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1. APRESENTAÇÃO 

 O Relatório de Gestão do exercício de 2019 do SENAR-DF apresenta o desempenho das 

atividades desenvolvidas pela regional, bem como atendimento a recomendações 

governamentais, a partir de Instruções (IN) e Decisões Normativas (DN), bem como Portarias do 

Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU). Foi desenvolvido 

em acordo com as disposições da Instrução Normativa - TCU Nº 63, de 1º de setembro de 2010 e 

da Decisão Normativa-TCU Nº 178, de 23 de outubro de 2019 e estruturado de forma a 

privilegiar a demonstração da evolução das ações da entidade, apresentando a prestação de 

contas e o balanço patrimonial anual. 

 Para o exercício de 2019, entre as principais realizações da gestão, consta a 

implementação de indicadores de desempenho, considerando o cenário entre 2018 a 2022, 

conforme Planejamento Estratégico.  Este foi desenvolvido por intermédio de diversas atividades 

e contou com as oficinas participativas e a presença das principais partes interessadas (parceiros) 

do SENAR-DF. Além disso, teve destaque as ações obtidas a partir da realização do Programa de 

Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). 

 As atividades contempladas no Plano Anual de Trabalho (PAT) foram executadas dentro 

do previsto, com ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e 

Programas Especiais (PE). Soma-se ao desempenho desta administração regional, parcerias 

estratégias estabelecidas ao longo do exercício, a exemplo do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (SEBRAE-DF), para realização do Programa 

ATeG e também Negócio Certo Rural (NCR).  

 Como desafio para Instituição, considera-se a implementação do Planejamento 

Estratégico, dada a mudança nas características da cultura organizacional e os desafios físicos, 

financeiros e operacionais enfrentados no cumprimento das metas estabelecidas. 

 O conteúdo do presente Relatório de Gestão está estruturado em oito capítulos e anexos, 

descrevendo desde a visão geral da UPC, ao Planejamento Organizacional e Desempenho 

Orçamentário e Operacional, Governança, Relacionamento com a Sociedade, Desempenho 

Financeiro e Informações Contábeis, Áreas Especiais da Gestão e por fim, Conformidade da 

Gestão e Demandas de Órgãos de Controle.  
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 

Quadro 1. Identificação da UPC – Relatório de Gestão Individual. 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Distrito Federal 
Denominação Abreviada: SENAR-DF 
CNPJ: 04.275.413/0001-30 
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho / Economia 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo 
 
Atividade Econômica Principal: Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 
 
Atividade Econômica Secundária: Serviços de agronomia e de consultoria às 
atividades agrícolas e pecuárias 

Código CNAE: 
85.99-6-99 
 
 
74.90-1-03 

Telefones de Contato: (61) 3047-5406 (61) 3047-5408 
E-mail: senar@senardf.org.br 
Página da Internet: www.senardf.org.br 
Endereço: SEPS 709/908 Bloco D, 3º andar, Ed. FAPE, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.390-089 
Fonte: SENAR-DF. 

 
Quadro 2. Identificação dos Administradores. 

ADMINISTRADORES DO SENAR-DF 

CARGO/FUNÇÃO NOME CPF 
PERÍODO DE 

GESTÃO 
Joe Carlo Viana Valle 308.642.911-91 08/2016 a 08/2019 Presidente do Conselho 

Administrativo Fernando Cezar Ribeiro 281.698.401-04 09/2019 a 08/2022 
Everaldo Firmino de Lima 563.760.061-91 01/2017 a 08/2019 

Superintendência 
Kelly Cristina Costa do Nascimento 659.308.941-91 09/2019 a 08/2022 

MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

CARGO/FUNÇÃO NOME CPF 
PERÍODO DE 

GESTÃO 

Henrique José Cruz Laender 033.341.476-49 
08/2016 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Gilsérgio dos Santos Silva 417.951.211-49 
08/2018 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Adriano Varela Galvão 654.372.254-15 06/2019 a 08/2019 

Representante dos Produtores 
Rurais 

Eber Diniz Alves de Lima 797.986.754-87 09/2019 a 08/2022 

Lucindo Alves dos Santos 008.526.687-67 
08/2018 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Representante da Federação dos 
Trabalhadores Rurais na 

Agricultura do Distrito Federal Crenilda da Costa Mangabeira 995.876.291-91 08/2018 a 08/2019 

Ivo Jacó de Souza 072.751.451-20 
04/2017 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Representante do SENAR – 
Administração Central 

José Tomé Oliva Antunes 554.170.356-53 04/2017 a 08/2019 
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MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

CARGO/FUNÇÃO NOME CPF 
PERÍODO DE 

GESTÃO 
Representante dos Trabalhadores 

Rurais 
(Presidente) 

Ademilson Ribeiro de Araújo 003.715.321-83 
08/2018 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Representante dos Produtores 
Rurais 

Renato Calixto Saliba 183.649.501-34 
08/2016 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Representante do SENAR – 
Administração Central 

João Batista da Silva 417.634.671-04 
08/2016 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Representante do SENAR – 
Administração Central 

(Suplente) 
Ariane Arrais 840.640.213-04 

08/2016 a 08/2019 
09/2019 a 08/2022 

Fonte: SENAR-DF. 

 

2.1.1 Organograma Funcional 

Figura 1. Organograma do SENAR-DF. 

 

Fonte: Plano de Cargos e Salários – SENAR-DF. 
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2.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Quadro 3. Tabela de Missão, Visão e Valores do SENAR-DF. 

Missão Visão de Futuro Valores 
Realizar a Educação Profissional, a 
Assistência Técnica e as atividades 
de Promoção Social no Distrito 
Federal, contribuindo para um 
cenário de crescente 
desenvolvimento da produção 
sustentável, da competitividade e 
de avanços sociais no campo. 
 

Ser reconhecido como a entidade 
que oferece as melhores soluções 
para o desenvolvimento rural no 
Distrito Federal. 
 

Nossos colaboradores e processos 
buscam o Conhecimento e a 
Inovação, nossas ações e 
informações prezam pela 
Transparência, Reconhecimento e 
Aprimoramento contínuo, temos 
uma conduta Ética com as pessoas 
e com a Instituição, buscando 
sempre a valorização do 
Pertencimento, temos 
Comprometimento com os 
resultados de toda a Instituição e 
agimos com Profissionalismo para 
cumprir nossa missão com 
excelência. 

Fonte: Planejamento Estratégico 2018/2022 – SENAR-DF. 

 
Quadro 4. Normas e Legislações. 

NORMAS DA UJ 
Norma Endereço para acesso 

Lei nº 8.315/91, publicada no 
DOU no dia 24/12/1991 

http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/legislacao/ 

Decreto nº 566/92, publicado 
no DOU no dia 11/06/1992. 

http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/legislacao/ 

Lei nº 8.315/91, publicada no 
DOU no dia 24/12/1991 

http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/legislacao/ 

Regimento Interno da 
Entidade 

http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/legislacao/ 

Outros documentos Endereço para acesso 
Macroprocessos finalísticos http://www.senardf.org.br/senar2020/programas/ 
Fonte: Portal SENAR-DF. 

 
2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 No âmbito do Distrito Federal, segundo o levantamento do Censo Agro 2017 (IBGE), foi 

possível identificar, dentre os 5,2 mil estabelecimentos agropecuários, que as áreas de produção, 

somam um total de 257 mil hectares. Foram produzidas 299 mil toneladas de milho em grão, 244 

mil toneladas de soja em grão, 1,4 mil toneladas de banana, 2,0 mil toneladas de goiaba, 12 

milhões de cabeças de aves (galinhas, galos, frangas e frangos), 17 milhões de dúzias de ovos, 63 
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mil bovinos efetivo, produção de 20 milhões de litros de leite de vaca e 22 mil pessoas ocupadas 

em atividades agropecuárias (IBGE, 2017).  

 O setor agropecuário no Distrito Federal envolve variedades de grãos, cereais, frutas e 

hortaliças, espalhados por lavouras concentradas nas regiões de Brazlândia, Planaltina e Paranoá. 

Além disso, como demonstrado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER-DF) (Tabelas 1 e 2), o agronegócio no Distrito Federal é diversificado, promovendo 

o desafio no que diz respeito a qualificação da mão de obra do homem do campo. 

 
Tabela 1. Área e Produção de Grandes Culturas no DF e por Regiões Administrativas em 2018. 

Discriminação Área (ha) Participação no DF (%) Produção (t) Participação no DF (%) 
DISTRITO FEDERAL 147.324,38 100,00 765.243,66 100,00 

Café 438,38 0,30 1.152,98 0,15 
Feijão 10.520,05 7,14 29.022,98 3,79 

Milho 54.969,75 37,31 435.558,22 56,92 
Soja 72.419,50 49,16 240.382,89 31,41 

Sorgo 2.999,40 2,04 12.585,22 1,64 

Trigo 2.054,20 1,39 8.624,71 1,13 
Outras 3.923,10 2,66 37.916,66 4,95 

Fonte: Emater-DF, 2018.  

 
Tabela 2. Área e Produção de Frutas no Distrito Federal e por Regiões Administrativas em 2018. 

Discriminação Área (ha) Participação no DF (%) Produção (t) Participação no DF (%) 
DISTRITO FEDERAL 1.439,62 100,00 35.876,79 100,00 

Banana 178,64 12,41 4.101,05 11,43 

Goiaba 317,00 22,02 9.192,00 25,62 
Laranja 57,91 4,02 1.326,10 3,70 
Limão 162,28 11,27 4.796,84 13,37 

Maracujá 117,06 8,13 4.757,11 13,26 
Tangerina 106,50 7,40 2.926,21 8,16 

Outras 500,23 34,75 8.716,01 24,29 
Fonte: Emater-DF, 2018. 

 
 O SENAR-DF atua realizando cursos, treinamentos, assistência técnica e gerencial, 

seminários e diversas atividades de caráter educativo, de acordo com as necessidades e interesses 

do público rural. Para isso, suas ações são descentralizadas e vão ao encontro de homens e 

mulheres do campo onde o trabalho acontece, seja no curral, na plantação, debaixo da árvore ou 

na casa de um dos participantes dos eventos, sempre respeitando a realidade e as peculiaridades 

de cada comunidade atendida.  
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 Ao seu público é disponibilizada uma oferta educativa variada, específica e definida no 

PAT, desenvolvido a partir das necessidades de FPR, ATeG e PS no âmbito do Distrito Federal.  

 Para o exercício de 2019, o Programa de ATeG foi o de maior destaque, promovendo 

educação e empreendedorismo a produtores rurais em diversas linhas de ações, como Agricultura 

Anual, Agricultura Orgânica, Horticultura Convencional, Fruticultura, Floricultura, 

Bovinocultura, Piscicultura, Apicultura e Suinocultura.  

 No custeio das ações, o SENAR-DF tem como fonte de recurso a contribuição mensal 

compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, com caráter corporativo 

de interesse da categoria profissional e econômica. A natureza jurídica da contribuição do 

SENAR é distinta da contribuição previdenciária (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - 

FUNRURAL) e, embora, por razões operacionais, ainda tenha parte de seu recolhimento 

efetuado no sistema SEFIP/GFIP na mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se desta 

em legislação, destinação e objetivo. 

 Qualquer produto rural que seja de origem animal ou vegetal, extrativo ou cultivado, no 

momento de sua primeira comercialização é tributado em 0,2% e 0,25% (Produtor rural pessoa 

física e jurídica, respectivamente) sobre o seu preço de venda em favor do SENAR e 2,5% sobre 

a folha de pagamento do setor agrário das agroindústrias de avicultura, suinocultura, piscicultura, 

carcinicultura, florestamento e reflorestamento. Essas contribuições são recolhidas de duas 

formas: parte por meio do sistema SEFIP/GFIP do INSS via Guia da Previdência Social (GPS) 

que são repassadas à Receita Federal do Brasil (RFB) e a outra durante as retenções feitas pelas 

empresas que comercializam produção rural adquiridas de produtor rural pessoa física por meio 

do sistema eSocial (RFB) e seu recolhimento é feito via Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais (DARF).  

 Dentro do ambiente de negócios, destacam-se as seguintes oportunidades:  

• Definição das competências dos projetos e programas de outras instituições similares aos 

ofertados pelo SENAR-DF; 

• Recursos financeiros positivos, mantendo-se em constante linear;  

• Fortalecimento da parceria entre o SENAR-DF e o SEBRAE-DF, para execução das 

ações do programa Negócio Certo Rural (NCR) e a ATeG; 
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• Estruturação do setor de arrecadação, ampliando e capacitando os agentes técnicos para 

atuarem de forma direta com o público arrecadador, fortalecendo as parcerias com a 

RFB/BSB e o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRC/DF); 

• Monitoramento e controle das tomadas de decisões dos gestores a curto, médio e longo 

prazo permitindo a Regional criar seus indicadores de resultados para os próximos 5 

anos; 

• Demonstração dos resultados da pesquisa de satisfação das ações de FPR, ATeG e 

atividades de PS. 

 Entretanto, no exercício de 2019, podemos destacar como principais ameaças: 

• Frente aos avanços tecnológicos responsáveis por mudanças com profundo impacto no 

processo produtivo, econômico e social, a falta do departamento de TI e infraestrutura de 

redes adequada são gargalos da Instituição e, por se tratar de um alto investimento, tanto 

na infraestrutura quanto na manutenção da rede, prejudica a produtividade dos 

profissionais que lidam diariamente com os sistemas; 

• Diferente dos estados onde o Sindicato Rural atua diretamente nos municípios, os 

Sindicatos que compõe a Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-

DF) são segmentados por categorias produtivas e estão estabelecidas na Sede da FAPE-

DF, o que compromete sua atuação nas Regiões Administrativas de todo o Distrito 

Federal; 

• Limitação de recursos financeiros em virtude do tamanho da área produtiva; 

• Limitação operacional e financeira frente às mudanças que o planejamento estratégico 

gerou que subsidie as tomadas de decisões por meio dos indicadores de resultados; 

• Capilaridade e quantitativo operacional favorável da Instituição Pública de Extensão 

Rural, prestadora de serviços similares ao SENAR, EMATER-DF.  
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
E OPERACIONAL 

 
3.1 RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 O SENAR-DF conta com três principais vias de ação: FPR, ATeG e PS. Sendo assim, 

oferece uma série de programas e cursos especiais em sintonia com a missão e visão institucional 

em prol do seu público alvo, com o propósito de alcançar os objetivos estratégicos, descritos no 

Planejamento Estratégico (2018-2022). 

 A atuação constante do SENAR-DF busca a promoção de melhorias na área de 

organização administrativa e de gestão de recursos humanos. Para implantação das estratégias, o 

SENAR-DF necessita superar em curto e longo prazo, quatro barreiras: financeira; quantitativo 

de clientes; processos internos e infraestrutura; e pessoas e gestão do conhecimento.  

 Adiante, serão apresentados os objetivos estratégicos ora implantados e/ou em 

implantação, um breve descritivo contendo suas principais atribuições, áreas responsáveis pela 

execução das metas, bem como as principais ações que visam contribuir para o alcance destes 

objetivos. 

 Segue, descrito pela Figura 2, o painel do Mapa Estratégico do SENAR-DF a ser 

alcançado entre 2018 e 2022. 
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Figura 2. Painel do Mapa Estratégico do SENAR-DF. 

Fonte: SENAR-DF. 

