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A diversidade genética e a vasta funcionalidade dos microrganismos justificam a importância
de sua preservação em coleções para fins de estudos científicos e aplicações tecnológicas e
embasaram a iniciativa da Embrapa de organizar, em 2001, o primeiro projeto em rede sobre
Recursos Genéticos Microbianos, ao qual se seguiram diversos outros. Em 2012, teve inícioo
projeto GESTCOLcom o objetivode harmonizar os processos gerenciais e operacionais, tendo
como um dos principais resultados o desenvolvimento de um modelo corporativo de gestão,
contemplando 13 capítulos: legislação; organização; sustentabilidade; processos;
armazenamento; documentos; registros; pessoal; infraestrutura; requisitos corporativos de
qualidade; biorrisco; serviços e divulgação. Recentemente, foi aprovado o projeto
QUALIMICRO, visando implementar e monitorar este modelo de gestão, contemplando, além
das sete Coleções de Trabalho (CTs) constantes do GESTCOL, cinco novas CTslotadas
emquatro Unidades Descentralizadas (UDs): CNPSO, CPAFRR, CPACT, CNPF. Como prérequisito para a implementação destes requisitos é preciso avaliar a situação atual das CTs
frente aos mesmos. Para isso, foram realizados diagnósticos iniciais, seguindo-se as etapas
de (1) Planejamento (contato preliminar entre as equipes de diagnóstico e os curadores das
CTs e elaboração de Planos/Agenda contendo os cronogramas, as listagensdos principais
documentos e listas de verificação) e (2) Execução (reuniões de abertura e de encerramento,
registros das constatações por meio do preenchimento das listas de verificação e entrega de
relatórios aos curadores das CTs).Os resultados dos diagnósticos mostraram que o nível de
atendimento das cinco CTs aos 57 itens dos 13 requisitos avaliados foi, em média, de 31%,
sendo que 68% dos itens não foram atendidos.Estes resultados são comparáveis aos obtidos
para as sete CTs avaliadas no âmbito do GESTCOL (2014 - 2015) que apresentaram, em
média, 30% de atendimento e 68% de não atendimento.
Os resultados obtidos mostraram que as CTs da Embrapa apresentaram, no momento da
realização dos diagnósticos, um grau de qualidade semelhante com relação aos requisitos
avaliados, e que estas coleções têm as condições necessárias para implementar de forma
plena omodelo corporativo de gestão e, desta forma, agregar excelência em todas as suas
atividades.
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