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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

4.1. Planejamento Organizacional 

O setor rural paraense constituído pelas várias cadeias dos sistemas produtivos da 

agropecuária, forma uma estrutura ocupacional rural definida, que é a base utilizada 

pelo SENAR para o planejamento de suas ações educativas e de capacitação 

profissional. 

Como estratégia de execução de suas ações o SENAR-PARÁ utiliza a estrutura 

interiorizada dos Sindicatos de Produtores Rurais para atender as demandas de 

capacitação dos municípios, descentralizando dessa forma suas ações e aumentando 

sua capilaridade aos 144 municípios paraenses. 

Os Sindicatos dos Produtores Rurais foram agrupados em 10 (dez) Núcleos Regionais 

com número variável de municípios (Figura 2). Em cada núcleo, localizado no 

município sede, temos a presença de um Coordenador, um Administrativo e um 

Assessor Técnico Sindical, denominado ATS, que organiza e acompanha as 

ações/atividades de FPR e PS do SENAR  nos municípios. 

O planejamento das ações de Capacitação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social 

(PS), bem como a parte financeira e orçamentária, é feito todos os anos, constituindo o 

Plano Anual de Trabalho da Instituição elaborado em nível estadual, o qual é 

encaminhado ao SENAR/Administração Central, para composição do Plano Nacional 

Anual de Trabalho. 

O Plano estadual é constituído de metas físicas (cursos, seminários, treinamentos e 

outros eventos), financeiras e orçamentárias. A maior parte das metas físicas é 

indicada pelas parcerias com os Sindicatos de Produtores Rurais, cujos eventos são 

indicados e definidos com base nas principais atividades econômicas dos municípios  

de suas áreas de abrangência administrativa. 

As metas são analisadas pela Coordenação Técnica Pedagógica em conjunto com a 

Superintendência que, levando em consideração o dimensionamento da sua equipe 

técnica disponível e as possibilidades técnicas e operacionais da execução, aprovam o 

Plano de Trabalho, que é executado em parceria com os Sindicatos de Produtores 

Rurais e uma equipe de Instrutores Terceirizados (os instrutores do SENAR).   
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Localização geográfica dos Núcleos Regionais de Sindicatos de Produtores Rurais 

e respectivos municípios sedes (entre parênteses) no estado do Pará. 

Figura 2 

 

 

As ações de Capacitação Profissional e Promoção Social  executadas pelo 

SENAR-PARÁ acontecem de acordo com o Organograma Operacional abaixo  

(Figura 3).                                            
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4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício. 

O SENAR tem como missão institucional desenvolver ações de Formação 

Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) voltada ao homem rural, 

contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria de 

sua qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania.  

No ano de 2016, o SENAR-Administração Regional do Pará- teve como meta 

estabelecida no seu Plano Anual de Trabalho, 1.697 ações no Programa de 

Capacitação Profissional, 500 atividades no Programa de Promoção Social e 

194ações em Programas denominados Especiais (PE), totalizando 2.391  ações.  

Para o atendimento de sua missão, o SENAR utiliza-se de ferramentas técnicas 

laborais como o Plano anual de trabalho – PAT – que por meio desta ferramenta, 

estabelece as metas da entidade para realização de eventos nas diversas linhas de 

ação da área do Programa de Formação Profissional Rural e Promoção Social. 

Para realização dessas metas, o SENAR concentra grande esforço, na realização de 

treinamentos metodológicos, para atualização pedagógica, de antigos e novos 

instrutores, buscando melhorias no desempenho do processo ensino aprendizagem. 

As ações implementadas pelo SENAR se dão em níveis de qualificação, 

especialização, aperfeiçoamento e atualização, e tem como objetivo final a 

preparação dos produtores, trabalhadores, mulheres e jovens rurais, nas ocupações 

que compõe o universo agrossilvopastoril, considerando a sustentabilidade 

econômica, social, política e ambiental. 

Todos os eventos são distribuídos de forma regional com o intuito de utilização de 

instrutores residentes próximos da origem da demanda de capacitação, 

possibilitando, desta forma, uma redução dos custos operacionais na execução dos 

eventos programados / executados. Eventualmente são utilizados instrutores de 

outras áreas o que de certa forma encarece os custos da ação de capacitação. 

4.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico. 