 

 Conforme demonstrado pela Figura 3, o Plano Anual de Trabalho (PAT) é elaborado a 

partir dos diagnósticos externos e internos, caracterizando a região e atendendo a capacidade 

financeira e técnico operacional, respectivamente.  

 O diagnóstico externo é obtido a partir da análise do ambiente externo da Instituição, 

mapeando características sociopolíticas e econômicas do Distrito Federal. Os parceiros e o 

mobilizador identificam as demandas de ações de FPR, ATeG e atividades de PS. Essas 

informações são analisadas pela equipe técnica do SENAR-DF e monitoradas durante o 

planejamento e aprovação mensal dos eventos, atendendo às prioridades da profissionalização e 

aos objetivos pretendidos pela gestão.  
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 Após a análise criteriosa da capacidade técnico operacional do SENAR-DF, é 

determinado o diagnóstico interno, na qual a instituição faz um estudo de suas possibilidades e 

limitações para atendimento às necessidades verificadas. A partir da compatibilização dos dois 

diagnósticos (externo e interno), elabora-se o PAT.  

 

Figura 3. Etapas de Planejamento para elaboração do PAT.  

 

Fonte: Coordenação Técnica. 

 
3.1.1 Ser referência no Distrito Federal, através das alianças estratégicas e 

comunicação eficiente com o público-alvo do SENAR-DF. 

Descrição Geral 

Fortalecer a relação com os Sindicatos filiados à Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal 
– FAPE-DF, no que tange ao processo de sensibilização e mobilização das ações do SENAR-DF para 
obter maior consistência na definição dos treinamentos de Formação Profissional Rural, Assistência 
Técnica e Gerencial e nas atividades de Promoção Social, como forma de legitimar o planejamento. 

Kelly Cristina Costa do Nascimento 
Responsável CPF: 659.308.941-91 

Cargo: Superintendente 
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 Através de Termo de Cooperação Técnico e Financeiro, foi estabelecida parceria com a 

disponibilidade de um técnico mobilizador do quadro do SENAR-DF, para atuar em conjunto 

com os Sindicatos. O principal objetivo é representar a Instituição em reuniões, associações, 

eventos, dentre outros, dos respectivos segmentos, a fim de intensificar a divulgação das ações, e 

com isso melhorar o processo de seleção e recrutamento do público alvo com foco nas reais 

necessidades. Também foi celebrado parceria com os Sindicatos para prestação de serviços por 

meio de Termo de Cooperação Técnica e Financeira para atuação no processo de lançamento de 

dados cadastrais dos produtores, acompanhamento do desenvolvimento técnico e gerencial do 

produtor rural através do sistema SISATeG e pesquisa de satisfação bimestral, no âmbito da 

metodologia da ATeG. Foram celebrados os Termos com os seguintes Sindicatos e respectivas 

cadeias produtivas:  

• Sindicato dos Apicultores do Distrito Federal (SINDIAPIS): atendimento à cadeia 

produtiva de Apicultura; 

• Sindicato dos Floricultores, Fruticultores e Horticultores do Distrito Federal 

(SINDIFHORT): atendimento às cadeias produtivas de Floricultura, Fruticultura e 

Horticultura Convencional; 

• Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal (SINDISUINOS): atendimento à cadeia 

produtiva da Suinocultura;  

• Sindicato dos Produtores Orgânicos do Distrito Federal (SINDIORGÂNICOS): 

atendimento à cadeia produtiva da Agricultura Orgânica;  

• Sindicato Rural do Distrito Federal (SRDF): atendimento às cadeias produtivas de 

Piscicultura e Grãos; 

• Sindicato dos Criadores de Bovinos, Bubalinos e Equídeos do Distrito Federal (SCDF): 

atendimento à cadeia produtiva da Bovinocultura de leite. 
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3.1.2 Inovação e desenvolvimento de novas soluções, considerando a demanda dos 

parceiros estratégicos. 

Descrição Geral 

Formalizar parcerias estratégicas com entidades, instituições e empresas que, de alguma forma, 
possam realizar um trabalho conjunto para o desenvolvimento da Formação Profissional Rural, 
da Assistência Técnica e Gerencial e da Promoção Social no meio rural. 

Kelly Cristina Costa do Nascimento 
Responsável CPF: 659.308.941-91 

Cargo: Superintendente 
 

 Este objetivo tem por finalidade aprimorar ainda mais as parcerias institucionais. 

Destacam-se:  

• Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus São Sebastião: Capacitação de alunos nos 

treinamentos de Tecnologia Alternativa em Solocimento Artesanal, Viveirista e a 

realização do programa Mulheres em Campo; 

• Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(SEAGRI/DF): Formação Profissional Rural na área ocupacional de mecanização 

agrícola; 

• SEBRAE/DF: Realização do Programa Negócio Certo Rural (NCR), com foco em 

empreendedorismo, contemplando 11 (onze) turmas, com carga horária de 506 

(quinhentos e seis) horas; 

• SEBRAE/DF: Realização do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, em 09 (nove) 

cadeias produtivas: 

1. Agricultura Anual – Grãos; 

2. Agricultura Orgânica; 

3. Apicultura; 

4. Bovinocultura; 

5. Floricultura; 

6. Fruticultura; 
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7. Horticultura Convencional;  

8. Piscicultura; 

9. Suinocultura. 
 

 Ao total, essas ações representaram 576 participantes diretamente, conforme gráfico 

abaixo. 

 
Gráfico 1. Quantitativo de participantes atendidos em 2019 em parceria com IFB, SEAGRI-DF 

e SEBRAE-DF.  

 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 
3.1.3 Ser reconhecido como agente de transformação na vida profissional e contribuir 

para o desenvolvimento da sociedade rural. 

Descrição Geral 

Manter e ampliar o curso Técnico em Agronegócio, de nível médio, oferecido na modalidade à 
distância, com 20% da carga horária presencial, totalmente gratuito e validado pelo Ministério 
da Educação e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Ademar Fernandes dos Anjos Junior 
Responsável CPF: 712.784.511-53 

Cargo: Coordenador de Projetos 
 
 Para execução do programa Rede e-Tec Brasil, visando a educação Formal em convênio 

com o Ministério da Educação (MEC), a Instituição conta com 02 (dois) Polos de apoio 
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presencial, uma situada na Sede do SENAR-DF em Brasília e outro na Cooperativa 

Agropecuária do Distrito Federal (COOPADF) na Região Administrativa do Paranoá.  

 Cabe ressaltar que a partir de 2018, o preenchimento das vagas atendeu prioritariamente 

aos requisitos estabelecidos pelo órgão demandante, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), em conformidade com as normas de execução previstas na Portaria 

MEC 817 de 13 de agosto de 2015 do Bolsa-Formação.  

 

Quadro 5. Demonstrativo da Educação Formal realizada em 2019.  

Atividade Polo 
Ano de 
Início 

Carga 
Horária 

Total 

Carga Horária 
Presencial 

Alunos 
Matriculados 

Alunos 
Concluintes 

Técnico em Agronegócio Brasília 2018/1º 1230 246 20 9 

Técnico em Agronegócio COOPADF 2018/1º 1230 246 20 12 

Técnico em Agronegócio Brasília 2019/1º 1230 246 20 13* 

*Em execução pela regional 
Fonte: Coordenação Técnica.  

  

 Durante a execução do programa, podemos destacar como principais dificuldades: taxa 

de evasão escolar, homogeneidade e nível de escolaridade bastante distinta e baixa 

disponibilidade de profissionais credenciados junto ao SENAR-DF para atuarem no Curso de 

Formação Técnica.  

 
3.1.4 Resultados financeiros e arrecadação ampliada 

Descrição Geral 

Orientar potenciais contribuintes sobre a forma correta de recolhimento das contribuições ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Distrito Federal – 
SENAR-DF, com o apoio de parceiros, tais como entidades de classe, órgãos do governo e 
associações, nos aspectos formais e administrativos referentes a arrecadação 

Simone Elias Machado 
Responsável CPF: 900.324.206-25 

Cargo: Gerente Administrativo-Financeira 
 
 Para fomentar esse objetivo estratégico o setor de arrecadação busca orientar adquirentes 

de produção rural, produtores rurais e profissionais envolvidos na comercialização de produção 

rural, sobre temas como, legislações que tratam das contribuições ao SENAR e suas atualizações, 
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mudanças nos sistemas de captação de recursos do Governo Federal e suas alterações 

(SEFIP/GFIP - INSS para o eSocial - RFB). Enfoque na prerrogativa dos produtores rurais em 

optar no início de cada exercício pelo tipo de contribuição previdenciária que vai fazer durante o 

ano, sobre a folha de pagamento ou substitutiva sobre a comercialização da produção, autorizada 

pela lei 13.606/2018 e da isenção de alguns produtos rurais da contribuição ao SENAR. 

 Em números, como resultados ao final do exercício, um total de 240 visitas técnicas de 

orientação, 32 potenciais contribuintes identificados, 07 eventos realizados envolvendo 399 

participantes. No exercício houve aumento das contribuições compulsórias creditados em conta 

corrente na ordem de 30,72% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3. Acompanhamento do exercício dos índices do setor de arrecadação presentes no 

Planejamento Estratégico. 

1.  ARRECADAÇÃO ANUAL 

2018 2019 
1.1. Valor Bruto da Arrecadação (subtraídos 3,5% da RFB) 

2.809.908,67 3.732.805,31 

2018 2019 1.2. Valor Líquido Repassado creditado em C/C (deduzidos 
5% Federação, 10% SENAR Adm. Central e 5% CNA) 2.466.180,09 3.223.628,62 

BRUTO 
CREDITADO EM 

C/C 1.3. Variação Percentual em relação ao ano anterior    
32,84% 30,72% 

2. VISITAS DE ORIENTAÇÃO 

2.1. Visitas a Produtores 88 

2.2. Visitas a Contadores 61 

2.3. Visitas a Empresas 91 

TOTAL 240 

3. MITIGAÇÃO DE RISCOS 

3.1. Eventos: “Legislação das contribuições ao SENAR” 
Total de 07 eventos realizados com um total 
de 399 participantes (com a parceria de 05 
entidades). 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira, Departamento de Arrecadação.  
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As informações sobre as contribuições devidas ao SENAR eram repassadas a esta 

Regional pela Previdência Social, com isso o setor de arrecadação gerenciava os dados dos 

contribuintes. Com as informações a UJ mantinha em seu banco de dados os relatórios dos 

maiores contribuintes, a identificação de contribuintes sem o devido recolhimento, detecção de 

novos contribuintes, contribuintes ativos e recuperados, separação dos contribuintes por 

atividade econômica. Com a mudança da legislação no ano de 2018 essas informações ficaram 

sob a responsabilidade da Receita Federal do Brasil, que justificou não ser possível o repasse dos 

dados dos contribuintes devido a Lei de Sigilo Fiscal. Após o fim do repasse dessas informações 

o gerenciamento dos dados dos contribuintes não pode mais ser realizado, além dos pedidos de 

retificação de guias e de representação junto a RFB (IN 1071, de 2010), entre outras dificuldades 

como a alimentação dos índices utilizados no planejamento estratégico.  

 

3.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 Conforme a recomendação 2.1.1.1 da CGU, recomendação 01, o SENAR-DF instituiu 

desde o exercício de 2018 o Planejamento Estratégico contando com a participação de diversos 

setores e entidades, aprovado pelo Conselho Administrativo da UPC. As demandas levantadas 

são planejadas de forma a atender a todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal e seus 

respectivos núcleos rurais por meio de ações que compatibilizam com as características 

produtivas e ao mercado de trabalho das mesmas. O PAT do exercício de 2019 estabeleceu as 

metas conforme descritas na Tabela 4, distribuídas em Programas e respectivas linhas de ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão 2019  SENAR-DF 
26 

 

Tabela 4. Demonstrativos das Ações/Atividades programadas no Exercício de 2019, conforme 

PAT.   

Programa Linha de Ação Eventos Participantes Carga Horária 

Agricultura 

Agroindústria 

Aquicultura 

Atividades de Apoio Agrossilvipastoril 

Atividades Relativas à Prestação de Serviços 

Formação 
Profissional 
Rural – FPR 

Pecuária 

141 1.692 4.384 

Artesanato Promoção Social 
– PS Saúde 

17 204 608 

Projeto ABC Cerrado 02 278 09 

Mulheres em Campo – MC 07 105 280 
Programas 
Especiais – PE 

Negócio Certo Rural – NCR 10 300 460 

Educação Formal 
– EFO 

Rede e-Tec Brasil (Técnico em Agronegócio) 03 60 369 

Agricultura Orgânica 

Apicultura 

Bovinocultura 

Floricultura 

Fruticultura 

Grãos 

Horticultura Convencional 

Piscicultura 

Assistência 
Técnica e 
Gerencial – 
ATeG 

Suinocultura 

10 212 10.176 

Aprendizagem 
Rural – AR 

Jovem Aprendiz 01 12 60 

Outras 
Atividades – OA 

Oficinas, Palestras e Seminários 25 2.500 200 

Fonte: Coordenação Técnica. 

 

3.2.1 Análise dos Indicadores de Resultado 

 Atendendo a recomendação 1.1.1.1 da CGU, relativa a implementação de indicadores de 

desempenho de eficiência, economicidade e efetividade nas ações finalísticas, o SENAR-DF 

adotou como metodologia para medir os resultados a comparação das metas quantitativas 

previstas no PAT e as ações efetivamente realizadas, além de levantamento de indicadores 

quanti-qualitativos, apresentados no item 3.2.1.1 deste relatório. Abaixo segue o comparativo das 

metas previstas e realizadas dos principais programas/projetos dos exercícios de 2017, 2018 e 

2019. 
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Tabela 5. Número de Eventos Previstos e Realizados.  

2017 2018 2019 
Programa/Projeto 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

FPR 126 126 140 141 141 149 

PS 12 12 13 13 17 17 

Projeto ABC Cerrado 10 10 10 11 02 02 

Mulheres em Campo 02 02 05 05 07 07 

NCR 15 15 13 13 10 11 

Técnico em Agronegócio 01 01 02 02 03 03 

ATeG 09 09 10 10 10 10 

Jovem Aprendiz     01 00 

Oficinas, Seminários e Palestras 20 21 20 16 25 39 

Fonte: Coordenação Técnica. 

 
 De acordo com o histórico obtido pela Tabela 5, conclui-se que em 2019 houve maior 

incremento no quantitativo de ações/eventos realizados, mediante o previsto, quando relacionado 

aos exercícios anteriores. Tal fator deve-se pela alta demanda de ações ao longo do exercício, 

justificando a reformulação da proposta inicial, demonstrado pelo gráfico abaixo, somando-se 

todos os eventos realizados dentro do exercício.  

 

Gráfico 2. Histórico de Eventos previstos e realizados, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  
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 Nota-se que o incremento de eventos realizados foi de 10% em relação ao previsto. A 

maior alteração deve-se ao Item “Oficinas, Seminários e Palestras”, cujo quantitativo superou, 

individualmente, 56% do esperado (Gráfico 3). Cabe a mesma análise para FPR e NCR, em 

menor proporção, variando positivamente 5% cada.  

 Para o Programa Jovem Aprendiz não houve ações dentro do exercício, contribuindo 

negativamente à variação apresentada (cabe também aos próximos indicadores contidos nesta 

seção). Justifica-se tecnicamente pela dificuldade de obtenção de parceiros que se adequem à 

normativas legais mínimas exigidas para execução deste. Para os demais itens, não houve 

variação.  

