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RESUMO EXECUTIVO
O Pecege é uma associação que tem um claro propósito: compartilhar
conhecimento de qualidade para melhorar a realidade das pessoas.
Para isso, contamos com uma organização altamente qualificada:

Gráfico 1 – Equipes e número de pecegers (colaboradores)

Contamos com uma infraestrutura física composta por 3 estúdios em
Piracicaba/SP e 2 estúdios na cidade de São Paulo (1 deles ainda em
fase de implantação), 9 salas de trabalho, 5 salas para aulas presenciais, 1
laboratório de informática e 6 salas de reunião.
Em 2021, para ampliar nossa capacidade, iniciamos a construção de
uma nova sede em uma área de 13 mil m², concedida pela prefeitura de
Piracicaba, no Parque Tecnológico, com 5 pavimentos, totalizando 12 mil
m² de área ocupada.
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Em um resumo de nossas atividades, iniciativas e ações com parceiros,
atendemos durante 2021 cerca de 30 mil pessoas em eventos, cursos e
treinamentos empresariais.
Somente em dados, o tráfego em streaming atingiu 892 TB e 8 TB de
conteúdos em vídeo foram criados e armazenados.
Nossos sites receberam 4,3 milhões de acessos ao longo do
ano e nossas revistas de conteúdo acadêmico registraram 12.931 visitas.
Já as pesquisas desenvolvidas para o setor sucroenergético atenderam
mais de 230 unidades agroindustriais em todo país e cobriram mais de 1,5
milhão de hectares com dados técnicos focados na produtividade.

Gráfico 2 – Qualificação dos pecegers (colaboradores)
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CARTA DO PRESIDENTE
Apesar dos inúmeros desafios no mercado doméstico e no âmbito
internacional, o Pecege continuou apresentando ótimos resultados em
2021 graças à receptividade do público. Aliás, o Pecege tem quase
dobrado de tamanho, todo ano, nos últimos 5 anos. Em 2021, o número de
participantes nas atividades e cursos organizados e/ou administrados pelo
Pecege aumentou 77% em relação ao ano anterior. Para atender este
crescimento, o Pecege manteve um agressivo programa de investimentos,
tanto em infraestrutura física como em seus colaboradores. A construção
da nossa nova sede (de 12 mil m2) cuja inauguração está prevista para o
segundo semestre de 2022 e o crescimento no número de nossos
colaboradores e associados (de quase 20% em relação a 2020) são dois
exemplos ilustrativos.
Esse esforço tem ocorrido também na dimensão qualitativa. Nossos
colaboradores, já altamente habilitados, têm se beneficiado das
oportunidades de aprimoramento (qualificação e requalificação)
principalmente em cursos de graduação e pós-graduação, buscando o
contínuo aperfeiçoamento de nossos trabalhos.
Todo esse esforço busca fortalecer as ações do Pecege para que possa
continuar cumprindo a sua principal missão: criar mecanismos e
oportunidades para que o maior número possível de pessoas, em qualquer
lugar do mundo, possa – através de educação e do treinamento – passar
por um processo positivo de transformação pessoal e profissional,
atingindo os seus objetivos de crescimento e desenvolvimento.
Acreditamos que pessoas mais educadas e melhor treinadas têm maior
potencial para colaborar em favor do progresso econômico, social e
ambiental da humanidade.
Para o futuro, o nosso desafio será o de facilitar, cada vez mais, o acesso a
conhecimentos de qualidade para públicos cada vez mais amplos, através
de iniciativas próprias ou em parcerias com instituições públicas e privadas
(instituições acadêmicas, governos, organizações do terceiro setor,
empresas privadas etc.)
Prof. Ricardo Shirota
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INTRODUÇÃO
O Pecege é uma instituição sem fins lucrativos com origens no âmbito
universitário e fiel à tradição dos pilares da pesquisa, da extensão e da
educação. Nosso objetivo é expandir o conhecimento de qualidade,
possibilitando que a educação e as ideias inovadoras transformem
positivamente a realidade das pessoas.
Nossa missão é desenvolver, expandir e aplicar o conhecimento
em economia e gestão, aproximando a academia e a pesquisa da
sociedade. Aprendemos, evoluímos e nos reinventamos constantemente
com simplicidade, qualidade e inovação. Desejamos ser reconhecidos
pela excelência de ensino, soluções aplicadas e pela execução de
trabalhos, trazendo como valores o equilíbrio, a ética
e a igualdade na conduta profissional e pessoal; a transparência, a
responsabilidade e a seriedade nas ações; e o empenho, a proatividade e
a eficácia no trabalho em equipe com foco em resultados, sob a base da
responsabilidade econômica, social e ambiental.
Nos adaptamos constantemente às modificações impostas pelo cenário
socioeconômico, oferecendo as melhores soluções em educação superior
a distância e presencial, fomentando experiências e encontros para troca
de conhecimento, inovando no desenvolvimento de tecnologias e, assim,
assegurando o crescimento de pessoas e organizações.
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INICIATIVAS
Inovação e pioneirismo são conceitos inseridos em cada ação do Pecege, desde os cursos de nível superior amplamente oferecidos ao mercado até as experiências que favorecem a circulação do conhecimento, a conexão
entre pessoas e o estímulo ao desenvolvimento social e econômico.
Dessa forma, desenvolvemos projetos únicos e conteúdos voltados para o aprimoramento profissional, apostando na educação continuada como meio de transformação de organizações e pessoas a partir do acesso a novos
conhecimentos.
Em 2021 produzimos cerca de 3.480 horas totais de conteúdo em áudio e vídeo, fornecidos gratuitamente em plataformas de compartilhamento multimídia. Tivemos 2.216 horas de conteúdo transmitido ao vivo em aulas on-line
em nosso sistema de gestão de ensino e mais de 60 horas de conteúdo exclusivo para eventos, que alcançaram 14.740 pessoas.