 SENAR-PARÁ elaborou seu plano estratégico em setembro de 2011. Entretanto, 

para que a instituição possa atingir seus objetivos finalísticos - qualificação da mão 

de obra com qualidade - em todas as fases de execução dos eventos de capacitação, 

desde o planejamento até a avaliação, que são realizados quase na sua totalidade nos 

interiores, há necessidade melhorar a estrutura de apoio dos Sindicatos, para que os 

agentes que atuam nos interiores (Assessores Técnicos Sindicais e Instrutores) 

tenham melhores condições de trabalho, melhorias estas que  necessitam de mais 

investimentos e por isso dependem de decisões das instâncias superiores da 

administração. 

4.1.3.Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e 

outros planos 
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Quadro 4.1.3.1. Planos X Competências Institucionais 

Nº Programas/Projetos Objetivos 
Deptº 

Responsável 
Objetivos Estratégicos 

1 
Programa Capacitação 
Profissional Rural-FPR 

Tem como objetivo 
capacitar profissionalmente 
o produtor/trabalhador rural 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 

Capacitar o 
produtor/trabalhador rural 

visando o aumento na 
qualidade e produtividade 

do trabalho. 

2 
Programa Promoção 

Social –PS 

Tem como objetivo 
desenvolver habilidades, 
resgate da autoestima e 

sociabilidade da família dos 
produtores/trabalhador rural 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Desenvolver habilidades, 
resgatar a autoestima e 

estimular a sociabilidade. 

Estreitar relacionamento 
com o produtor  rural. 

3 Programas Especiais 
Tem como objetivo  

potencializar as demais 
ações do SENAR 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Potencializar as demais 
ações do SENAR 

3.1 Negócio Certo Rural 
Capacitar o produtor rural 

para melhor gestão da 
pequena propriedade rural 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Capacitar o produtor para 
a melhor gestão da 

propriedade 

3.2. Inclusão Digital Rural 

Capacitar o produtor rural 
para uso das modernas 

técnicas da comunicação (o 
computador e internet) 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Incentivar o produtor ao 
uso das modernas 

técnicas de comunicação. 

3.3. Útero é Vida 

Identificar carências da 
mulher rural no âmbito da 
saúde pública com ênfase 
na prevenção do câncer do 

colo do útero 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Conscientizar a mulher 
rural para a prevenção do 
câncer do colo do útero. 

3.4. 
Jovem Aprendiz 

(Aprendizagem Rural) 

Capacitar para o trabalho 
jovens com idade de 14 a 

24 anos incompletos e 
vinculados a empresas 

rurais. 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Profissionalizar jovens 
rurais em negócios das 
empresas do setor rural. 

3.5. Projeto Curupira 

Tem como objetivo orientar 
os produtores rurais sobre 

questões legais, ambientais 
e trabalhistas, incluindo  

também ações  de 
capacitação, promoção 
social e de cidadania; 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Profissionalizar jovens 
rurais em negócios das 
empresas do setor rural. 

3.6. Projeto Campo Legal 

Tem como objetivo orientar 
os produtores rurais sobre 

questões legais, ambientais 
e trabalhistas, incluindo  

também ações  de 
capacitação, promoção 
social e de cidadania; 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 
 

Conscientizar o produtor 
e família para as 

questões trabalhistas, 
ambientais e de 

cidadania. 

4 Projeto ATEG 
Fornecer assistência técnica 
e de gestão aos produtores 

rurais 

Coordenadoria 
Técnica 

Pedagógica 

Aumentar a eficiência 
técnica e de gestão das 

propriedades rurais 
assistidas 
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4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos 

planos. 

4.2.1. Instrumentos de monitoramento da execução: 

Planejamento das ações: realizado em conjunto com os sindicatos de produtores rurais; 

Mobilização dos participantes dos cursos: realizada pelo Assessor Técnico Sindical 

(ATS) existente em cada Núcleo de Sindicatos de Produtores Rurais; 

Acompanhamento e apoio para realização dos cursos: realizado pelo ATS; 

Relatório técnico de execução: Elaborado pelo Técnico instrutor no final do evento de 

capacitação; 

Supervisão dos cursos: realizado por técnicos supervisores treinados para esse 

objetivo; 

Avaliação – mediante análise dos relatórios técnicos elaborados pelos instrutores e 

visitas de supervisão aos locais de treinamento; 

 Foram utilizados os instrumentos: Programa de Trabalho (PAT); relatórios  de 

execução das atividades realizados pelos instrutores e visita de supervisão  realizadas 

pelos supervisores. 