 

Gráfico 3. Histórico de Eventos para o item Oficinas, Seminários e Palestras previstos e 

realizados, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  
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Tabela 6. Número de Participantes Previstos e Realizados. 

2017 2018 2019 
Programa/Projeto 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

FPR 1.512 1.779 1.680 1.952 1.692 2.099 

PS 144 139 156 163 204 240 

Projeto ABC Cerrado 200 200 250 256 278 278 

Mulheres em Campo 30 28 75 71 105 105 

NCR 450 259 390 222 300 189 

Técnico em Agronegócio 40 40 40 40 60 60 

ATeG 225 201 305 382 212 210 

Jovem Aprendiz     12 00 

Oficinas, Seminários e Palestras 300 913 866 1.262 2.500 1.797 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 

 Com relação aos participantes, a tendência de aumento foi contínua ao longo dos 

exercícios apresentado. Para 2019, conforme Tabela 6, para FPR, PS e Mulheres em Campo o 

quantitativo variou dentro do estabelecido internamente, via planos instrucionais. Padronizou-se 

entre 12 a 15 alunos por evento, sendo que os valores médios ficaram em 14,08, 14,11 e 15 

alunos, respectivamente. 

 Para o Programa NCR, o valor médio foi satisfatório, atingindo 17,18 participantes. Neste 

caso, entende-se que a cada turma, pode haver até 02 (dois) participantes para cada propriedade 

atendida, variando então entre 15 a 30 participantes por evento, justificando-se a redução 

observada entre realizado (189 participantes) e previsto (300 participantes).  

 Outros itens apresentaram valores absolutos abaixo do esperado, sendo Oficinas, 

Seminários e Palestras e ATeG. Para o primeiro, a variação negativa apresenta-se em 28%. O 

principal desafio é a operacionalização dos eventos, uma vez que há necessidade de 

comprovação dos participantes e, para esta modalidade, há alto fluxo/trânsito de público, bem 

como sua diversificação. No caso de ATeG, 02 (dois) produtores solicitaram desistência ao 

Programa e, na fase em que se encontravam não houve possibilidade de substituição.   

 Diante dos fatores apresentados, conforme demonstrado no gráfico abaixo, houve 

decréscimo de 7% em relação ao previsto. A administração regional pontua que os fatores de 

maior contribuição negativa relativa à participantes orienta para a reformulação da 

sensibilização/mobilização, a fim de reduzir a evasão destes.   
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Gráfico 4. Histórico de Participantes previstos e realizados, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 

Tabela 7. Carga Horária Prevista e Realizada.  

2017 2018 2019 
Programa/Projeto 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

FPR 4.432 4.568 4.608 4.712 4.384 4.824 

PS 400 448 488 496 608 608 

Projeto ABC Cerrado 560 560 560 616 09 09 

Mulheres em Campo 80 80 200 200 280 280 

NCR 690 690 598 598 460 506 

Técnico em Agronegócio 45 45 492 349 496 562 

ATEG 6.300 5.892 3.456 5.132 10.176 9.496 

Jovem Aprendiz     60 00 

Oficinas, Seminários e Palestras 160 167 200 234 200 274 

Fonte: Coordenação Técnica. 

  

 A carga horária, discriminada na tabela 7, está diretamente relacionada ao quantitativo de 

eventos realizados, variando positivamente para FPR, NCR e Oficinas, Palestras e Seminários

 Em linhas gerais, conforme demonstrado no gráfico abaixo, a variação negativa foi 

insignificante, demonstrando que 99% das atividades previstas foram realizadas. A maior 

variação deve-se ao item “Técnico em Agronegócio”, justificado pelo quantitativo de 

dependências relativas ao período, referente a alunos que não alcançaram notas satisfatórias.  Os 
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demais itens não apresentaram variação significante, representando um quantitativo realizado 

ideal dentro do que foi previsto.  

 

Gráfico 5. Histórico de Carga Horária prevista e realizada, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 
Gráfico 6. Histórico de Carga Horária para o item ATeG prevista e realizada, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 

 A exceção do que foi apresentado anteriormente, para o item ATeG destaca-se um 

decréscimo de 7% em relação ao previsto. Tal fator deve-se à desistência de produtores rurais ao 
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Programa e, devido à modalidade de parceria estabelecida, ao longo do exercício não houve a 

possibilidade de substituição gradual.  

 

Tabela 8. Custo dos Programas/Projetos - Previsto e Realizado, entre 2017 e 2019.  

2017 2018 2019 Programa/ 
Projeto Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

FPR 2.147.934,62 1.970.393,99 1.989.140,00 1.153.505,18 2.962.040,00 1.258.026,48 

PS 204.565,20 160.987,76 115.000,00 105.682,68 65.000,00 42.513,31 

Projeto ABC 
Cerrado 

105.000,00 109.857,42 125.000,00 114.149,67 28.932,00 21.471,40 

Mulheres em 
Campo 

6.500,00 7.994,24 42.500,00 37.831,50 31.500,00 38.367,02 

NCR 172.500,00 166.129,25 190.000,00 139.619,94 165.400,00 149.587,77 

Técnico em 
Agronegócio 

40.000,00 35.753,00 33.750,00 35.926,20 73.300,00 77.979,50 

ATeG 629.700,00 538.060,00 538.224,00 823.064,93 1.325.740,00 1.321.570,00 

Jovem 
Aprendiz 

- - - - 3.600,00 - 

Oficinas, 
Seminários e 

Palestras 
38.500,00 35.035,58 200.000,00 243.019,42 20.000,00 126.269,96 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 
 Os custos relacionados no exercício de 2017 foram apurados levando em consideração o 

custo direto (Material didático e instrucional, refeição, instrutoria/consultoria, técnicos, 

mobilização e combustível), ficando o custo indireto (demais despesas como água, luz, 

condomínio e etc.) rateados apenas nos eventos de FPR e PS, e a partir do exercício de 2018, o 

custo indireto dos eventos passou a ser apurado para os demais programas, sendo rateado pelo 

número total de participantes de cada programa/projeto. 
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Tabela 9. Histórico Financeiro por Evento realizado nos Exercícios, entre 2017 e 2019.  

Exercício 
Programa/Projeto 

2017 2018 2019 

FPR 15.638,05 8.180,89 8.443,13 

PS 13.415,65 8.129,44 2.500,78 

Projeto ABC Cerrado 10.985,74 10.377,24 10.735,70 

Mulheres em Campo 3.997,12 7.566,30 5.481,00 

NCR 11.075,28 10.740,00 13.598,89 

Técnico em Agronegócio 35.753,00 17.963,10 25.993,17 

ATeG 59.784,44 82.306,49 132.157,00 

Oficinas, Seminários e Palestras 1.668,36 15.188,71 3.237,69 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 
 Conforme demonstrado pela Tabela acima, o histórico por evento permite afirmar a 

importância do Programa ATeG, do ponto de vista da Instituição. A empregabilidade do recurso 

neste item está diretamente relacionada a ampliação da parceria estabelecida com o SEBRAE-DF 

para execução do Programa. 

 A confirmação deste está demonstrado abaixo, conforme gráfico 7. Houve redução em 

67% do valor atribuído a FPR/PS entre 2018 e 2019, enquanto para ATeG o aumento variou em 

61% positivamente. A alteração nos demais itens deu-se por estratégias de gestão anuais, não 

relacionadas a questões operacionais.  

 

Gráfico 7. Histórico Financeiro relativo a Eventos, entre 2017 e 2019.   

 

Fonte: Coordenação Técnica.  
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3.2.1.1 Indicadores Quanti-qualitativos desenvolvidos pela análise dos resultados da 

Pesquisa de Egressos 

 A Instituição contratou o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás 

(IFAG) para desenvolver indicadores quanti-qualitativos com a aplicação de pesquisa de 

satisfação e aferição dos resultados dos egressos das ações de FPR, ATeG e atividades de PS. A 

pesquisa foi realizada por meio de contatos telefônicos com os participantes das ações e 

atividades. Foram entrevistados o total de 480 (quatrocentos e oitenta) participantes das ações de 

FPR, 204 (duzentos e quatro) produtores assistidos na ATeG e 53 (cinquenta e três) participantes 

nas atividades de PS. 

 Os indicadores foram divididos em qualitativos e quantitativos. Sendo que:  

• Quantitativos: objetivam mensurar resultados práticos e fáceis de quantificar, ou seja, 

estão ligados à números expressivos, relacionados a quantidade. 

• Qualitativos: estão mais preocupados com o resultado concreto, com o impacto que os 

resultados têm sobre o processo ou sobre a empresa. Tais indicadores procuram revelar a 

percepção das pessoas em relação aos resultados expressos por números. 

 O indicador qualitativo teve como base a metodologia Net Promoter Score (NPS), que 

visa mensurar o grau de satisfação da clientela. Nesta metodologia, perguntamos ao cliente em 

uma escala de 0 a 10 quanto a sua avaliação do produto/serviço é possível encaixa-los em três 

grandes grupos: promotores, detratores e neutros.  

 Já os indicadores quantitativos utilizados neste trabalho, estão relacionados com a 

modificação que o programa/curso proporcionou na sua atividade. Assim, foram realizadas 

perguntas diretas ao entrevistado com o objetivo de saber, se de fato a melhoria foi obtida ou 

não. 

 A partir do levantamento dos indicadores, pôde-se concluir que assim como nas análises 

dos Cursos de PS e de ATeG, a indicação foi o principal canal de divulgação dos cursos de FPR 

o que mostra a importância do nível de satisfação com os cursos e para a contínua promoção 

destes.  

 Em relação ao vínculo do participante com setor produtivo rural, os dados mostraram um 

maior predomínio dos produtores rurais, seguido por trabalhadores rurais (empregados e 

desempregados). Tal informação retrata a importância destes cursos para as pessoas que já estão 
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envolvidas com o setor. Neste sentido, sobre o envolvimento dos participantes com o segmento 

do curso, a pesquisa retratou que a maioria dos concluintes já atuava na área ou segmento dos 

cursos das quais participaram.  

 Todos os itens dos cursos de FPR que tiveram seu nível de satisfação avaliados, foram 

classificados na zona de perfeição, quando possuem alto índice de clientes promotores e poucos 

detratores. Este resultado está em consonância com o resultado obtido no nível de satisfação 

geral dos cursos de FPR, que obteve o NPS de 92%. Sendo assim, não há dúvida da satisfação 

dos participantes entrevistados sobre os cursos realizados pelo SENAR-DF.  

Sobre a importância dos cursos e a contribuição deste para o crescimento dos participantes, os 

dados apresentaram elevados resultados, com 91% dos participantes considerando-o com 

importância máxima do aprendizado obtido e 80% dos entrevistados relatando que o curso 

contribuiu para seu aprimoramento pessoal e profissional.  

 O descritivo da Pesquisa de desenvolvimento de indicadores quanti-qualitativos com a 

aplicação de pesquisa de satisfação e aferição dos resultados dos egressos das ações de ATeG, 

PS e FPR encontra-se anexo.  

 

3.2.1.2 Mecanismos de aferição de acompanhamento e execução dos cursos 

 Diante da recomendação 1.1.2.3 da CCU, recomendação 03, a UPC implementou 02 

(dois) modelos de relatório relativos a atividades de FPR e PS, sendo que o primeiro trata de 

“Supervisão à Mobilização das ações/atividades” e o outro de “Supervisão à Instrutoria das 

ações/atividades”. O objetivo é criar mecanismo de aferição do acompanhamento e execução dos 

cursos. Os modelos citados constam em anexo.  

 Registrou-se, para o primeiro relatório apontado, dois tópicos básicos para análise de 

supervisão: 

• Estruturação das ações/atividades; 

• Apoio a ações/atividades.  

 Em 72% das ações os itens relativos à estruturação atenderam plenamente à expectativa, 

conforme gráfico abaixo. Do total, 24% atenderam parcialmente às expectativas. Tal fator deve-

se ao perfil do participante, relativo à escolaridade, idade e nível de conteúdo aproximados. 

Seguindo para o segundo tópico, a variação negativa deve-se aos itens “Organização de 
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transporte ao participante” e “Organização da acomodação adequada ao instrutor”, pelo não 

fornecimento destes nesta Administração Regional.  

 

Gráficos 8 e 9. Porcentagem dos tópicos de Estruturação e Apoio a ações/atividades.  

 
Fonte: Coordenação Técnica.  

  

 Para o segundo relatório, descrito como “Supervisão à Instrutoria”, os seguintes tópicos 

foram abordados:  

• Objetivos; 

• Conteúdo programático; 

• Desenvolvimento das técnicas instrucionais; 

• Recursos instrucionais; 

• Avaliação e Plano instrucional.  

 Em sua maioria o resultado atendeu plenamente à expectativa, sendo que para o tópico 

“Avaliação e Plano Instrucional”, o decréscimo de 25% se deu pelo item de ajuste/modificação 

do plano instrucional durante o evento, correspondente à não execução deste item, o que é 

favorável tecnicamente. Além deste, para o tópico Conteúdo Programático houve variação em 

atendimento parcial à expectativa, em menor proporção, pelo item relativo ao desenvolvimento 

do conteúdo dentro do tempo previsto, orientando a instituição a atualização dos planos 

instrucionais para o próximo exercício.  
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Gráficos 10 e 11. Porcentagem dos tópicos de Plano Instrucional e Conteúdo Programático.  

 

Fonte: Coordenação Técnica.  

 

3.2.2 Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2019. 

Tabela 10. Resultados físicos e financeiros dos principais programas. 

FINANCEIRO FÍSICO 
RESULTADOS 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

FPR 2.962.040,00 1.258.026,48 141 149 Ações 

PS 65.000,00 42.513,31 17 17 Atividades 

Projeto ABC Cerrado 28.932,00 21.471,40 02 02 Dias de Campo 

Mulheres em Campo 31.500,00 38.367,02 07 07 Ações 

NCR 165.400,00 149.587,77 10 11 Ações 

Técnico em Agronegócio 49.580,00 51.571,20 02 02 Turmas 

ATeG 1.325.740,00 1.321.570,00 10 10 
Grupos de 
Produtores 

Jovem Aprendiz 3.600,00 0,00 01 00 Turmas 

Oficinas, Seminários e Palestras 20.000,00 69.959,15 25 36 Ações 

Fonte: Coordenação Técnica (Sistema Gestão de Atividades do SENAR – GAS). 

 

3.2.3 Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da 

vigência do Plano Estratégico 

 As ações desenvolvidas pelo SENAR-DF contribuíram para aperfeiçoar o desempenho 

dos trabalhadores e produtores rurais, tornando-os mais eficientes e eficazes, aumentando a 

produção e a produtividade, capacitando-os para a administração dos seus recursos, sejam eles 
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financeiros, físicos, humanos, ambientais e sociais, possibilitando o enfrentamento dos diversos 

desafios da competitividade e da abertura de novos mercados.  

 Com o Planejamento Estratégico em vigor foi possível focar nas reais necessidades dos 

trabalhadores e produtores rurais, ofertando soluções que fomentem o desenvolvimento da 

produção sustentável, priorizando as iniciativas relativas à Assistência Técnica e Gerencial. 

 O SENAR-DF continua implementando mudanças, com flexibilidade para revisão de sua 

estratégia e abertura para inovação na gestão, enfatizando o fortalecimento de seus pilares 

fundamentais: pessoas, estruturas e processos. 

