetos 
e propor alternativas pra 
otimização do uso da 
infraestrutura crítica de 
pesquisa.  
 
 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
estratégico da 
Unidade credenciada 
frente à sua 
Instituição.  

conhecimentos (pesquisas, 
visitas, testes no projeto, 
treinamentos) 

Desenvolvimento de 
novos conhecimentos 

−  Realizar e acompanhar 
ações para desenvolvimento 
de novos conhecimentos 

−  Preparar nota técnica sobre 
conhecimentos obtidos e/ou 
atualizados 

Inteligência emocional: 
percepção social 

Demonstrar entendimento e 
compreensão de normas 
sociais e do ambiente de 
trabalho a partir da 
perspectiva do grupo. 

Coletar, analisar e 
sistematizar informações 
sobre o aprendizado 
acumulado e propor critério 
de identificação dos 
conteúdos mais relevantes. 

Disseminação de 
novos conhecimentos 

−  Disseminar e incorporar 
novos conhecimentos na 
Unidade Embrapii 

−  Se for o caso, gerir 
propriedade intelectual 

−  Propor melhoria no Plano de 
Ação da Unidade Embrapii 

Liderança e influência social 

Comunicar de forma 
objetiva, simples e clara, 
adequando sua linguagem 
aos diferentes públicos e 
checando o entendimento 
das pessoas. 

Sistematizar e apresentar os 
aprendizados acumulados 
pela equipe e conciliar os 
entendimentos sobre os 
mais relevantes. 

Gestão de 
propriedade 
intelectual (PI): 
compreende a gestão 
da propriedade 
intelectual nas 
negociações e na 
contratação dos 
projetos, a busca por 
resultados passíveis 
de proteção, a 
redação de pedidos 
de proteção, o seu 
deposito junto aos 
órgãos pertinentes 
(ex. INPI), al ́em do 
seu 
acompanhamento 
junto aos órgãos 
externos e o 
monitoramento dos 

Preparo para 
negociação 

−  Busca de anterioridade  
−  Valoração de tecnologias 
−  Provimento de referências 

legais 

Aprendizagem ativa e estratégia 
de aprendizagem 

Estimar a pesquisa, a 
origem dos dados e a 
atualização constante. 

Levantar informações, 
sistematizá-las e justificar a 
importâncias das tecnologias 
já desenvolvidas como 
alternativas de soluções para 
uma nova demanda de PD&I. 

Suporte à negociação 

−  Apoio à negociação de 
direitos sobre a propriedade 
conduzida por instâncias 
especializadas 

−  Apoio à negociação de 
autoria 

−  Apoio à negociação de 
remuneração pelo uso 

Resolução de problemas 
complexos 

Desenvolver habilidades 
reflexivas, analíticas e de 
avaliação para resolver 
problemas e alcançar 
soluções. 

Analisar criticamente os 
direitos de propriedade 
sobre uma tecnologia e 
propor alternativas para a 
conciliação dos interesses. 

Administração de PI 

−  Acompanhamento de 
depósitos 

−  Acompanhamento de uso e 
remuneração 

Inteligência emocional: 
autoconhecimento 

Compreender como outras 
pessoas influenciam suas 
emoções. 

Interagir com órgão externos 
buscando soluções para 
encaminhamentos de 
depósitos de PI pendentes e 



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
resultados advindos 
das inovações 
desenvolvidas. 

−  Sistematização de 
tecnologias de portfólio 

−  Suporte à divulgação 

 

com prazo exíguo para 
conclusão. 

Comunicação: 
envolve as atividades 
de comunicação do 
grupo credenciado e 
da sua Instituição, 
visando a divulgação 
pública das atividades 
EMBRAPII, das 
competências da 
Unidade, seus 
resultados, etc., para 
quaisquer públicos de 
interesse ao 
credenciamento. 

Divulgação de casos 
da Unidade 
 

−  Preparar padrões para a 
descrição de casos 

−  Realizar processos de 
divulgação 

Liderança e influência social 

Cultivar a escuta para 
elaborar uma boa 
comunicação na relação 
entre pares. 

Liderar uma reunião 
conflituosa buscando 
solução para os problemas 
apresentados. 

Planejamento e 
Acompanhamento de 
eventos 

−  Planejar metas de eventos 
−  Planejar evento específico 
−  Acompanhar realização de 

eventos 
−  Comunicar resultados do 

evento 
−  Atualizar Sistema Embrapii 

Empreendedorismo 

Agir de forma proativa às 
oportunidades e 
dificuldades, para aproveitá-
las ou corrigi-las, buscando 
ajuda necessária e/ou 
orientações específicas para 
iniciar suas ações. 

Planejar evento com 
potenciais clientes, 
interessados em conhecer 
as competências da 
Unidade para atender suas 
demandas por inovação. 

Acompanhamento e 
Manutenção do site 

− Definir equipe para 
manutenção do site 

− Definir padrões e 
procedimento para coleta de 
informações 

− Coletar e atualizar as 
informações do site 

Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Inventar ideias incomuns ou 
inteligentes sobre 
determinado assunto ou 
situação. 

Propor alternativas 
inovadoras para a 
comunicação das 
competências e dos 
resultados da Unidade para 
potenciais clientes e 
stakeholders. 

Resolução de Problemas 
Complexos 

Identificar e analisar a 
origem dos problemas, 
agindo nas causas e não 
somente nos sintomas para 
garantir que não sejam 
recorrentes. 

Buscar soluções para 
problemas de alcance da 
comunicação da Unidade 
para os seus diferentes 
públicos alvo.   

• Formação de 
recursos 
humanos (RH): 
inclui todas as 
atividades 
pertinentes à 

Processo não 
considerado 
diretamente no EOE, 
mas relacionado ao 
planejamento e à 
disseminação do 
desenvolvimento de 

 Resolução de Problemas 
Complexos 

Concretizar estratégias para 
organizar e analisar formas 
de resolução de problemas. 

Propor práticas para 
realização de atividades no 
projeto que exercite as 
competências de interesse 
segundo orientações deste 
programa.   



Maturidade 
Operacional 
EMBRAPII 

Sistema 
Excelência 

Operacional 
EOE 

Atividades Típicas 
Segundo EOE COMPETÊNCIA HABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 
PARA PRÁTICAS 

HANDS-ON 
formação de 
recursos 
humanos, com o 
desenvolvimento 
de competências 
via práticas 
hands-on com 
abordagens PBL  

novos 
conhecimentos. 

 
 
 