Está previsto para o próximo ano de 2017 a implantação da nova ferramenta eletrônica 

de planejamento, controle e gestão das ações FPR e PS, via sistema on line 

denominado SENAR NAS NUVENS, no momento em utilização por outras regionais 

do Senar.  

No caso específico do Programa ATEG, há metodologia específica de planejamento, 

execução, controle e avaliação, sendo todas as fases do processo acompanhadas on 

line por programa de gestão específico. 

Observação: Para o atingimento dos objetivos fins da instituição – capacitação com   

qualidade -  há necessidade de melhorar os sistemas de planejamento, execução, e 

controle das atividades de capacitação, e isto exige melhores condições de apoio dadas 

pelos  sindicatos para essa tarefa, e por necessitarem de maiores investimentos, as 

decisões dependem das instâncias superiores, ou seja, Superintendência e Presidência 

da AR. 

 

4.3. Desempenho Orçamentário. 

Neste ano de 2016 o SENAR/PA, a exemplo de anos anteriores, teve seu orçamento 

financeiro realizado de acordo com as previsões orçamentárias. Os recursos, como é 

de praxe, foram direcionados de acordo com as normas institucionais, sendo 20% 

(vinte por cento) destinados para atendimento às atividades meio e 80% (oitenta por 

cento) para as atividades finalísticas. 

O programa orçamento do SENAR/PA no exercício de 2016, na forma da 

reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 

17.430.601,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta mil e seiscentos e um reais)  

As receitas realizadas atingiram o valor de R$ 16.402.125,25, (dezesseis milhões 

quatrocentos e dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) que 
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representou variação percentual de 94,10% (noventa e quatro, dez por cento) em 

relação a receita da previsão orçamentária. A execução das despesas atingiram um 

patamar de R$15.911.571,63 (quinze milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e 

setenta e um reais e sessenta e três centavos), representando uma efetiva realização de 

91,29% ( noventa e um, vinte e nove por cento) em relação a despesa da previsão 

orçamentária.  

Os recursos de convênios contratados para o ano em avaliação, na sua maioria foram 

liberados em tempo hábil, não causando prejuízos a execução das metas programadas. 

 

4.3.1.Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da unidade. 
 

Quadro 4.3.1.1. Execução Física e Financeira das Ações      

SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/

AÇÃO 

Meta Física 
Orçado Realizado 

% 

Utilização Prev. Real. 

122 - ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 
  1.225.785,00 1.086.114,00 88,61 

0750 - Apoio Administrativo   1.225.785,00 1.086.114,00 88,61 

8701 - Manutenção de Serviços 

Administrativos 
1 1 

 

828.185,00 674.269,61 

 

81,42 

8777 - Pagamento de Pessoal e 

Encargos Sociais 
31 25 361.000,00 378.604,39 104,88 

8711 - Gestão Administrativa 6 6 36.600,00 33.240,00 90,82 

128 - FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
12 12 44.398,00 42.500,00 95,73 

0801 - Formação de Gerentes 

e Empegados 
12 12 44.398,00 42.500,00 95,72 

8718 - Capacitação de Recursos 

Humanos 
12 11 44.398,00 42.500,00 95,73 

131 - COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
15 15 35.862,00 33.333,00 92,95 

0253 - Serviço de 

Comunicação de Massa 
15 15 35.862,00 33.333,00 92,95 

8719 - Divulgação de Ações 

Institucionais 
15 15 35.862,00 33.333,00 92,95 

301 - ATENÇÃO BÁSICA 31 25 156.372,00 167.125,28 106,88 

306 - ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO 
31 25 156.372,00 167.125,28 106,88 

0100 - Assistência ao 

Trabalhador 
31 25 156.372,00 167.125,28 106,88 

8705 - Auxílio Alimentação a 

Empregados 
31 25 156.372,00 167.125,28 106,88 

331 - PROTEÇÃO E 

BENEFÍCIO AO 

TRABALHADOR 

31 25 62.600,00 55.863,00 89,24 

0100 - Assistência ao 

Trabalhador 
31 25 62.600,00 55.863,00 89,24 

8706 - Auxílio Transporte aos 

Empregados 
31 25 62.600,00 55.863,00 89,24 
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SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/

AÇÃO 

Meta Física 
Orçado Realizado 

% 

Utilização Prev. Real. 