de conteúdo em áudio e vídeo
produzido e compartilhado

divulgados em plataforma de conteúdo
e revistas acadêmicas

de projetos de trabalhos acadêmicos

de transmissões ao vivo

de treinamento para empresas
pessoas alcançadas em eventos
de conteúdo para eventos
Com a colaboração de especialistas em análises econômicas, projeções de mercado e análises comparativas, fornecemos informações técnico-econômicas como forma de melhoria das atividades
desenvolvidas no Agronegócio. A partir do levantamento de informações primárias e de dados para o monitoramento do cenário econômico atual e das tendências futuras, estabelecemos um canal de pesquisa
acadêmica contínua para gerar conhecimentos que auxiliem no desenvolvimento econômico sustentável do setor.
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Hoje, contamos com mais de 860 indicadores, 11 anos de histórico de
levantamento em mais de 230 unidades agroindustriais atendidas.

da área de tecnologia e inovação

de histórico de levantamento

em vídeo trafegados

agroindustriais atendidas

nos apps desenvolvidos pelo Pecege

em 11 estados brasileiros

O ano de 2021 também marcou a inauguração e início da operação de um
novo estúdio Pecege na capital de São Paulo, com um espaço que
permite trazer ainda mais tecnologia, inovação, interatividade e qualidade
à difusão de conhecimento. O projeto soma 125 m² para de atendimento
de aulas, parcerias e transmissão de eventos. Por falar em tecnologia e
inovação, nossas ações contam com o apoio de uma equipe especializada
em gestão de dados e tratamento de informações para suprir
necessidades e desenvolver soluções inéditas, como é o caso do nosso
sistema de gestão da aprendizagem (LMS) único e original e de aplicações
capazes de gerar experiências inesquecíveis em eventos, sem a presença
de barreiras físicas ou virtuais.

Além disso, a cada dia diminuímos a distância entre culturas ao oferecer
uma plataforma de legendagem e tradução simultâneas de cursos e
eventos - ao vivo ou gravados - totalmente operada por I.A (inteligência
artificial) para os idiomas inglês e espanhol e com 98% de precisão de
acerto para o idioma português.
Com esse projeto, aceleramos ações inovadoras, sustentadas pelo ensino
e pesquisa de qualidade, para nos tornar conhecidos mundialmente como
uma instituição de ensino e pesquisa sem limites geográficos, científicos e
culturais.
Hoje, celebramos convênios e/ou parcerias com diferentes institutos de
ensino e pesquisa de outros países, com empresas associadas ao setor e
promovemos o intercâmbio do conhecimento a partir de eventos e visitas
técnico científicas voltadas à comunidade estrangeira. Apostamos, ainda,
na tradução de conteúdos como ferramenta para um conhecimento mais
universal. Asseguramos que o nosso trabalho de tradução seja executado
de forma ágil a partir de análises mais precisas que melhoram a
experiência do usuário final em questões de localização, cultura e
particularidades do idioma pátrio.
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estrangeiras parceiras