 
3.2.4 Avaliação do resultado 

 Um dos principais objetivos do SENAR-DF é manter a qualidade dos serviços prestados 

e manter fortalecido o relacionamento com os parceiros. Em linhas gerais, os resultados físicos e 

financeiros alcançados no exercício de 2019 foram satisfatórios, a execução em relação ao 

planejado demonstra o zelo em se realizar um planejamento assertivo e alinhado as diretrizes 

definidas no plano estratégico da instituição. Os resultados obtidos e especialmente os esforços 

empenhados em favor dos objetivos estratégicos estipulados através do Plano Anual de Trabalho, 

dedicado a aprimorar a gestão administrativa, financeira e técnica, visando agilizar e modernizar 

a gestão organizacional.  

 Cabe destacar que as ações conduzidas no exercício de 2019 foram principalmente de 

caráter estruturante e que promoveu os avanços nos processos das áreas administrativas, 

financeira, técnica e de infraestrutura, com a finalidade de conduzir seus processos de gestão a 

patamares superiores de qualidade, eficiência e integridade dos resultados. 

 

3.2.5 Ações para melhoria de desempenho 

 A melhoria do desempenho institucional está na garantia de continuidade das ações 

anteriormente relatadas, está em pleno desenvolvimento dos objetivos estratégicos em projetos 

estratégicos, onde estão sendo validados e estabelecidos os projetos prioritários, indicadores e 

metas, visando assegurar o acompanhamento, mensuração e cumprimento dos objetivos, 

garantindo que a instituição avance na sua eficiência de gestão. 
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3.3 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 O SENAR-DF, diante da atual realidade propôs desenvolver o Planejamento Estratégico 

da Organização, não tem medido esforços para aperfeiçoar os mecanismos de planejamento, 

monitoramento e avaliação de desempenho. Tendo em vista que ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento dos projetos estratégicos e definição de indicadores, tão logo esta fase seja 

concluída, será possível mensurar e avaliar o desempenho da gestão estratégica com ainda mais 

clareza, relacionando os indicadores operacionais de cada projeto, vinculando-os 

obrigatoriamente aos objetivos estratégicos instituídos por esta Administração Regional. 

 

3.3.1 Programa de Egressos 

 Está em fase de desenvolvimento e já conta com algumas estratégias em andamento 

como a pesquisa por aplicativo de celular, tabulação de respostas e validação para 

aprimoramento de testes em alguns programas de FPR. 

 

3.3.2 Marketing Estratégico 

 Motivar a participação de produtores, contadores e empresários, nos eventos promovidos 

pelo setor de arrecadação, no intuito de disseminar as informações pertinentes às legislações que 

cercam as contribuições ao SENAR; iniciamos também uma abordagem aos nossos clientes por 

meio das parcerias com entidades representantes de classes, que servem de ponte para o contato 

com os contribuintes; por meio de mailing e WhatsApp estamos mantendo contato de forma mais 

direta e rápida com os profissionais envolvidos na comercialização de produção rural que 

prestam as informações das contribuições ao SENAR para os órgãos responsáveis, no intuito de 

orientar sobre o correto cumprimento de suas obrigações, com informações atualizadas e uma 

linguagem clara e acessível para os diferentes tipos de público. 

 

3.3.3 Alianças Estratégicas 

 Em desenvolvimento, parceria com a SEAGRI-DF e suas jurisdicionadas, Centrais de 

Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Distrito Federal (EMATER-DF), para ações de qualificação de mão de obra de 

trabalhadores e produtores rurais, bem como parceria com SEBRAE-DF para realização do 

Programa de ATeG e NCR no Distrito Federal, voltado a Produtores Rurais. Além disso, 
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parceria iniciada com a Superintendência Federal da Agricultura do Distrito Federal (SFA-DF) 

para desenvolvimento de atividades em diferentes linhas de ações, a exemplo da Fruticultura e 

Agricultura Orgânica.  

 

3.3.4 Gestão da Informação 

 A Administração Regional dialogou com a Administração Central objetivando a 

assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Nivelamento das Regionais para contratação de 

técnico de TI para dimensionar, definir e especificar um projeto que atenda a condição estrutural 

física e humana da Regional. 

 O Programa de Nivelamento realizado pela Administração Central busca a 

parametrização de infraestrutura e quantitativo operacional possibilitando às regionais a plena 

execução de seus serviços, atendendo a todas as exigências legais, promovendo eficiência a curto 

e médio prazo.  

 

3.3.5 Gestão por Processos 

 Através do mesmo Programa citado acima, a Administração Regional sugere a 

contratação de Coordenador de ATeG e Coordenador Pedagógico para atuação em 

desenvolvimento de estratégias operacionais, bem como definições de abordagens, diagnósticos 

e modelagem de processos, a partir de revisões no modelo atual. Em substituição ao que ocorre 

atualmente, onde a regional contrata de forma terceirizada esses colaboradores para as atividades 

correlacionadas. 

 

3.3.6 Gestão de Riscos 

 Em relação à recomendação 2.1.1.1 da CGU relativa a este item, recomendação 03, a 

UPC manifesta a contratação de empresa de Auditoria Independente para análise das 

demonstrações contábeis anual a partir do exercício de 2018 até a presente data. Com a 

finalidade de mitigar os riscos para o exercício de 2019, foi inserido a análise das demonstrações 

contábeis trimestrais. Atualmente, a regional aguarda a aprovação ao pleito para Termo de 

Adesão anteriormente citado, o qual contempla a contratação de colaborador para o controle 

interno com a finalidade de estruturar a gestão de risco, para maior segurança da Instituição. 
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3.4 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

3.4.1 Estágio de desenvolvimento 

 O Planejamento Estratégico está em fase de desenvolvimento frente aos objetivos 

estratégicos. Os principais objetivos estratégicos que foram desdobrados em projetos ou ações, 

indicadores e metas a serem alcançados de 2018 até 2022 pela Instituição são:  

• Manter a gestão institucional e financeira ágil, transparente e de resultados; 

• Resultados financeiros e arrecadação ampliada; 

• Inovação e desenvolvimento de novas soluções, considerando a demanda dos parceiros 

estratégicos; 

• Ser referência no Distrito Federal, através das alianças estratégica e comunicação 

eficiente com o público-alvo do SENAR-DF; 

• Ser reconhecido como agente de transformação na vida profissional e contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade rural; 

• Processos automatizados e transparecia continua na gestão das informações; 

• Planejamento estratégico e gestão de riscos implementados e monitorados; 

• Transformar as informações obtidas através dos clientes internos e externos em 

reconhecimento e inovação compartilhados; 

• Departamento de RH/Gestão de Pessoas estruturado; 

• Coordenação pedagógica e programa de egressos implementados; 

• Desempenho e desenvolvimento humano e organizacional monitorado. 

 

3.4.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

 O planejamento estratégico foi elaborado por meio de oficinas participativas com os 

principais parceiros estratégicos da organização e pode ser realinhado sempre que necessário em 

função de novos acontecimentos. 
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3.4.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

A Instituição vem desenvolvendo mecanismo de apuração de resultados, a fim de obter dados 

mais precisos sobre a gestão estratégica e consequentemente uma tomada de decisão mais 

assertiva pelos gestores. 

 
Gráficos 12 e 13. Ações/Atividades Programadas e Realizadas dentro do Exercício. 
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Fonte: Coordenação Técnica.  

 
3.4.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

 Para o exercício de 2019, não houve revisões no Planejamento Estratégico, justificando-

se pela troca da gestão. Está programado para meados de julho de 2020 a revisão do 

Planejamento Estratégico.  

 

3.4.5 Envolvimento da alta direção (Diretores) 

 A alta direção esteve presente para o alcance das metas e objetivos estabelecidos ao longo 

do exercício de 2019, foi envolvida nas tomadas de decisões, por meio de reuniões estratégicas, 

participando e/ou validando as ações do planejamento estratégico.  

 

3.4.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

 Durante o exercício de 2019 houve alinhamento de forma coordenada mediante reuniões 

estratégicas direcionadas aos setores envolvidos. Os trabalhos referentes às ações do 

planejamento estratégico estão sendo desenvolvidas com a alta direção junto aos departamentos 

responsáveis “Departamento Técnico” e “Departamento Administrativo e Financeiro”, de forma 

que seja disseminada para todas às áreas. 
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3.4.7 Principais dificuldades e mudanças previstas 

 A implantação da gestão estratégica normalmente gera uma série de desafios no ambiente 

institucional o mapeamento requer mudanças de hábitos e normalmente mexe na zona de 

conforto dos principais agentes envolvidos. 

 O fator motivação tem que ser diagnosticado, entendido pelos gestores para atender a 

várias expectativas dos seus colaboradores. Dentre esses desafios, os que mais demandam 

atenção é o de envolver todo o corpo diretivo e operacional da Instituição, gerando cooperação 

mútua entre as áreas, que se ultrapassado, já mitiga o próximo, que seria a otimização de 

resultado e recursos.  

 No entanto, desafios ainda estão eminentes para o SENAR-DF, estruturar seu corpo 

funcional sem desmotivar o atual, sem adentrar ainda a gestão de indicadores. Destes desafios 

advêm as principais mudanças previstas, que é na forma de monitorar a execução da estratégia. 

Neste seguimento pretende-se criar condições de monitoramento e avaliação nas ações 

desenvolvidas, demonstrando a eficiência da gestão e possibilitando tomadas de decisões. 
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4. GOVERNANÇA 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

Figura 4. Estrutura da Governança do SENAR-DF. 

 

 

 

 

Fonte. Coordenação Técnica. 

 
 A interação entre a Governança e a Gestão está representada dinamicamente no 

diagrama, bem como a interação entre o SENAR-DF e a sociedade, organizações superiores, 

instâncias de governança e gestão.  
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Quadro 6. Descrição atores e instâncias de governança do SENAR-DF. 

INTERNAS DE GOVERNANÇA 
Instância de 

Controle 
Base 

Normativa 
Atribuições/ Formas de Atuação 

Conselho 
Administrativo 

Seção I do 
Regimento 
Interno do 

SENAR-DF 

Ao Conselho Administrativo compete a função de cumprir as diretrizes emanadas 
do Conselho Deliberativo e de superior deliberação e normatização, para 
consecução dos objetivos do SENAR – Administração Regional do Distrito 
Federal, notadamente no que se refere ao planejamento, estabelecimento das 
diretrizes, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades e 
especificamente: a) Fixar a política da atuação do SENAR – Administração 
Regional do Distrito Federal, e estabelecer as normas operacionais que regerão suas 
atividades, bem como as diretrizes gerais a serem adotadas; b) Aprovar os planos 
anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à 
Administração Central para Consolidação; c) Aprovar o balanço geral, as demais 
demonstrações financeiras e o relatório anual das atividades, e encaminhá-los ao 
SENAR – Administração Central; d) Aprovar o plano de cargos e salários, o quadro 
de pessoal e a tabela de remuneração correspondente; e) Decidir, com base em 
parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens imóveis; f) Fixar 
as atribuições do Presidente do Conselho Administrativo, além das estabelecidas no 
art. 28 deste Regimento; g) Fixar outras atribuições do Superintendente, além das 
estabelecidas no art. 29 deste Regimento, e as atribuições dos demais órgãos da 
entidade; h) Aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive 
suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade 
da falta cometida; i) Fixar o valor do jeton e das diárias para os membros do 
Conselho Fiscal Regional; j) Fixar o valor do subsídio do Presidente do Conselho 
Administrativo, e da verba de representação da Presidência, cuja aplicação deverá 
ser devidamente comprovada; k) Estabelecer o limite máximo de remuneração do 
Superintendente; l) Fixar o valor do jeton e da diária de seus membros; m) Aprovar 
o Regimento Interno da Administração Regional, no qual deverá constar a estrutura 
organizacional e suas principais funções; n) Solucionar os casos omissos no 
Regimento Interno. 

Presidente 

Seção I, do 
Regimento 
Interno do 

SENAR-DF 
 

Ao Presidente do Conselho Administrativo compete: a) Cumprir a política de 
atuação do SENAR, emanada do Conselho Administrativo, respondendo perante o 
Tribunal de Contas da União, pelos atos de sua gestão; b) Representar o SENAR – 
Administração Regional do Distrito Federal em juízo ou fora dele e constituir 
procuradores, podendo delegar esses mesmos poderes ao Superintendente; c) 
Presidir as reuniões do Conselho Administrativo e convocá-las quando necessário; 
d) Autorizar e assinar os convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos 
jurídicos dos quais o SENAR – Administração Regional do Distrito Federal seja 
parte; e) Assinar, em conjunto com o Superintendente, os cheques e os documentos 
de abertura e movimentação de contas bancárias; f)  
Designar o seu substituto especialmente para assinar, em conjunto com o 
Superintendente, cheques para movimentação de contas bancárias específicas; g)  
Escolher e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração; h) Autorizar a 
contratação das empresas prestadoras de serviço; i) Cumprir a legislação pertinente 
nos processos licitatórios; j) Avocar à sua análise de julgamento ou decisão de 
quaisquer questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho 
Administrativo ou que não tenham sido avocados; k) Dar posse aos membros dos 
Conselhos Administrativo e Fiscal Regional; l) Nomear os gerentes dos órgãos 
internos da Superintendência, por proposta do Superintendente; m) Decidir, com 
base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens móveis. 
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Superintendência 

Seção II, do 
Regimento 
Interno do 

SENAR-DF 
 

Ao Superintendente compete: a) Organizar, administrar e executar, no âmbito do 
Distrito Federal, o ensino da formação profissional rural e promoção social dos 
trabalhadores rurais, dos trabalhadores das agroindústrias que atuem 
exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal; b) Assessorar 
empresas ou pessoas físicas a elas assemelhadas, na elaboração e execução de 
programas de treinamento e na realização de aprendizagem metódica ministrada no 
próprio emprego; c) Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de 
mercado, estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional 
rural e promoção social do trabalhador rural; d) Exercer a coordenação, supervisão 
e fiscalização da execução dos programas e projetos de formação profissional rural 
e promoção social no Distrito Federal; e) Prestar assessoria a entidades 
governamentais e privadas relacionadas com a formação de profissionais rurais e 
atividades semelhantes; f) Articular com órgãos e entidades públicas ou privadas, 
estabelecendo instrumentos de cooperação; g) Encaminhar à Secretaria Executiva, 
relatório semestral de execução, com base no plano anual de trabalho; h) Dirigir, 
ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Administração 
Regional, praticando os atos pertinentes de sua gestão; i) Assinar, juntamente com 
o Presidente do Conselho Administrativo, os cheques e documentos de abertura e 
movimentação de contas bancárias ou com servidor especialmente designado pelo 
Presidente do Conselho Administrativo; j) Designar um funcionário (Gerente 
Administrativo e Financeiro) especialmente para assinar, na ausência do 
Superintendente, em conjunto com o Presidente do Conselho, cheques para 
movimentação de contas bancárias específicas, com anuência do Presidente; k) 
Cumprir e fazer cumprir as normas em vigor no SENAR - Administração Regional 
do Distrito Federal, oriundas do Conselho Administrativo ou do seu Presidente; l) 
Estabelecer para os gerentes das áreas internas do SENAR - Administração 
Regional do Distrito Federal, outras atribuições, observada a competência de cada 
área; m) Admitir os empregados aprovados em processo seletivo, promover, 
designar, licenciar, transferir, remover e dispensá-los, bem como elogiá-los e 
aplicar-lhes penalidades disciplinares de acordo com as normas do SENAR – 
Administração Regional do Distrito Federal; n) Encaminhar ao Conselho 
Administrativo, por meio do Presidente, as propostas dos orçamentos anuais e 
plurianuais e balanço geral, demais demonstrações financeiras, o parecer do 
Conselho Fiscal Regional e o relatório anual de atividades; o) Secretariar as 
reuniões do Conselho Administrativo; p) Elaborar e submeter ao Presidente do 
Conselho Administrativo os projetos de atos e normas cuja decisão não seja de sua 
competência; q) Expedir instruções de serviço visando o atendimento e 
cumprimento eficiente dos objetivos do SENAR – Administração Regional do 
Distrito Federal e das normas editadas pelo Conselho Administrativo. 