0108 – MELHORIA NA 

QUALIDADE DE VIDA 

TRABALHADOR 
10.000 10.883 1.980.770,00 1.988.789,56 100,40 

8788 – Promoção Social Rural 10.000 10.883 1.980.770,00 1.988.789,56 100,40 

333 - EMPREGABILIDADE 33.940 28.333 13.924.814,00 12.537.846,79 90,04 

0108 - Qualificação 

Profissional do 

Trabalhador 

33.940 28.333 13.924.814,00 12.537.846,79 90,04 

8729 - Qualificação Profissional 

na Área de Agropecuária e 

Agroindústria 

33.940 28.333 13.924.814,00 12.537.846,79 90,04 

TOTAL 17.430.601,00 15.911.571,63 91,29 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica e Sistema Contábil RM Saldus 

 

4.3.2..Fatores intervenientes no desempenho orçamentário. 

Faz-se necessário evidenciar os mais importantes fatores intervenientes, sobretudo 

porque são analisados como ambiente externo e, portanto estratégicos nas tomadas de 

decisões. 

O Estado do Pará, embora rico e produtivo em alguns setores da economia, há outros 

que dependem diretamente da demanda dos outros estados, tanto para garantir sua 

sobrevivência, como para a consecução de projetos de desenvolvimento. 

As empresas, têm esse papel de assumirem os riscos visando as suas sobrevivências e 

garantirem os valores pactuados de continuidade no mercado e melhoria na qualidade 

de vida para a clientela. 

Para o atingimento dos objetivos finalísticos da instituição e um bom desempenho 

orçamentário, levando a capacitação profissional e promoção social - com  qualidade, 

há necessidade de melhor os sistemas de planejamento, mobilização, 

acompanhamento, supervisão e avaliação das ações  de capacitação profissional e da 

promoção social, tarefa que exige dos sindicatos de produtores rurais, que são os 

principais parceiros do Senar nessa empreitada, melhores condições de  apoio em 

termos de pessoal, logística e fatores motivadores do trabalho, aos agentes das ações 

nos interiores, os ATSs. 

4.3.3. Execução descentralizada com transferências de recursos.  

Com relação a descentralização com transferência de recursos, o SENAR/PA através 

da celebração de Termos de Colaboração Técnica e Financeira, repassa recursos aos 

Sindicatos, objetivando apoiar as ações voltadas a Formação Profissional Rural e a 

Promoção Social no meio rural, bem como a implantação da politica de interiorização 

e o desenvolvimento de atividades fins do SENAR/PA , no Estado, e ainda, fomentar a 

arrecadação dos entes envolvidos, em conformidade com os planos de trabalho 

elaborados de acordo com as finalidades do objeto. 
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4.3.3.1. Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes 

transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

SENAR/AR/PA 

UG/GESTÃO PA 

Modalidade 

Quantidade 

Instrumentos 

Celebrados 

Montantes repassados no exercício (em R$ 

1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Termo de 

cooperação 
19 14 13 1.571.109,26 1.197.774,02 1.037.700,00 

Contrato de 

Patrocinio 
 04 03  319.400,00 46.000,00 

Termo de Contrato 

Aluguel, feiras 
 02 0  22.000,00 

 

Totais 19 20 16 1.571.109,26 1.539.174,02 1.083.700,00 

Fonte: Assessoria Jurídica e Sistema Contábil RM Saldus 
 

 

 

4.3.3.2. Quadro – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas 

pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de 

repasse. 
R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome:   SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/AR/PA 

UG/GESTÃO: 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e montante 

repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Termo de 

Cooperação 

Contratos 

de 

Patrocinio 

Contrato 

Aluguel 

feira 

Exercício 

do 

relatório 

de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 19 
 

 

Montante 

Repassado 
1.571.109,26   

Contas 

NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
  

 

Montante 

Repassado   
 

Exercícios 

anteriores 

Contas 

NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
  

 

Montante 

Repassado 
  

 

Fonte: Assessoria Jurídica e  Sistema Contábil RM Saldus 
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4.3.3.3. Quadro – Situação da análise das contas prestadas no 

exercício de referência do relatório de Gestão  
 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/AR/PA 

UG/GESTÃO: 

Contas apresentadas ao repassador no 

exercício de referência do relatório de 

gestão 

Instrumentos 

Termo de 

Cooperaçã

o 

Contratos de 

Patrocinio 

Contrato 

Aluguel 

Stand 

Feira 

Contas 

analisadas 

Quantidade aprovada 19 

 

 

Quantidade reprovada 

  

 

Quantidade de TCE 

instauradas   

 

 

Montante repassado 

(R$) 

  

1.571.109,26 

 

 

 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade   

 

 

Montante repassado 

(R$)   

 

 

 

4.3.4. Informações sobre a realização das receitas 

A principal fonte de recursos do SENAR/PA é a receita de contribuições sociais. O 

quadro abaixo apresenta as receitas no exercício. 

