Carta Aberta aos sócios e colegas da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ)

Prezados colegas,
Há alguns meses divulgamos aos sócios e demais colegas da SBZ a pesquisa
de opinião intitulada “Percepção sobre as Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira
de Zootecnia”. O intuito foi o de levantar opiniões, sugestões e críticas para melhor
adequar as Reuniões às demandas dos sócios e participantes. Obtivemos o total de
233 respostas, com opiniões das mais diversas, mas que mostram claramente a
necessidade de adequações. Como coordenador dessa pesquisa, tomo a liberdade
de trazer-lhes aqui alguns achados importantes e tecer comentários oportunos.
Setenta e quatro por cento dos respondentes foram profissionais sócios,
sendo que apenas 32% declararam estar com a anuidade 2015 quitada. Destes, 53%
já participaram de mais de cinco Reuniões Anuais. Contudo, 82% dos respondentes
afirmaram estar “moderadamente animados” (45%) ou “desanimados” (37%) em
relação às próximas Reuniões. Esses dados em conjunto evidenciam que, mais do
que antiga, nossa Sociedade ficou “velha”, e precisa rejuvenescer, em forma e
conteúdo. Como fazer isso é o desafio desta e das próximas Diretorias.
Cabe aqui afirmar que, independente de erros ou acertos, a organização das
Reuniões Anuais, e demais atividades administrativas, é feita por grupos que
voluntariamente se prontificam a manter a SBZ em funcionamento, doando seu melhor
para realizar boas Reuniões. Entre sucessos e fracassos, somos todos voluntários,
procurando acertar. Mais uma vez, é extremamente importante a opinião e
contribuição dos colegas que estimam a SBZ.
Voltando ao questionário, os motivos apontados para participar das Reuniões
são bastante variados, com destaque a aquisição de novos conhecimentos (26%) e
apresentação de resultados de pesquisa (23%), evidenciando o caráter científico que
não podemos perder de foco, no planejamento das Reuniões.

As respostas às perguntas abertas (“O que não lhe agrada nas Reuniões”;
“Temas a serem abordados”; “Sugestões”) foram muito variadas e, em alguns casos,
bastante contraditórias. Contudo, algumas opiniões convergentes merecem destaque.
O alto custo das inscrições foi a queixa mais frequente (30%), seguida pela baixa
atratividade das palestras (9%). Da mesma forma, a “Redução nos custos das
Reuniões” foi a sugestão mais apresentada (21%), seguida por “Reunião conjunta
com outras entidades (6%). Cabe aqui um esclarecimento oportuno. As Reuniões
Anuais da SBZ têm seus custos subsidiados por recursos captados pelas Comissões
Organizadoras, provenientes de órgãos governamentais, estatais e privados. Em
média, o valor da inscrição cobre menos da metade dos custos de cada congressista,
sendo o restante proveniente das fontes mencionadas. Como o repasse de recursos
dos dois principais órgãos financiadores (CAPES e CNPq) é variável, em tempos de
“vacas magras”, o subsídio é menor e uma fatia maior do custo per capita recai sobre
o valor das inscrições. Fica assim evidente a necessidade de buscar novas formas de
captação de recursos junto a outros órgãos e, principalmente, iniciativa privada. A
grande interação com o setor produtivo é uma constante em muitas sociedades
científicas, e que tem sido negligenciada pela SBZ. Captando mais recursos
conseguiremos reduzir valores de inscrição e proporcionar conteúdo mais atrativo aos
participantes. Mais um desafio a ser vencido.
Por fim, uma série de considerações bastante pertinentes sobre forma e
conteúdo das reuniões foi explicitada pelos respondentes. Essas são consonantes ao
nosso intuito de realizar Reuniões mais atrativas e relevantes.
Os resultados completos dessa pesquisa serão apresentados na 53ª.
Reunião Anual da SBZ, que será realizada em Gramado/RS, entre 01 e 04 de Agosto.
Convido todos os colegas a estarem presentes e colaborarem no planejamento e
condução de uma Sociedade que é nossa, e para nós.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Patrick Schmidt
(patricks@ufpr.br)
Universidade Federal do Paraná
2º. Vice-presidente da SBZ

Como ajudar a SBZ?

Se você está sensibilizado e motivado a contribuir com o fortalecimento da
sexagenária Sociedade Brasileira de Zootecnia, existem formas simples de ajudar:
 Divulgue aos seus alunos e colegas a importância da SBZ como principal
fórum de discussão da ciência zootécnica no Brasil;
 Participe ativamente das Reuniões Anuais, contribua com opiniões e
sugestões;
 Prestigie a Revista Brasileira de Zootecnia;
 Pague a anuidade e ajude a angariar sócios. Informe-se sobre a situação
financeira da Sociedade, seus custos e receitas;
 Ajude na obtenção de patrocínios às Reuniões Anuais. Indique às comissões
organizadoras entidades, empresas e contatos que possam se interessar em
parcerias sólidas com a SBZ;
 Curta e compartilhe os conteúdos da SBZ nas redes sociais.

