Dar escala à aplicação e uso do GIPS como
ferramenta de melhoria contínua para a
cadeia da pecuária

- Melhoria nas ferramentas para aplicação do GIPS
• Revisão da Plataforma web
• Revisão do aplicativo para celular
• Ajustes na plataforma e APP
- Ajustes no GIPS
• Entender os desafios de aplicação do GIPS em escala
• Identificar que ajustes são necessários
• Propor metodologia para eventual ajuste/revisão do GIPS
- Dar escala ao GIPS
• Aplicação em todo o CD
• Aplicação com todos os associados
• Incorporar à base de dados os GIPS já aplicados em excel (Novilho Precoce, Famasul, Novo Campo)
• Campanha para disseminação do GIPS e treinamento de multiplicadores.
• Parcerias com instituições (ex. SENAR) para aplicação do GIPS em campo
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Melhoria nas ferramentas para aplicação do GIPS
•
•
•
•

Contribuições do grupo tanto na plataforma quanto no APP
Inclusão de “Estado GT” na plataforma
APP funcionando em modo teste com integrantes da comissão
Conversas do Secretariado com desenvolvedor para entrega final

Pontos de atenção:
• Como incorporar os GIPS feitos em excel na plataforma?
• Como ter a plataforma e APP e formato que seja editável após entrega formal?
• Falta incluir uma resposta N/A e comentários pra quando ela for usada

Ajustes no GIPS
• Sugestão inicial de revisar os critérios 4.8 e 4.9. Somente 2 se manifestaram.
• Uma reunião foi organizada com instituições que aplicaram o GIPS em produtores
(Famasul/SENAR-MS, Novilho Precoce-MS, ICV Novo Campo-MT).
•
•
•
•

GIPS é uma excelente ferramenta para o produtor, desde que ele entenda seu uso;
Produtor não consegue fazer o GIPS sem acompanhamento;
Precisa ter uma pessoa específica para disseminar o GIPS, com confiança pré-estabelecida;
Não houve nenhum critério que saltasse aos olhos dos produtores quando GIPS aplicado com um
técnico.

Pontos de atenção:
• Não precisamos revisar os indicadores do GIPS, mas devemos revisar a linguagem e/ou
exemplificar os indicadores, como era no excel. Comissão paritária

Dar escala ao GIPS
• CD auto-aplicou GIPS em Outubro
• Só devemos pensar em dar escala maior depois que plataforma e app estiverem
“redondos”
• Precisamos de uma pessoa dedicada a dar escala ao GIPS e disseminar os vídeos,
por exemplo.
• A estratégia de disseminação devem treinar técnicos que irão aplicar o GIPS em
seus produtores

Pontos de atenção:
• Não se pode começar este processo sem estar com as ferramentas funcionando plenamente
• Devemos captar recursos para dar escala ao GIPS

• Temos de mostrar ao produtor os benefícios de se auto aplicar o GIPS.
• Desenhar estratégia para finalizar APP e plataforma de forma que seja
editável após entrega final.
• Só devemos dar escala ao GIPS quando APP e plataforma estiverem
100% funcionais. Nesse caso devemos envolver atores que lidam com
o produtor (ex. SENAR).

• Captação de recursos para finalizar e dar escala ao GIPS
• Finalizar plataforma e app.
• Revisão de linguagem do GIPS.
• Desenvolver estratégia para disseminação
• Capacitação de multiplicadores
• Ferramentas de comunicação

• Idealmente, quando tivermos uma base de dados grande o suficiente,
poderemos fazer comparações anônimas:

• do produtor consigo mesmo no tempo (esquerda) , e
• com seus pares estaduais e nacionais (direita)

• Plataforma segura e confiável

- Não perder de vista o propósito
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