 

Quadro 4.3.4.1.  Demonstração da Receita   

Natureza da Receita Orçada Realizada % Realização 

Receitas Correntes 17.430.601,00 16.402.125,19 94,10 

Receitas de Contribuições    

Contribuição para o SENAR 13.248.393,00 12.455.754,19 94,02 

Receita Patrimonial    

Receitas de Valores Mobiliários    

Juros e Títulos de Renda 472.208,00 687.103,79 145,51 

Receitas de Serviços    

Transferências Correntes    

 Outras Transf. de Inst. Privadas 580.000,00 488.364,16 88,49 

Transf. de Convênios e  Termos Adesão 3.100.000,00 2.722.936,36 87,84 

Outras Receitas Correntes    

Outras Receitas 30.000,00 47.966,69 76,95 

Fonte: Sistema SEO e  Contábil RM Saldus 
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4.3.5. Informações sobre a realização das despesas  

4.3.5.1 Quadro – Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária: SENAR/PA  Código UO: UGO: PA 

Modalidade de Contratação 
Despesa paga 

2016 2015 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 376.409,24 333.296,71  

a)    Convite    

b)    Tomada de Preços    

c)     Concorrência    

d)    Pregão  376.409,24 333.296,71 

e)     Concurso   

f)     Consulta   

g)    Regime Dif.de Contratações Públicas   

2.     Contratações Diretas (h+i) 276.240,58 399.701,35 

h)     Dispensa 276.240,58 399.701,35 

i)    Inexigibilidade    

3.     Regime de Execução Especial    

j)      Suprimento de Fundos    

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)    

k)      Pagamento em Folha    

l)    Diárias    

5.     Outros    

6.     Total (1+2+3+4+5) 652.650,32 732.998,06  

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

4.3.5.2.  Quadro - Despesas por grupo e elemento de despesa Pagas 

Grupos de Despesa 2016 2015 

1 – Despesa de Pessoal 1.954.596,76 1.992.271,20 

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas 895.397,16 875.560,16  

13 – Obrigações Patronais 721.912,15 639.275,14  

16 – Outras Despesas Variáveis 281.424,45 271.685,05  

18 – Auxilio Educação    

46 – Auxilio Alimentação 167.125.28 147.013,25 

49 – Auxilio Transporte 55.863,00 58.737,60  

2 –  Juros e Encargos da Divida    

3 –  Outras Despesas Correntes 14.252.712,31 11.700.143,50  

14 -  Diárias 2.052.295,99 1.897.248,49  
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30 – Material de Consumo 1.805.221,41 1.690.778,81  

33 – Passagens e Despesas de Locomoção 444.095,95 440.728,03  

35 – Serviços de Consultoria    

36 – Outros Serviços de Terceiros P. Fisíca 2.375.517,30 2.094.420,48  

39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 7.191.484,44 5.519.816,76 

47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 88.359,78 57.150,93 

Total Geral 15.911.571,63 13.692.414,70 

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

 

4.4 Desempenho operacional. 

O SENAR/PA neste exercício teve um desempenho operacional considerado bom, 

suas metas físicas previstas para os 3 (três) grandes programas FPR, PS e PE, foram 

realizadas quase que em sua totalidade, conforme apresentamos a seguir. 

4.4.1. Programa de Formação Profissional Rural – FPR 
 

Do total de 1.697 eventos de FPR programados para o ano em avaliação,  foram 

realizados 1.666 eventos, correspondentes a 98,17 % de realização, sendo treinados 

28.333 participantes. As cinco maiores demandas de capacitações  realizadas no ano  

foram, em ordem crescente: Aquicultura com 132 eventos e 2.301 produtores 

treinados; Pecuária com 226 eventos e 3.774 participantes; Agroindústria com 293 

eventos e 5.205 participantes; Atividades de Apoio Agrossilvipastoril com 393 

eventos e 6.769 participantes e Agricultura com 481 eventos realizados e 7.869 

participantes treinados. O índice de realização de 98% das metas programadas de FPR 

pode ser considerado bom (Tabela 1).  