INSTÂNCIA INTERNA DE APOIO À GOVERNANÇA 
Instância de 

Controle 
Base 

Normativa 
Atribuições/ Formas de Atuação 

Conselho Fiscal 

Seção III do 
Regimento 
Interno do 

SENAR-DF 
 

Ao Conselho Fiscal compete: a) Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e 
orçamentária, observando o contido no Relatório de Atividades e pareceres da 
Auditoria Independente; b) Examinar e emitir pareceres sobre as propostas de 
orçamento anuais e plurianuais, o balanço geral e demais demonstrações 
financeiras; c) Contratar perícias e auditorias externas, sempre que esses serviços 
forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; d) 
Elaborar o seu Regimento Interno e submetê-lo à homologação do Conselho 
Administrativo. 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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4.2 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

4.2.1 Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 A UPC não possui setor de auditoria interna. As auditorias internas são realizadas pelo 

SENAR Administração Central quando programadas. 

 A empresa contratada responsável pela elaboração da Gestão de Riscos Corporativos do 

SENAR-DF, por meio da parceria com o SEBRAE-DF, foi concluído no primeiro semestre de 

2018.  

 

4.2.2 Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 O presente item não se aplica, pois, a UPC não possui setor de auditoria interna. 

 

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

5.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

 O SENAR-DF disponibiliza canais gratuitos de atendimento ao cidadão, voltados ao 

exercício de todos os produtos oferecidos pela Instituição, colocando à disposição os principais 

atendimentos:  

• Telefone: (61) 3047-5404 / 3047-5406 / 3047-5408 / 3047-5409, das 08h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira; 

• Portal: http://www.senardf.org.br/senar2020/contatos/; 

• E-mail: senar@senardf.org.br; 

• Presencial: a sede do SENAR-DF está localizada no endereço SEPS 709/908 Bloco “D”, 

3º andar, Ed. FAPE, cuja edificação obedece aos critérios para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;  

• Facebook SENAR-DF: A página do SENAR-DF na plataforma Facebook possui 591 

curtidas e 619 seguidores, e serve como canal de divulgação de todas as atividades da 

instituição: https://pt-br.facebook.com/senardf/; 

• WhatsApp SENAR-DF: Foram criados grupos no aplicativo para disseminação das 

informações inerentes à Instituição. 
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• Instagram: @sistemafapesenardf; 

• Fale com o Sistema CNA/SENAR: O objetivo do Fale com o Sistema CNA/SENAR, 

disponibilizado pela CNA/SENAR às Regionais, é atender e intensificar o 

relacionamento com os públicos de interesse que acessam os canais de atendimento, de 

forma a promover e divulgar os programas, projetos e iniciativas do sistema. Abaixo 

segue os indicadores dos atendimentos realizados no exercício de 2019. 

 
Tabela 11. Indicadores dos atendimentos realizados pelo Fale com o Sistema CNA/SENAR 

referente ao SENAR-DF, no exercício de 2019.  

NATUREZA DA DEMANDA 
QTDE. DE 

SOLICITAÇÕES 
ATENDIDAS ATENDIDAS NO PRAZO 

Denúncias 0 0 0 

Reclamações 1 1 1 

Sugestões 4 4 4 

Informações 30 30 30 

TOTAL 35 35 35 

 
Gráfico 14. Canais de acesso para atendimento das demandas via Fale com o Sistema 

CNA/SENAR, no exercício de 2019.  

 

 

 

 

5.1.1 Ouvidoria – Estrutura e Resultados 

 Quanto ao cumprimento do acórdão nº. 699/2016 – TCU Plenário que dispõe sobre a 

transparência das Entidades do Sistema “S”, a UPC está avaliando a viabilidade para 

implementação de ouvidoria, uma vez que, a disponibilidade financeira não é suficiente para 

ofertar os serviços ao cidadão. 
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5.1.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

 A UPC não possui serviço de atendimento ao cidadão, contudo, os canais de acesso ao 

cidadão se dão por meio do contato telefônico e e-mail, que são prontamente atendidos. 

 

5.2 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE 

 Os manuais e publicações relacionadas às atividades da Instituição estão publicados no 

site no endereço www.senardf.org.br. 

 Em conformidade com o disposto no Artigo 115 da Lei 12.708, de 17 de agosto de 2012, 

que retrata sobre a divulgação trimestral, na respectiva página virtual, em local de fácil 

visualização, estão os valores arrecadados e a especificação de cada receita e despesa, constantes 

dos respectivos orçamentos e discriminadas por natureza, para que o cidadão possa ter acesso às 

informações, sendo o mesmo acessado na “Página Inicial”, no menu “Transparência”, em “Lei 

de Diretrizes Trabalhistas - LDO”.  Quanto ao Relatório de Gestão, o mesmo poderá ser 

acessado seguindo na “Página Principal”, menu “Transparência”, “Relatório de Gestão”. A partir 

de 2019, o cidadão também poderá visualizar as informações trimestrais no site 

http://app3.cna.org.br/transparencia/#DF-2020. 

 

Quadro 7. Acesso às informações da instituição para o exercício de 2019.  

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade da 

atualização 
Planejamento 
Estratégico 

http://www.senardf.org.br/senar2020/planejamento-estrategico-
2018-2022/ 

Anual 

Balanços financeiros e 
orçamentários 

http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/transparencia/lei-
de-diretrizes-trabalhistas-ldo/ 

Trimestral 

Relatórios de gestão 
http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/relatorio-de-
gestao/ 

Anual 

Regimento Interno http://www.senardf.org.br/senar2020/regimento_interno_senar.pdf 
Sempre que 
houver alteração 

Organograma http://www.senardf.org.br/senar2020/institucional/ 
Sempre que 
houver alteração 

Manuais e Cartilhas da 
Arrecadação 

http://www.senardf.org.br/senar2020/arrecadacao/ 
Sempre que 
houver alteração 

Relatórios Anuais, 
Licitações, Execução 
Orçamentária, 
Contratos, Transferência 
de Recurso, Gestão de 
Pessoas e 

http://app3.cna.org.br/transparencia/#DF-2020 Trimestral 
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Demonstrações 
Contábeis 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PELOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

 

5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes  

 A Instituição não possui processo de pesquisa de satisfação dos cidadãos-usuários ou 

clientes implementada. 

 

5.3.2 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 Não há metodologia adotada para avaliação dos impactos dos produtos e serviços aos 

beneficiários do SENAR-DF. 
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

Gráficos 15,16 e 17.  Painéis de Receitas para os Exercícios de 2018 e 2019 e previsão de 

receitas para o Exercício de 2020. 
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Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

Tabela 12. Principais receitas do SENAR-DF para os exercícios de 2018, 2019 e Projeção para 
2020.  

PRINCIPAIS RECEITAS (EM MILHARES DE REAIS) 2018 2019 2020 

Contribuições Sociais 2.535.880 3.223.906 3.720.000 

Aplicações Financeiras 22.623 31.873 30.700 

Receitas de Contratos 926.272 235.207 292.800 

Receitas de Serviços 250.000 1.357.000 1.882.500 

Outras Receitas 63.769 15.000 -0- 

Total 3.798.544 4.862.986 5.926.000 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

 As contribuições sociais compulsórias oriundas do recolhimento efetuados por produtores 

rurais, pessoas físicas e jurídicas e sobre folha de pagamento do setor agrário de algumas 

agroindústrias, no exercício de 2019, em favor do SENAR, registrou o aumento de 27,13 % em 

relação ao exercício de 2018. Foi mantido o monitoramento das contribuições em todo o 

território do Distrito Federal pelo departamento de arrecadação da Regional, executando ações 

junto aos potenciais e novos contribuintes para o aumento de arrecadação. Com o objetivo de 

atualizar e disseminar as informações sobre as mudanças que foram implementadas por meio do 

novo sistema de gestão da arrecadação da RFB o eSocial, foram realizadas ações, tais como: 

seminários, palestras, visitas de orientação, resposta técnica (telefone/e-mail/WhatsApp), mailing 
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para produtores e empresários, dentre outros, suas atualizações e daquelas que irão ser colocadas 

em prática de acordo com o cronograma da Receita Federal do Brasil.  

 Outro fator que potencializou o aumento das contribuições sociais no exercício de 2019 

foi a continuidade da implantação do eSocial, onde o segmento de produtores rurais, segundo 

cronograma da RFB, teve sua adesão ao sistema finalizada em parte a partir de julho de 2019, 

ficando o restante para um segundo momento de acordo com o novo cronograma publicado pelo 

órgão. Foi programado para o exercício de 2020 o aumento de 15,40% em relação à receita 

efetivada de contribuições sociais do exercício de 2019. Porém, este aumento previsto pode 

sofrer redução após o Governo Federal ter anunciado no dia 16 de março de 2020, uma série de 

medidas econômicas emergenciais e estruturantes para mitigar os efeitos do coronavírus 

(COVID-19) na economia brasileira. Dentre elas o governo prevê a redução de 50% nas 

contribuições do Sistema “S” por 03 meses. 

 A Instituição iniciou a prestação de serviços no segundo semestre de 2018, com a 

expectativa de progresso das receitas de serviços nos próximos exercícios. Esta prestação de 

serviço, que tem como contratante o SEBRAE-DF, visa à realização da ATeG, com a finalidade 

de aprimorar o processo de desenvolvimento rural, pois, promove a educação no âmbito 

agropecuário no Distrito Federal. Pode ser observado o crescimento desta receita em percentual 

elevadíssimo de 542% do exercício de 2018 em relação ao exercício de 2019. 

 As contas bancárias da Instituição transitam em Banco Oficial Federal, no caso o Banco 

do Brasil. As contas correntes de recursos próprios são aquelas destinadas a atender as atividades 

meio e fim do SENAR-DF. 

 As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor justo e os juros são reconhecidos 

no resultado mensalmente. As aplicações referem-se a operações de renda fixa em moeda 

nacional, indexadas à variação dos Certificados de Depósitos Bancários – CDB. 
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Gráficos 18, 19 e 20.  Painéis de Despesas para os exercícios de 2018 e 2019 e previsão de 

despesas para o Exercício de 2020. 
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Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

Tabela 13.  Principais despesas do SENAR-DF para os exercícios de 2018, 2019 e Projeção para 

2020. 

PRINCIPAIS DESPESAS (EM MILHARES DE REAIS) 2018 2019 2020 

Remuneração Pessoal e Encargos Sociais 1.114.911 1.194.125 1.455.000 

Outros Encargos/Benefícios 227.865 247.900 313.600 

Material de Consumo 108.480 109.983 163.000 

Serviços Terceiros PJ 1.606.294 2.286.728 3.472.800 

Bens Imóveis -0- 1.000.000 -0- 

Total 3.057.550 4.838.736 5.404.400 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
 

• Análises 

 As principais despesas estão relacionadas. A remuneração de pessoal e encargos sociais 

apresenta o percentual de 22,72% em relação ao total das despesas realizadas no exercício de 

2019. As despesas com outros encargos e benefícios que são: vale transporte, vale alimentação, 

auxílio-educação e assistência médica apresenta 4,72%. Quanto aos serviços de terceiros pessoa 

jurídica apresenta o percentual de 43,51% em relação ao total realizado, estão alocadas as 

despesas com contratações de consultores e mobilizadores para realizar a Assistência Técnica e 

Gerencial ATeG, contratação de instrutores para realizar as ações e atividades e os projetos 

especiais com o objetivo de cumprir com a missão Institucional, e outras despesas para manter a 

estrutura da Regional. Por fim, os bens imóveis, foi adquirido 01 (um) auditório no valor de R$ 
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1.000.000 (um milhão de reais), localizado na sede da Instituição o investimento foi destinado à 

ampliação das instalações do SENAR - DF. A aquisição ocorreu por meio de Concorrência 

Pública. 
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6.2 PRINCIPAIS CONTRATOS FIRMADOS 
 

Quadro 8. Contratos Firmados no Exercício.  

Contrato/ 
Ano 

Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 
Contra. 

Sit. Nat. Elem. Despesa Valor Total 

Sem Número Aquisição de Auditório 
Federação de Agricultura e 

Pecuária do Distrito 
Federal – FAPE/DF 

05.928.206/0001-
08 

Concorrênc
ia 

10/01/2019 (E) Ordinária Prédios 1.000.000,00 

40460/2019 

Contratação de plano privado 
de assistência médica e 
hospitalar extensivo aos 
empregados do SENAR-DF 
com o objetivo da 
recuperação e manutenção da 
saúde e prevenção de doenças 

Central Nacional Unimed 
Cooperativa Central 

02.812.468/0001-
06 

Dispensa 10/07/2019 (A) Ordinária 
Assistência 

Médica/ 
Hospitalar 

205.359,00 

013/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Mauricio de Oliveira 
Guimarães Pires - Me 

26.223.219/0001-
43 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

122.080,00 

019/2019 
Prestação de Serviços de 
Coordenador Programa 
ATeG 

Bio Consultoria 
Agropecuária Ltda - Me 

19.812.267/0001-
01 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

101.520,00 

017/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Agrobaia Consultoria e 
Projetos Eireli 

20.556.733/0001-
14 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

84.280,00 

009/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Rm Louzeira Eireli Me 
20.437.665/0001-

74 
Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 

Serviços de 
Consultoria 

83.800,00 

020/2019 
Prestação de Serviços de 
Supervisor Programa ATeG 

Ampec Consultoria 
Agropecuária Ltda - Me 

13.937.411/0001-
50 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

81.390,00 

011/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Gap Consultoria 
Agropecuária Eireli - Me 

28.313.032/0001-
66 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

78.880,00 

012/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Lalu Serviços Ltda - Me 
11.163.041/0001-

15 
Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 

Serviços de 
Consultoria 

73.360,00 

014/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Rlv Consultoria 
Agropecuaria Ltda - Me 

07.635.018/0001-
09 

Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

70.560,00 

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira 
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Quadro 9. Contratos Firmados que houve pagamentos. 

Contrato/Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF Mod. Licitação 
Data da 

Contrataçã
o 

Sit. Nat. 
Elem. 