com instituições da

no mundo todo

IMPACTO SOCIAL
O Pecege está voltado para os processos educativos, a pesquisa e a
extensão e contribui com diversas metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), ainda que nem todos os 17 ODS
sejam igualmente relevantes para as nossas atividades por não
caracterizarem o core business da nossa organização.
Atualmente, colaboramos significativamente com 30 metas presentes nos
ODS. Sendo o Ensino a nossa principal atividade, atingimos resultados
dessa meta ao oferecer conhecimento de qualidade a todas as pessoas
com acesso à internet e um programa de bolsas parciais e integrais em 6
modalidades para os cursos de nível superior.

Como reflexo dessas ações, o Pecege recebeu, pelo quarto ano
consecutivo, o Selo Instituição Socialmente Responsável 2021-2022,
reconhecimento conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras
de Ensino Superior (ABMES) a instituições de ensino superior
comprometidas com ações sociais nas áreas de educação, saúde, cultura
e ambiente que promovam a cidadania, o bem-estar e o desenvolvimento
social.

para curso de graduação

para curso de graduação

para curso de pós-graduação*
para curso de pós-graduação*

*bolsas fornecidas por meio da parceria Fealq (MBA USP/Esalq).
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PARCEIROS
Desde sua origem, o Pecege busca democratizar o conhecimento de
forma a contribuir com o desenvolvimento da sociedade em diversos
níveis.
Por meio da parceria firmada com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz (Fealq), desde 2005 os MBAs USP/Esalq são oferecidos
amplamente para uma população que busca qualificação em uma pósgraduação Lato sensu de qualidade.
Atualmente, são oferecidos cursos na modalidade presencial e EaD, com
produção e transmissão semanal de aulas ao vivo on-line e de eventuais
palestras sobre temáticas atuais e desafiadoras do mercado de trabalho,
contextualizando a experiência promovida nos cursos de pós-graduação.
Como forma de aprimoramento profissional, no último ano, a parceria
proporcionou aos alunos programas de convênios realizados com
instituições como SEBRAE, Robert Half e PMI (Project Management
Institute) em complemento ao já elaborado calendário de apresentações
dos projetos de TCC, que contaram com 6.098 apresentação de bancas
em 2021.

Também celebramos uma parceria com o movimento "Todos a Um Só
Voz", projeto que possui como propósito unir todas as cadeias
produtivas do Agronegócio, do produtor à indústria, dos órgãos de
pesquisa às universidades, de associações a revendas agropecuárias ao
consumidor final, tornando o setor forte, conhecido e capaz de melhorar
na vida dos brasileiros.
Juntos, realizamos a produção e transmissão dos webinars “Na Rota
do Líder”, que trazem edições com a participação de líderes do agro
para compartilharem experiências e conhecimentos sobre lideranças;
e da série “De Lá Pra Cá”, com episódios que mostram o caminho que
os produtos percorrem na cadeia do agro até chegar nas prateleiras e
mesas dos consumidores. Ao todo, as transmissões tiveram mais de 2.100
visualizações.
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INSTITUCIONAL
No mundo atual, a essência das organizações são pessoas, responsáveis
por cada projeto, cada decisão e cada operação. Pessoas são as
verdadeiras soluções. Sem elas, não há ideia que possa ser concretizada.
Por isso, cada novo peceger, que está alinhado com o propósito de
contribuir para a disseminação do conhecimento, é valorizado como um
verdadeiro parceiro em cada iniciativa da nossa instituição.
Contamos com mais de 430 profissionais multidisciplinares e capacitados
nas áreas de educação, comunicação, tecnologia, negócios, economia e
gestão, que levam nosso propósito adiante por meio de projetos
elaborados com qualidade e credibilidade.

Para levar conhecimento que faça a diferença, todas as iniciativas do
Pecege requerem um olhar do profissional acadêmico e, por esse motivo,
contam com a ajuda e consultoria de professores renomados, desde o
planejamento até o lançamento de novas ações e cursos.
Atualmente, temos mais de 1.200 profissionais associados atuando em
aulas, bancas de TCCs e na orientação de desenvolvimento de trabalhos.
Para fazerem parte dessas atividades, principalmente nos cursos de pósgraduação Lato sensu, nossos associados contam com titulação mínima
de mestrado.
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www.pecege.com