Tabela 1. Desempenho do Senar-Pará no Programa (FPR) no ano de 2.016. Belém, 

Pará. 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica. 

 

 

ATVIDADES 
             Nº Eventos 

% 
       Nº Participantes 

Programados Executados Programados Executados 

Agricultura 419 481 114,79 8.380 7.869 

Pecuária 290 226 77,93 5.800 3.774 

Silvicultura 12 19 158,33 240 301 

Aquicultura 97 132 136,08 1.940 2.301 

Extrativismo 92 41 44,56 1.840 684 

Agroindústria 310 293 94,51 6.200 5.205 

Atividades de Apoio 
Agrossilvipastoril 

393 393 100,00 7.860 6.769 

Atividade Prestação de 
Serviços 

84 81 96,42 1.680 1.430 

TOTAL 1697 1666 98,17 33.940 28.333 
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As capacitações em Aquicultura foram direcionadas, na maioria, para a piscicultura de  

água doce em   tanques-rede e escavados no solo, e têm contribuído significativamente 

para a produção  de peixes regionais, a exemplo do pirarucu e tambaqui e espécies 

exóticas introduzidas como a tilápia. Da mesma forma, os treinamentos realizados nas 

atividades de Apoio Agrossilvopastoril na ocupação de tratorista objetivando a 

realização de práticas no preparo solo para plantio e aplicação correta de 

agrodenfensivos (agrotóxicos) também têm contribuído para melhorar o controle de 

pragas e doenças das lavouras, com consequente aumento da produção e 

produtividade.  

Algumas das metas programadas foram ultrapassadas enquanto outras não o foram. 

Conforme citado em relatórios de anos anteriores, a mão de obra rural é bastante 

flutuante e programações realizadas com muita antecedência requerem constantes 

reavaliações o que nem sempre é possível, e isto influi no cumprimento integral das 

metas programadas.  

4.4.2. Programa de Promoção Social - PS 

 

O desempenho do Senar-Pará na execução do Programa da Promoção Social-PS, a 

exemplo do desempenho no Programa de Formação Profissional Rural –FPR, pode ser 

também considerado  satisfatório, com índice de realização de 130,4 % . As atividades 

mais demandadas no ano foram do setor artesanal nas suas várias modalidades. Foram 

realizados nessa atividade 527 eventos de capacitação, do total programado de 325, 

sendo treinados 7.240 participantes. Deve-se ressaltar que as atividades artesanais de 

forte apelo turístico, principalmente  biojóias produzidas com produtos regionais como 

sementes, cipós e outros produtos vegetais, têm sido alternativas para algumas famílias 

aumentarem suas rendas. As atividades artesanais se apoiadas por iniciativas 

governamentais e privadas podem ser fontes alternativas de geração de renda para 

grande número de famílias pobres, além de divulgarem o potencial turístico regional.  

 

Tabela 2. Desempenho do Senar-Pará no Programa Promoção Social (PS) no ano de 

2.016.  

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica 

4.4.3. Programas Especiais - PE 

De 194 ações programadas para o ano em avaliação foram realizadas 113, 

correspondentes a 58,24 % do programado. O Programa Negócio Certo Rural, 

ATVIDADES 
             Nº Eventos 

% 
       Nº Participantes 

Programados Executados Programados Executados 

Saúde 37 28 75,67 740 467 

Alimentação e Nutrição 87 79 90,80 1.740 1.382 

Artesanato 325 527 162,15 5.500 7.240 

Organização Comunitária 28 15 50,00 00 00 

Cultura, Esporte e Lazer 00 00 00 00 00 

Educação ambiental 23 03 13,00 1.900 400 

Apoio às Comunidades 00 00 00,00 00 00 

TOTAL 500 652 130,40 9.300 8.646 



27 

 

realizado em convênio com o SEBRAE-PARÁ, teve sua execução prejudicada por 

carência de recursos financeiros. O Programa Jovem Aprendiz, com execução de  

55,00 % do programado, justifica-se devido a não participação de algumas empresas 

rurais, que por motivos vários não participaram das ações no ano em avaliação. O 

Programa Campo Legal, por ofertar ações semelhantes às do Programa Curupira,   

teve suas ações executadas por este.  O índice de 58,24% de execução das metas 

programadas para o ano de 2016 nos programas PE deixou a desejar  em função das 

dificuldades relatadas  (Tabela 3).  