Despesa 
Valor do pagamento 

total no exercício 

Sem Número Aquisição de Auditório 
Federação de Agricultura e 

Pecuária do Distrito Federal – 
FAPE/DF 

05.928.206/0001-08 Concorrência 10/01/2019 (E) Ordinária Prédios 1.000.000,00 

013/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Mauricio de Oliveira 
Guimarães Pires - Me 

26.223.219/0001-43 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

122.080,00 

019/2019 
Prestação de Serviços de 
Coordenador Programa 
ATeG 

Bio Consultoria Agropecuária 
Ltda - Me 

19.812.267/0001-01 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

101.520,00 

40460/2019 

Contratação de plano 
privado de assistência 
médica e hospitalar 
extensivo aos empregados do 
SENAR-DF com o objetivo 
da recuperação e 
manutenção da saúde e 
prevenção de doenças 

Central Nacional Unimed 
Cooperativa Central 

02.812.468/0001-06 Dispensa 10/07/2019 (A) Ordinária 
Assistência 

Médica/ 
Hospitalar 

84.745,76 

017/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Agrobaia Consultoria e 
Projetos Eireli 

20.556.733/0001-14 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

84.280,00 

009/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Rm Louzeira Eireli Me 20.437.665/0001-74 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

83.800,00 

020/2019 
Prestação de Serviços de 
Supervisor Programa ATeG 

Ampec Consultoria 
Agropecuária Ltda - Me 

13.937.411/0001-50 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

81.390,00 

011/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Gap Consultoria Agropecuária 
Eireli - Me 

28.313.032/0001-66 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

78.880,00 

012/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Lalu Serviços Ltda - Me 11.163.041/0001-15 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

73.360,00 

014/2019 
Prestação de Serviços de 
Técnico de Campo Programa 
ATeG 

Rlv Consultoria Agropecuaria 
Ltda - Me 

07.635.018/0001-09 Dispensa 01/02/2019 (E) Ordinária 
Serviços de 
Consultoria 

70.560,00 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeiro. 
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6.3 TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES 

 

6.3.1 Transferências para federações e confederações 

 Observações: Não houve movimentação no período. 

 

6.3.2 Outros convênios 

Quadro 10. Outros Convênios. 

Convênio Objeto 
Convenen

te 
CNPJ/CPF 

Valor da 
Contrap
artida 

Data da 
firmatura 

Sit. Valor total 

022/2017 

Prestação de serviço 
para execução do 
programa ATeG nas 
áreas rurais do DF e 
RIDE por meio de 
consultoria e orientação 
técnica nos segmentos 
de Agricultura 
Orgânica, Horticultura, 
Ovinocaprinocultura e 
Piscicultura, destinados 
aos trbalhadores e 
produtores rurais e suas 
famílias 

SEBRAE/
DF 

00.438.200/ 
0001-20 

 31/05/17 Finalizado 288.400,00 

023/2017 

Prestação de serviço p/ 
execução do programa 
de ATeG no âmbito do 
DF e RIDE por meio de 
consultorias de 
intervenções/orientaçõe
s e acompanhamento 
técnico especializado 
no segmento de 
Horticultura 
Convencional, 
Agricultura Orgânica, 
Floricultura/Fruticultur
a, Grãos e Suinocultura, 
destinados a produtores 
rurais 

SEBRAE/
DF 

00.438.200/ 
0001-20 

 30/05/17 Finalizado 245.000,00 

Total       533.400,00 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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6.4 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO 

DE ATIVOS E PASSIVOS 

 Os bens foram registrados pelo valor de aquisição e serão depreciados até que o valor 

líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual, respeitando os critérios de vida útil 

estabelecido nos grupos contábeis.  

 

6.5 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE E 

CÁLCULOS REFERENTES À GRATUIDADE DOS CURSOS (SOMENTE PARA 

AS ENTIDADES DO SESC, SENAI, SESI E SENAC) 

 Não se aplica. 

 

6.6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA NBC T 16.6 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

 As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, que compreendem as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público 

NBC TSP, emitidos e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade e, quando aplicável, 

pela ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro e em atendimento às recomendações do 

Acórdão nº 699/2016 - TCU Plenário. 

 

Quadro 11. Acesso às demonstrações contábeis. 

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

- Balanço Patrimonial 
- Balanço Orçamentário 
- DMPL 
- Demonstração do Resultado Variações Patrimoniais 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto 
- Demonstração Gerencial da Receita e Despesa 
- Notas Explicativas 

Até o exercício de 2018:  
http://www.senardf.org.br/senar2020/demonstracoes-
contabeis-2018/ 
 
A partir de 2019: 
http://app3.cna.org.br/transparencia/#DF-2019 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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6.7 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS FEITAS DE 

ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 Não se aplica. 

 

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO E CUSTOS RELACIONADOS 

 Os empregados do SENAR-DF são regidos pelo regime jurídico da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT. A Instituição observa as normas do trabalho previstas na CLT e normas 

estabelecidas no Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários, para procedimentos de 

admissão de todos os seus empregados. O quadro de pessoal no exercício de 2018 era composto 

por 12 empregados, mantendo o mesmo número no exercício de 2019. Não houve contratos 

temporários nos exercícios. 

 
Tabela 14. Força de Trabalho. 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 
Efetiva 

2018 

Ingressos 
2018 

Egressos 
2018 

Lotação 
Efetiva 

2019 

Ingressos 
2019 

Egressos 
2019 

1. Empregados em Cargos Efetivos 12 1 1 12 03 03 

2. Empregados com Contratos Temporários 0   0 0 0 

3. Total de Empregados (1+2) 12 1 1 12 03 03 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

Tabela 15. Distribuição da Lotação Efetiva. 

Lotação Efetiva 
2018 

Lotação Efetiva 
2019 

Tipologias dos Cargos 
Área 
Meio 

Área 
Fim 

Área 
Meio 

Área 
Fim 

1. Empregados em Cargos Efetivos 3 9 4 8 

2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3. Total de Empregados (1+2) 3 9 4 8 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

 A área meio compreende a Unidade Administrativa e financeira, já a área fim concentra a 

maior quantidade de colaboradores, pois compreende as Unidades Técnica e Educacional. 



Relatório de Gestão 2019  SENAR-DF 
62 

 A Instituição tem em seu quadro de pessoal empregados com habilidades e 

conhecimentos específicos para desempenhar as funções necessárias com a finalidade de cumprir 

as demandas técnicas, administrativas e financeiras, para atender os produtores e trabalhadores 

rurais, porém não há metodologia adotada para avaliar a distribuição do pessoal. 

 
Quadro 12. Número de pessoal por Escolaridade. 

Escolaridade TOTAL 

Educação Superior Completo 7 

Pós-Graduação Completo 3 

Ensino Médio Completo 1 

Educação Superior Incompleto 1 

TOTAL GERAL 12 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

 Dos 12 empregados efetivos 25% possuem pós-graduação completo e 59% ensino 

superior completo. 

 

Gráfico 21. Pessoal por Escolaridade. 

 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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Quadro 13. Número de pessoal por Faixa Etária. 

Descrição Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos 
De 51 a 60 

anos 
Acima de 
60 anos 

TOTAL 

2017 1 6 4 1 0 12 

2018 1 6 3 2 0 12 

2019 2 6 3 1 0 12 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

Quadro 14. Número de pessoal por Sexo. 

Sexo/Ano Feminino Masculino TOTAL 

2017 6 6 12 

2018 5 7 12 

2019 7 5 12 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 
• Indicadores Gerenciais Recursos Humanos 

 Relativo à recomendação 2.1.1.1 da CGU, recomendação 02, que trata da formalização 

da capacitação anual e permanente para os colaboradores, a UPC demonstra que para setembro 

do ano de 2019, finalizou o plano de capacitação e desenvolvimento individual permanente por 

cargo, proporcionando condições para que as pessoas possam alcançar os objetivos 

estabelecidos, desenvolvendo seus conhecimentos, práticas e condutas necessárias à realização 

de uma atividade ou de um conjunto de atividades. Esse processo foi aplicado de maneira 

planejada e sistemática e faz com que as pessoas adquiram conhecimentos para desenvolver 

habilidades e atitudes coerentes com os objetivos organizacionais. 

 As ações propostas visam estimular e preparar as pessoas para o pleno desenvolvimento 

de suas atribuições, valorizando-as e possibilitando a melhoria do desempenho individual.  

 É importante ressaltar que um plano de capacitação não deve estar voltado apenas para o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades requeridas para o desempenho das funções 

atuais, mas também propiciar meios para o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades 

existentes nas pessoas, em particular aquelas que impactam diretamente no desempenho de 

outros, como é o caso dos gestores. 
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 Assim, paralelamente às ações voltadas para o desenvolvimento dos perfis técnico-

profissional, outra frente relevante é o processo de capacitação e desenvolvimento gerencial, que 

deve direcionar esforços para a preparação dos gestores na condução dos processos e pessoas, 

focados na direção dos objetivos estratégicos definidos. As ações propostas foram avaliadas pela 

competência técnica e foi proposto por cargo o curso, os objetivos de aprendizagem, o conteúdo 

e a modalidade/metodologia.  

  

Objetivos específicos: 

o Contribuir para o desenvolvimento do empregado, como profissional e pessoa;  

o Permitir aos empregados o desenvolvimento e aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes;  

o Otimizar recursos evitando gastos e esforços em capacitações desnecessárias. 

 

Resultados esperados: 

o A capacitação, o desenvolvimento e a qualificação dos empregados do SENAR-DF; 

o A retenção de talentos; 

o Transparência e clareza quanto às ações de capacitação;  

o Maior engajamento dos empregados com o trabalho, as metas e as necessidades 

institucionais;  

o Aumento da produtividade, com qualidade e eficiência nos serviços prestados.  

 

Quadro 15. Capacitações realizadas em 2019. 

PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO EM 2019 – CURSOS E TREINAMENTOS 

Programa PROGE: Engenharia Agronômica 

Programa PROGE: Gestão de Recursos Humanos 

Prestação de Contas 2019 - TCU: Normas e Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão na Forma de 
Relatório Integrado 

Comunicação Eficaz e Oratória Emocional 

Projeto CADEC Brasil 

Metodologia para Instrutores – TMI 

Atualização do Plano Instrucional – API 

Missão Técnica da Assistência Técnica e Gerencial - ATeG 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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Quadro 16. Demonstrativo das Despesas com Pessoal.  

Despesas 2017 2018 2019 

Salários 772.183 803.518 897.416 

Encargos Sociais 331.491 311.394 296.709 

Benefícios 218.172 227.865 247.900 

Total 1.321.846 1.342.777 1.442.025 
Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

• Procedimento interno para regulamentação de ações de guarda e conservação de 

documentação dos alunos 

 Em resposta à recomendação da CGU, item 1.1.2.3, recomendação 01, relativo à criação 

de procedimentos internos que regulamentem ações de guarda e conservação dos documentos 

dos alunos, a UPC informa que atendendo à Instrução de Serviço Interna 027 de 1º de fevereiro 

de 2018, o agente mobilizador ao preencher a ficha de inscrição realiza a digitalização de 

documento pessoal com foto da totalidade de participantes para efetivação de sua matrícula. Tais 

documentos ficam sob responsabilidade da regional em servidor próprio.  

 

• Contratação de Prestadores de Serviços para Atender as Demandas nos Programas 
e Projetos 

 Em resposta à recomendação da CGU, item 1.1.2.3, recomendação 02, a UPC elaborou 

Instrução de Serviço Interna 028 de 1º de março de 2018, relativa à regulamentação dos 

procedimentos da contratação de prestadores de serviço. Este procedimento foi atualizado no 

exercício de 2020 e consta vigente o Edital de Credenciamento 001/2020. Atualmente, o banco 

de dados de prestadores de serviços conta com 95 (noventa e cinco) cadastros atualizados, com a 

documentação pertinente à sua habilitação. O link de acesso consta em: 

<http://www.senardf.org.br/senar2020/credenciamento/>. 

 

7.2 REMUNERAÇÃO DO CORPO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS 

 O Conselho Administrativo é indicado pelo período de três anos e tem a seguinte 

composição: Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE-DF, 

que é seu Presidente nato; o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Distrito Federal e Entorno (FETADFE); um representante do SENAR Administração Central; 
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dois representantes dos produtores rurais. O Conselho Administrativo fixa o valor do subsídio do 

Presidente e o valor do jeton para seus membros, e também, para os membros do Conselho 

Fiscal.  

 Aos conselheiros que participam das reuniões trimestrais são pagos jetons, e os mesmos 

não recebem remunerações fixas ou variáveis, cabendo-lhes apenas o pagamento pelo 

comparecimento em sessões ordinárias/extraordinárias do colegiado. No exercício de 2019 foram 

realizadas 05 reuniões em sessões ordinárias e nenhuma extraordinária. Não há vínculo 

empregatício entre os membros dos conselhos e o dirigente. 

 

Tabela 16. Remuneração dos administradores do SENAR-DF. 

Remuneração dos Administradores 

Nome Cargo Remuneração Anual 

Joe Carlo Viana Valle Presidente 116.634,74 

Fernando Cezar Ribeiro Presidente 60.195,38 

Henrique José Cruz Laender Conselho Administrativo 4.125,00 

Ivo Jacó de Souza Conselho Administrativo 3.300,00 

Lucindo Alves dos Santos Conselho Administrativo 3.300,00 

Gilsérgio dos Santos Silva Conselho Administrativo 825,00 

José Tomé Oliva Antunes Conselho Administrativo 825,00 

Adriano Varela Galvão Conselho Administrativo 825,00 

Crenilda da Costa Mangabeira Conselho Administrativo 825,00 

Éber Diniz Alves de Lima Conselho Administrativo 825,00 

Ademilson Ribeiro de Araújo Conselho Fiscal 3.300,00 

Ariane Arrais Conselho Fiscal 825,00 

João Batista da Silva Conselho Fiscal 3.300,00 

Renato Calixto Saliba Conselho Fiscal 4.125,00 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

Tabela 17. Quadro consolidado de Remuneração dos administradores do SENAR-DF. 

Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Rubricas Valores 

Jetons 26.400,00 

Subsídios 176.830,12 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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7.3 GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 Imóvel localizado na SEPS 709/908 Bloco “D”, 3º Andar, Ed. FAPE, Asa Sul, Brasília-

DF, CEP 70.390-089, era composto por 08 (oito) salas, 08 (oito) garagens. No exercício de 2019 

foi adquirido 01 (um) auditório no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), localizado na 

sede da Instituição, a área total é de 328,12m2, área comum de 161,67m2 e área útil de 

166,45m2, o investimento foi destinado à ampliação das instalações do SENAR - DF. A 

aquisição ocorreu por meio de Concorrência Pública. O valor do imóvel está contabilizado no 

valor de R$ 3.324.317,82 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e dezessete reais 

e oitenta e dois centavos).  

 

Quadro 17. Relação de Imóveis. 

IMOVEIS VALOR UTILIDADE 

Sala 303 – Matrícula N°160.218 249.274,24 Sede própria 

Sala 304 - Matrícula N°160.219 312.274,93 Sede própria 

Sala 305 - Matrícula N°160.220 249.415,28 Sede própria 

Sala 306 - Matrícula N°160.221 274.540,44 Sede própria 

Sala 307 - Matrícula N°160.222 248.427,89 Sede própria 

Sala 308 - Matrícula N°160.224 226.222,92 Sede própria 

Sala 309 - Matrícula N°160.225 226.081,06 Sede própria 

Sala 310 - Matrícula N°160.226 226.081,06 Sede própria 

Garagem N°04 - Matrícula N°160.299 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°05 - Matrícula N°160.300 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°06 - Matrícula N°160.301 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°07 - Matrícula N°160.302 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°08 - Matrícula N°160.303 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°10 - Matrícula N°160.304 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°11 - Matrícula N°160.305 39.000,00 Sede própria 

Garagem N°12 - Matrícula N°160.306 39.000,00 Sede própria 

Auditório - Matrícula N° 160.253 1.000.000,00 Sede própria 

Total dos Bens Imóveis 3.324.317,82  

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 
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7.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 Com a finalidade de buscar melhorias no processo de gestão ambiental, o SENAR-DF 

adota práticas administrativas visando uma gestão ambiental consciente com o objetivo de 

reduzir o impacto em suas atividades. Uma das medidas está relacionada com o consumo de 

energia, com a conscientização dos empregados para desligarem as luzes quando não estão nos 

ambientes e utilizar o ar condicionado quando necessário. A Instituição adota uma política de 

conscientização de uso racional dos recursos, utilizando a assinatura de email com a frase “Antes 

de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente”, além das 

orientações aos empregados quanto ao desperdício de papel, para fazer uso de impressão 

responsável de seus documentos utilizando frente e verso do papel. Ainda preocupados com a 

preservação do meio ambiente, a Instituição desde o exercício de 2018 adquiriu como forma de 

reduzir os impactos ambientais, canetas ecológicas para serem utilizadas nas ações/eventos e 

também copos biodegradáveis. Não obstante, é válido destacar que o SENAR-DF não possui 

passivo ambiental.  

 

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

8.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES DO TCU 

 Não houve determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do 

julgamento de contas anuais. 

 

8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO 

 Não houve recomendações. 

 

8.3 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA 

 A UJ contratou por meio de Processo de Licitação Auditoria Independente com vistas à 

realização de serviços especializados. O principal objetivo é assegurar maior transparência da 

gestão e apoiar a atuação dos gestores e dos membros do Conselho Fiscal e Administrativo, por 

meio de opiniões imparciais acerca das demonstrações contábeis e o cumprimento do Acórdão 
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699/2016 TCU, item 9.2.2 “Que as demonstrações contábeis sejam auditadas por auditores 

independentes”. 

 

Quadro 18. Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Independente. 

RELATÓRIO 
DESCRIÇÃO SUCINTA DO ITEM 

DA RECOMENDAÇÃO 
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS/AÇÕES 

IMPLEMENTADAS 
A construção do relatório foi solicitada aos 
prestadores de serviços com a auditoria 
independente in loco. Apresentamos ao 
auditor, e na análise dele atendeu 
parcialmente. Solicitamos os ajustes 
apontados pelo auditor para os prestadores 
de serviços. Na próxima visita dessa 
auditoria apresentaremos o relatório. 

A administração deve solicitar à TOTVS 
a construção de um relatório financeiro 
necessário para o auxílio das informações 
relacionadas à rubrica “Fornecedores a 
Pagar” para que o processo de conciliação 
contábil versus gerencial seja aprimorado. 

(Ponto de controle regularizado) 
Solicitamos aos advogados responsáveis 
pela causa a classificação do processo. 
Acatamos a recomendação e a partir do 2º 
trimestre será corrigida a parametrização no 
sistema RM Totvs reclassificando o 
depósito judicial. 

A reclassificação do depósito judicial 
para o ativo e, se for o caso, a 
constituição de uma provisão para 
contingências no passivo. 

(Ponto de controle regularizado) 
A Instituição acatou a recomendação e 
corrigiu no primeiro trimestre do exercício 
de 2019, atendendo o regime da 
competência. 

Que o reconhecimento das receitas seja 
realizado no momento da efetiva 
prestação dos serviços e não pelo regime 
de caixa. 

(Ponto de controle regularizado) 
Recomendamos que a administração 
solicite junto à equipe responsável pela 
emissão do relatório de depreciação e 
controle patrimonial, do sistema 
patrimonial, um relatório que contemple 
as Adições e Baixas do Imobilizado 
durante o período a ser auditado. Para o 
aprimoramento dos controles, sugerimos 
a implantação da seguinte sugestão: 

A Regional acata a recomendação. Foi 
solicitado a empresa responsável pelo 
sistema RM TOTVS a parametrização do 
controle patrimonial inserindo os relatórios 
gerenciais citados. Os saldos residuais dos 
bens que compõe o ativo imobilizado serão 
revisados e ajustados. Até o fim do 
exercício de 2019 a recomendação será 
atendida na sua totalidade. 

RELATÓRIO DE 
RECOMENDAÇÕES 
TRIMESTRAL DOS 

AUDITORES 
INDEPENDENTES 

• implementar controles gerenciais que 
propiciam mensalmente a verificação da 
razoabilidade dos valores registrados a 
título de depreciação 

(Ponto de controle regularizado) 

Fonte: Gerência Administrativo-Financeira. 

 

 

 

 

 





Relatório de Gestão 2019  SENAR-DF 
71 

ANEXOS 

 

 





































































































 

 

 

 

F13 - A 

INSTRUMENTOS DE SUPERVISÃO À MOBILIZAÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES 
 
Nº do evento: ______________________________________________________________ 
 
Entidade mobilizadora:_______________________________________________________ 
 
Local de realização:__________________________________________________________ 
 
Região Adm./Comunidade:____________________________________________________ 
 
Título do evento: ____________________________________________________________ 
 
Programa de:      FPR (    )        PS (    )        PE (    )        OA (    )     
  
Natureza da Programação: Aprendizagem Rural (    ) Qualificação (    ) Aperfeiçoamento (    )        

                          Especialização (    )   Atualização (    )      Seminários (    ) 
 
Tipo da programação: Curso (   ) Treinamento (   ) 
 
Tipo de supervisão:    In loco (   )    A distância (   )    
 
O mobilizador participou de treinamento de metodologia? Sim (   ) Não (    ) 
 
Nome do supervisor:_________________________________________________________ 
 
Data da supervisão:______/______/__________ 
 
Tempo de observação (h): ___Período de realização do evento:___ /___ a___ /___ 
                                                                                                       dia mês    dia mês 
Carga horária total do evento (h):_______________________________________________ 

101  
Para responder às questões seguintes, preencha em cada parêntese, a numeração que 
corresponde à ocorrência dos fatos. Por favor, não deixe nenhuma questão em branco. 
 
Registre sua observação utilizando a seguinte escala: 
 
4 3 2 1 
Sim, plenamente Sim, parcialmente Não Não Observado 
 
 
 
Estruturação das ações/atividades 
 
(   ) Realizou o levantamento de necessidades/demanda do evento. 
(   ) Divulgou o evento para a comunidade. 
(   ) Os participantes apresentavam graus de escolaridade aproximados. 
(   ) Os participantes apresentavam idade aproximada. 
(   ) Os participantes apresentavam necessidades das ações/atividades comuns. 
(   ) Os participantes apresentavam interesses comuns sobre o conteúdo programático. 
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(   ) O nível de conhecimento sobre o conteúdo desenvolvido era aproximado. 
(   ) O número de participantes estava adequado, dentro do preconizado pela regional. 
(   ) Os participantes tinham fácil acesso ao local onde o evento ocorria. 
(   ) Os participantes atendiam os pré-requisitos exigidos pela ocupação/atividade. 
(   ) O local do evento apresentava infraestrutura apropriada para a realização efetiva do 
conteúdo da ação/atividade. 
(   ) O local do evento apresentava condições de conforto aos participantes. 
(   ) O local do evento apresentava boas condições de luminosidade, ventilação e ausência 
de ruídos impertinentes. 
 
Apoio às ações/atividades 
 
(   ) Houve organização de transporte aos participantes e/ou instrutor do evento. 
(   ) Houve organização da alimentação aos participantes e/ou instrutor do evento. 
(   ) Houve organização da acomodação adequada para o instrutor ao longo do evento. 
(   ) Os recursos instrucionais foram disponibilizados ao instrutor, no momento oportuno. 
(   ) Os recursos instrucionais foram disponibilizados na quantidade e qualidade solicitadas. 
(   ) O mobilizador apoiou o instrutor quando solicitado. 
(   ) O mobilizador apresentou bom relacionamento com o público participante do evento. 
(   ) O mobilizador apresentou bom relacionamento com o instrutor do evento. 
(   ) O mobilizador mostrou-se aberto a discussões sobre os tópicos supervisionados. 
(   ) O mobilizador mostrou-se criativo e hábil na resolução de problemas surgidos. 
(   ) O mobilizador informou previamente à regional ou ao instrutor sobre as características 
da turma e do local do evento. 
 
Aspectos positivos da mobilização: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Aspectos discutidos para melhoria do desempenho e sugestões: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
______de ___________/20______ 
 
 
 
____________________________ 
     Assinatura do supervisor 
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INSTRUMENTOS DE SUPERVISÃO À INTRUTORIA DAS AÇÕES/ATIVIDADES 
 
Nº do evento: ______________________________________________________________ 
 
Nome do Instrutor:___________________________________________________________ 
 
Local de realização:__________________________________________________________ 
 
Região Adm./Comunidade:____________________________________________________ 
 
Título do evento: ____________________________________________________________ 
 
Programa de:      FPR (    )        PS (    )        PE (    )        OA (    )     
  
Natureza da Programação: Aprendizagem Rural (    ) Qualificação (    ) Aperfeiçoamento (    )        

                          Especialização (    )   Atualização (    )      Seminários (    ) 
 
Tipo da programação: Curso (    ) Treinamento (    ) 
 
Tipo de supervisão:    In loco (    )    A distância (    )    
 
O instrutor participou de treinamento de metodologia? Sim (    ) Não (    ) 
 
Nome do supervisor:_________________________________________________________ 
 
Data da supervisão:______/______/__________ 
 
Tempo de observação (h): ____ Período de realização do evento: ____ /____ a ____ /____ 
                                                                                                            dia    mês       dia    mês 
Carga horária total do evento (h): _______________________________________________ 
 
Para responder às questões seguintes, preencha em cada parêntese, a numeração que 
corresponde à ocorrência dos fatos. Por favor, não deixe nenhuma questão em branco. 
 
Registre sua observação utilizando a seguinte escala: 
 
4 3 2 1 
Sim, plenamente Sim, parcialmente Não Não Observado 
 
Objetivos 
 
(    ) Apresentou, aos participantes, os objetivos instrucionais ou os resultados esperados. 
(    ) Seguiu os objetivos planejados, numa sequência lógica. 
 
Conteúdo programático 
 
(    ) Seguiu a sequência planejada para desenvolvimento do conteúdo. 
(    ) Desenvolveu o conteúdo dentro do tempo previsto. 
(    ) Compatibilizou o conteúdo com os interesses e necessidades dos participantes. 
(    ) Demonstrou segurança em seus posicionamentos. 
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(    ) Utilizou a linguagem escrita e oral corretamente. 

10 

(    ) Foi claro e objetivo na exposição dos assuntos. 
(    ) Decodificou os termos técnicos utilizados. 
(    ) Evidenciou a aplicabilidade prática do conteúdo ministrado. 
(    ) Usou exemplos baseados em situações vivenciadas pelos participantes. 
(    ) A parte teórica desenvolveu-se conjuntamente à prática. 
(    ) Ao iniciar novo conteúdo, apresentou a sua relação com outros já abordados. 
(    ) Abordou questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador e/ou aspectos 
sobre o meio ambiente, cidadania, qualidade e produtividade, sempre que pertinentes. 
 
Desenvolvimento das técnicas instrucionais 
 
(    ) Dominou as técnicas instrucionais aplicadas. 
(    ) As técnicas utilizadas foram compatíveis com as características dos participantes. 
(    ) As técnicas utilizadas foram apropriadas ao conteúdo ministrado. 
 
Recursos instrucionais 
 
(    ) Os recursos instrucionais necessários para o desenvolvimento do evento foram 
conferidos e testados. 
(    ) Facilitaram a compreensão do assunto. 
(    ) Foram adequados às características dos participantes. 
(    ) Estavam adequados ao local do evento. 
(    ) Foram utilizados no momento oportuno. 
(    ) Foram disponibilizados na quantidade apropriada ao número de participantes. 
(    ) Apresentaram bom estado de conservação, sem defeitos comprometedores para a 
aprendizagem. 
 
Avaliação 
 
(    ) Aplicou as avaliações diagnóstica, formativa e somativa. 
(    ) Aplicou corretamente os procedimentos de avaliação. 
(    ) Os procedimentos de avaliação foram compatíveis com as características dos 
participantes. 
(    ) Informou aos participantes sobre seus acertos e erros, apresentando-lhes 
respostas/comportamentos corretos. 
 
Plano instrucional 
 
(    ) Elaborou plano instrucional. 
(    ) O plano instrucional foi elaborado conforme recomendações da regional. 
(    ) Seguiu o plano instrucional elaborado. 
(    ) Necessitou ajustar/modificar o plano instrucional durante o evento. 
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Postura do instrutor 
 
(    ) Informou aos participantes os critérios para certificação. 
(    ) Estabeleceu, junto aos participantes, contrato psicológico (cumprimento de horário, 
convivência em grupo, etc.). 
(    ) Estabeleceu um bom relacionamento com os participantes. 
(    ) Exerceu liderança perante a turma, estabelecendo um clima de organização. 
(    ) Foi hábil e criativo na resolução de problemas detectados. 
(    ) Foi pontual. 
(    ) Foi assíduo. 
(    ) Estimulou a participação ativa dos participantes. 
(    ) Valorizou os participantes pelo desempenho correto nas práticas e/ou na resolução de 
problemas propostos. 
(    ) Socializou as respostas das perguntas individuais. 
(    ) Apresentou coerência entre o que apontava como correto e o que executava perante a 
turma. 
(    ) Forneceu as informações necessárias para que os partic ipantes apresentassem o 
comportamento esperado. 
(    ) Realizou as práticas de forma que todos os participantes conseguissem visualizá-las. 
(    ) Deu oportunidade a todos os participantes de realizarem cada prática. 
(    ) Supervisionou a atividade prática realizada por cada participante. 
(    ) Preocupou-se com sua aparência pessoal (traje, higiene, etc.). 
(    ) Preocupou-se em utilizar traje adequado à situação de trabalho em que se encontrava. 
(    ) Organizou o espaço físico para o desenvolvimento do conteúdo. 
 
Aspectos positivos da instrutoria: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Aspectos discutidos para melhoria do desempenho e sugestões: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______de ___________/20______ 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do supervisor 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apresenta-se aqui, o Produto “Proposta do Plano de Capacitação” dos empregados do SENAR AR/DF, nos termos do 

Contrato 057/2019, firmado entre o SENAR AR/DF e a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços Ltda – EPP, tendo como 

objeto a prestação de serviços de consultoria para revisão e realização do processo de Avaliação de Desempenho e 

Competências e elaboração da proposta do Plano de Capacitação dos empregados. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 
A ação de capacitar tem por finalidade proporcionar condições para que as pessoas possam alcançar os objetivos estabelecidos, 

desenvolver seus conhecimentos, práticas e condutas, necessárias à realização de uma atividade ou de um conjunto de 

atividades. Esse processo, aplicado de maneira planejada e sistemática, faz com que as pessoas adquiram conhecimentos e 

desenvolvam habilidades e atitudes coerentes com os objetivos organizacionais. 

As ações propostas visam estimular e preparar as pessoas para o pleno desenvolvimento de suas atribuições, valorizando-as e 

possibilitando a melhoria do desempenho individual.  

É importante ressaltar que um plano de capacitação não deve estar voltado apenas para o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades requeridas para o desempenho das funções atuais, mas também propiciar meios para o desenvolvimento pleno de 

todas as potencialidades existentes nas pessoas, em particular aquelas que impactam diretamente no desempenho de outros, 

como é o caso dos gestores. 