Para o exercício de 2017, o programa Negócio Certo Rural que tem como objetivo o 

treinamento do produtor para melhorar o planejamento e gestão de sua propriedade 

rural,  tem como parceiro o Sebrae-Pará, e desta forma tem grandes possibilidades de 

apoio financeiro para sua execução. 

Tabela 3. Desempenho do Senar-Pará no Programa Especial (PE) no ano de 2.016. 

Belém, Pará. 

PROGRAMAS 

             Nº Eventos 

% 

       Nº Participantes 

Programado Executado Programado 
Executa

do 

NEGÓCIO CERTO RURAL 40 00 00   600 00 

JOVEM APRENDIZ 40 22 55,00   600 337 

INCLUSÃO DIGITAL  RURAL 70 74 105,71 900 745 

ÚTERO É VIDA 12 12 100,00   1.800 3.630 

CURUPIRA 27 05 18,51 2.000 2.218 

CAMPO LEGAL 05 00 00 750 00 

TOTAL 194 113 58,24 6.650 6.930 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica 

 

4.5. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho são utilizados nas avaliações quadrimestral e anual, 

permitindo comparações de desempenho entre quadrimestres do mesmo ano e 

comparações entre diferentes anos. A seguir são demonstrados os cálculos dos 

mencionados índices para o ano em avaliação. 

 

 EFICIÊNCIA:  
 

Nome: Investimento Médio por Evento  Realizado - IME       
Calcula o valor médio investido por evento. 

 
Observação: os custos operacionais de cada evento (FPR e PS) são fornecidos 

pelo  Setor de Informática do Senar-Pará. 
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Fórmula para FPR: 

 

Custo Total Operacional com FPR    =  3.831.800,00          =  R$ 2.300,00  p/Evento                                                                                                                 

          Nº. de Eventos de FPR                  1.666 
                                    
 Fórmula para PS:   
 

Custo Total Operacional com PS      = 1.500.252,00              =  R$ 2.301,00   p/ Evento 
          Nº. de Eventos de PS                   652 

Nome: Investimento Médio por Participante - IMP 
Calcula o valor médio investido em eventos por participante. 

 
Formula para FPR: 

 
Custo Total Operacional Com FPR   =   3.831.800,00        = R$ 135,24  p/ Participante 
            Nº Participantes de FPR                28.333   
 

Formula para PS:   

 
Custo Total Operacional Com PS = 1.500.252,00      = R$ 137,85  p/ Participante 
        Nº Participantes de PS                  10.883 
 

Nome: Investimento Médio por Hora Aula - IMH 
Calcula o valor médio investido em eventos por Hora Aula. 

 
Fórmula  para FPR:   

 
Custo Total Operacional Com FPR    =   3.831.800,00             = R$ 57,53  p/ Hora 
    Nº Horas Aula de FPR                          66.600 
 

Fórmula para PS:   

 
Custo Total Operacional Com PS  =   1.500.252,00                 =  R$ 57,43  p/ Hora 
   Nº Horas Aula de PS                              26.120 

 

 EFICÁCIA 
 

Nome: Índice de Atingimento das Metas - IAM 
Calcula o percentual das metas totais realizadas em relação ao previsto. 

 
Formula  para FPR:  

 
 Nº de Eventos Realizados     FPR     =    1.666    =  98,17 % 
 Nº de Eventos Programados FPR            1.697            
 

Formula  para PS:   

 
Nº de Eventos Realizados         PS    =      652      =  130,4 %  
Nº de Eventos Programados     PS             500        
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Conclui-se que para ambos os programas a eficiência e eficácia medida pelos índices 

IME, IMP, IMH e IAM  foram considerados bons. Os custos dos eventos de FPR e PS 

foram superiores em 64%  aos custos do ano anterior (2015), devido principalmente   

aos aumentos da instrutória e diária dos instrutores. 

Reafirmamos a necessidade de melhores estruturações dos Núcleos Regionais de 

Sindicatos de Produtores Rurais para que possamos atingir com mais qualidade as 

ações de capacitação profissional e promoção social dos produtores rurais e suas 

famílias.  