Assim, paralelamente às ações voltadas para o desenvolvimento dos perfis técnico-profissional, outra frente relevante é o processo 

de capacitação e desenvolvimento gerencial, que deve direcionar esforços para a preparação dos gestores na condução dos 

processos e pessoas, focados na direção dos objetivos estratégicos definidos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL: 

Estruturar e organizar as ações de capacitação a serem ofertadas aos empregados de forma que estes possam desenvolver as 
competências requeridas para o trabalho, possibilitando assim que o SENAR AR/DF cumpra sua missão. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS: 

a. Contribuir para o desenvolvimento do empregado, como profissional e pessoa;  

b. Permitir aos empregados o desenvolvimento e aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes;  

c. Otimizar recursos evitando gastos e esforços em capacitações desnecessárias. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 
É esperado com a implementação desse Plano:  

a. A capacitação, o desenvolvimento e a qualificação dos empregados do SENAR AR/DF; 

b. A retenção de talentos; 

c. Transparência e clareza quanto às ações de capacitação;  

d. Maior engajamento dos empregados com o trabalho, as metas e as necessidades institucionais;  

e. Aumento da produtividade da Empresa, com qualidade e eficiência nos serviços prestados.  
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5. AÇÕES PROPOSTAS 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Curso Objetivos de 
aprendizagem 

Conteúdo Modalidade/ Metodologia Público alvo 

Administração de 
Pessoal 

 Aprofundar 
conhecimentos 
específicos de rotinas 
trabalhistas 

 Legislação trabalhista 

 Legislação previdenciária 

 Processo Admissional e Folha 
de Pagamento 

 Administração de Pessoal – 
INSS, férias e outras regras 

 Regras e procedimentos sobre 
os benefícios 

 Cadastro funcional 

 Processo Rescisório  

 Encargos Sociais  

 FGTS/ SEFIP 

 Práticas Contábeis e Custos 
com Pessoal 

 Lei 11.788/2008 (Estágio) 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aulas expositivas. Técnicas de 
simulação. Demonstrações. 
Exercícios estruturados 

 

Gerente 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 

Assistente 
Administrativo 
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 Lei 10.097/2008 (Menor 
Aprendiz) 

Atendimento ao 
Público 

 Desenvolver 
competências e 
habilidades para o 
atendimento ao público, 
buscando conhecer o 
processo e conceitos 
envolvidos para se obter a 
qualidade e excelência no 
atendimento 

 Autoconhecimento 

 Conhecendo o cliente 

 O processo de Atendimento 

 Eficiência, eficácia e 
efetividade no atendimento 

 Comunicação 

 Administração de conflitos e 
solução de problemas 

 A humanização do 
atendimento 

 Competências essenciais para 
o bom atendimento 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Exposição dialogada. 
Workshops. Técnicas 
vivenciais: dinâmicas, 
dramatizações etc. 

Coordenador de 
Projetos 

Analista Técnico 

Assistente 
Técnico 

Atendimento 
telefônico 

 Entender a importância do 
atendimento telefônico de 
qualidade para a empresa 

 

 

 Atendimento: conceito 

 Ouvir x Escutar 

 Perfis de clientes  

 Os erros mais comuns no 
atendimento telefônico 

 Técnicas eficazes de 
excelência no atendimento 

 Registro ou direcionamento da 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aulas expositivas. Técnicas de 
simulação. Demonstrações. 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 
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demanda 

 Finalização do atendimento 

Autuação de 
Processo 

Proporcionar conhecimento 
para execução de autuação 
de processos com base na 
Instrução Normativa do 
SENAR 

 Conceito 

 Organização do processo 

 Protocolo 

 Substituição de documentos 

 Movimentação e 
Acompanhamento 

 Controle 

 Arquivamento 

Treinamento interno (EaD) 

 

Vídeo-aulas. Fóruns. Tutorial 
conversacional. Exercícios 
estruturados. 

Analista Técnico 

Conhecendo o 
SENAR 

 Proporcionar ao 
empregado a 
compreensão da 
estrutura, funcionamento 
e papel do SENAR; 

 Ambientar o novo 
empregado e prepara-lo 
para o desempenho de 
suas atribuições 

 Missão, visão e valores  

 Cultura  

 Organograma  

 Atribuições das áreas 

 Produtos e serviços 

 Projetos e estratégias 
corporativas 

 Cargos e atribuições dos 
gestores 

 Normas de conduta 

 Plano de Carreira 

Treinamento interno. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Oficinas. 
Painel integrado 

Novos 
empregados 
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 Benefícios coletivos 

 Comunicação da empresa 
com o empregado 

Contabilidade Pública  Capacitar e gerar 
conhecimentos relativos à 
Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público 

 Conceito e Objeto  

 Legislação aplicável à 
Contabilidade Pública 

 Contabilidade Pública x 
Contabilidade Geral 

 Aspectos Orçamentário, 
Patrimonial e Fiscal da 
Contabilidade Pública 

 Despesa Pública 

 Receita Pública 

 Regime de competência na 
Contabilidade Pública 

 Plano de contas aplicado ao 
setor público 

 Procedimentos contábeis 
patrimoniais 

 Demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público 

 Matemática financeira 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados. 

Gerente 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 
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 Cálculo de juros, descontos e 
taxas 

Controle Institucional 
dos Recursos 
Públicos  

 Possibilitar ao empregado 
o conhecimento do 
sistema orçamentário 
público e das regras para 
prestação de contas 

 Sistema Orçamentário Público 

 Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: estrutura, 
metas e prioridades, 
orientação básica para 
elaboração e execução da 
LOA 

 Transferência de recursos 

 Alterações na legislação 
tributária 

 Transparência 

 Documentos normativos do 
TCU e da CGU 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Exposição dialogada. Técnicas 
de simulação. Exercícios 
estruturados. 

Gerente 
Administrativo 

Coordenador de 
Projeto 

Controle Patrimonial  Aprofundar 
conhecimentos sobre 
administração patrimonial 
aplicada ao setor público 

 Conceitos e definições; 
Procedimentos básicos de 
Administração Patrimonial 

 Enfoque logístico 

 Materiais de consumo x 
equipamentos e materiais 
permanentes/ Parâmetros 
excludentes 

 Atividades específicas da 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados. 

Gerente 
Administrativo 

Assistente 
Administrativo 
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Administração Patrimonial 

 Procedimentos de: 
cadastramento, 
emplaquetamento, 
responsabilidades, 
transferências, movimentação, 
recolhimento, redistribuição, 
inventários físicos, alienações 
e baixa de bens 

 Bens móveis 

 Bens imóveis 

 Depreciações, Amortizações e 
Exaustões 

 Auditoria Patrimonial 

 Noções sobre Segurança 
Patrimonial 

 Indicadores gerenciais de 
Patrimônio 

Copeira empresarial  Adquirir conhecimento a 
respeito da profissão de 
copeira e noções 
essenciais de postura, 
ética e etiqueta 
profissional 

 A Arte de Servir 

 Postura e Ética Profissional 

 Função da Copeira 
Empresarial 

 Boas Práticas de Manipulação 
de Alimentos 

Treinamento externo. 
Presencial  

 

Técnicas de simulação. 
Demonstrações. Exposição 
orientada para a descoberta. 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 
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 Regras de etiqueta 
empresarial 

 Ordem de Servir: quem servir 
primeiro 

 Tipos de copos, xícaras, para 
servir cada bebida 

 Ética Social e Profissional 

Desenvolvimento da 
Liderança 

 Propiciar ao empregado o 
aprofundamento de 
conhecimentos que 
despertem para a 
necessidade de investir 
no desenvolvimento de 
seu papel como líder, nas 
competências 
fundamentais e práticas 
modernas e inovadoras 
de gestão 

 Fatores fundamentais da 
Liderança 

 Gerenciando a si mesmo, os 
outros e gestores 

 O poder da visão e sua 
influência na liderança 

 Empoderamento: o que é, 
chaves para o 
empoderamento e como 
captar o poder e o potencial 
das pessoas 

 Liderança situacional de 
equipes 

 Parceria para o desempenho: 
sistema eficaz de gestão do 
desempenho 

 Liderança organizacional 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Exposição dialogada. Técnicas 
vivenciais. Oficina de melhores 
práticas. Discussão em grupo. 
Jogos. Filmes. Coaching 

Superintendente 
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 Liderança emocional 

Didática para 
Facilitadores de 
Aprendizagem  

 Adquirir conhecer para 
auxiliar no desempenho 
do papel de facilitador de 
aprendizagem 

 Planejamento de ensino 

 Estratégias de ensino, 
técnicas de ensino e recursos 
didáticos em eventos de 
capacitação profissional 

 Avaliação e efetividade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Treinamento externo. EaD 

 

Vídeo-aulas. Fóruns. Tutorial 
conversacional. Painel de 
discussão. Exercícios 
estruturados 

Coordenador de 
Projeto 

Analista Técnico 

Elaboração de 
Pareceres e 
Relatórios 

 Desenvolver técnicas que 
ajudem a produzir textos, 
como também pareceres 
e relatórios técnicos, 
expressando ideias de 
maneira clara, precisa, 
concisa e aplicando-as ao 
contexto administrativo. 

 Ordenação de ideias para a 
coerência textual 

 Elementos da coesão textual. 
Encadeamento das ideias 
entre parágrafos 

 Divisão do texto em partes, 
capítulos, seções e subseções 

 Organização e expansão do 
corpo do texto 

 Anexos, notas pé-de-página e 
notas de texto 

 Macroestrutura do texto 
argumentativo 

 Formas de persuasão 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados. 

Gerentes  

Coordenadores 

Analista 
Administrativo  

Analista Técnico 



 

Plano de Capacitação e Desenvolvimento Individual  
 

 

 
Plano de Capacitação e Desenvolvimento Individual dos Empregados do SENAR DF 
 Pág. 14 

 

 Argumentos e contra-
argumentos 

 Conceitos de relatórios e 
pareceres 

 Tipos de pareceres e relatórios 
técnicos 

 Estrutura de parecer e 
relatório técnico 

 Técnicas para escrever 
pareceres e relatórios 

 Listas de tabelas, ilustrações, 
abreviaturas, siglas e 
símbolos. Apresentação 
gráfica 

 Negrito, grifo ou itálico 

 Aspas 

eSocial  Compreender a finalidade 
do eSocial, o sistema de 
escrituração fiscal digital 
das obrigações fiscais, 
previdenciárias e 
trabalhistas, e aplicar os 
conhecimentos do curso 
em situações do dia a dia 

 Entendendo o eSocial 

 Ambiente do e-Social 

 Transmissão de arquivos 

 Sequência de transmissão  

 Obrigações acessórias que 
serão substituídas 

Treinamento externo. 
Presencial  

 

Aula expositiva. Técnicas de 
simulação 

Gerente 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 
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Estratégias de 
Mobilização 

 Compreender o processo 
de mobilização e buscar 
novas estratégias 

 Mobilização: conceito e 
finalidade 

 Processo de mobilização: 
etapas 

 Conhecendo o público alvo 
das capacitações 

 Principais estratégias de 
mobilização 

Treinamento interno. 
Presencial  

 

Exposição dialogada. Técnicas 
vivenciais. Dramatizações 

Assistente 
Técnico 

Gerenciamento de 
Equipes 

 Desenvolver a 
capacidade de 
reconhecimento do capital 
humano nas equipes de 
trabalho 

 Capacitar para a 
identificação e aplicação 
de estratégias de gestão 
de equipes 

 A equipe no contexto 
organizacional 

 Formação de equipes de alta 
performance 

 O papel do líder na 
mobilização e no 
desenvolvimento da equipe 

 Delegação 

 Gestão de conflitos 

 Clima de trabalho 

 Motivação 

 Feedback e feedforward 

 Desempenho e foco em 
resultado 

Treinamento externo. 
Presencial  

 

Exposição dialogada. Técnicas 
vivenciais. Oficina de melhores 
práticas. Discussão em grupo. 
Jogos. Filmes. Coaching 

Gerentes  

Coordenadores 
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 Plano de desenvolvimento da 
equipe 

Gestão de Compras  Adquirir conhecimentos 
sobre o processo de 
compras  

 Aprofundar 
conhecimentos sobre a 
gestão de fluxo de 
fornecimento de produtos 
e serviços 

 Gestão Empresarial: visão 
sistêmica para compras e 
suprimentos 

 Gestão Estratégica de Custos 

 Técnicas de Negociação 

 Análise econômico – 
financeira em compras de 
bens e serviços 

 Logística de Aquisição e 
distribuição 

 Seleção, desenvolvimento e 
qualificação de fornecedores 

 Direito tributário na 
contratação de bens e 
serviços 

 Lean Supply Chain – cadeia 
de suprimentos enxuta 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. 
Demonstração. Técnicas 
vivenciais. 

Gerente 
Administrativo 

 

Analista 
Administrativo 

Gestão de Contratos  Compreender o papel do 
fiscal de contrato e como 
conduzir as situações que 
poderão ocorrer durante a 
execução dos contratos 

 O gerenciamento do contrato.   

 Duração do contrato e 
hipóteses de prorrogação do 
prazo 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Técnicas de 

Gerente 
Administrativo 

 

Coordenador de 
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administrativos 

 
 Execução do contrato: 

acompanhamento e 
recebimento do objeto 
contratual. 

 Principais hipóteses de 
alterações contratuais, análise 
e sua formalização. 

 Reajustamento, revisão, 
repactuação e equilíbrio 
econômico-financeiro: suas 
principais características e 
diferenças. 

 Rescisão contratual: unilateral, 
por acordo das partes e 
judicial. 

 Aplicação de penalidades. As 
sanções: formalização, defesa 
e contraditório. 

 O encerramento do contrato. 

simulação. Exercícios 
estruturados 

 

Projeto 

 

Analista 
Administrativo 

Gestão de Pessoas  Desenvolver 
competências técnicas 
para definição, 
estruturação, 
implantação, 
acompanhamento e 
controle das ações 

 Conceitos 

 O Profissional de Gestão de 
Pessoas 

 Subsistemas: Seleção, 
Capacitação, Avaliação de 
Desempenho 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Workshops. Oficinas. 
Exposição dialogada  

Gerente 
Administrativo 
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relacionadas à gestão de 
pessoas do SENAR 
AR/DF 

 Remuneração: Cargos e 
Salários 

 Comunicação Interna e 
endomarketing 

 Gestão do Clima 
Organizacional 

 Indicadores de RH 

 Liderança 

 Motivação  

 O papel de Negociador  

 

Gestão de Projetos  Capacitar o empregado 
para elaboração de 
Estrutura Analítica de 
Projetos (EAP) e para 
gerenciamento dos 
projetos do SENAR 

 Introdução ao gerenciamento 
de projetos 

 Elaboração do escopo do 
projeto e desenvolvimento de 
uma Estrutura Analítica de 
Projetos (EAP) 

 Elaboração do cronograma do 
projeto e estimativa de custos 
para as atividades do 
cronograma 

 Determinação dos padrões de 
qualidade para um projeto 

 Definição das funções e 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. 
Demonstração. Exercícios 
estruturados 

Gerente Técnico  

 

Coordenador de 
Projetos 
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responsabilidades para a 
equipe do projeto 

 Gerenciamento de escopo, 
tempo e custos 

 Gerenciamento de riscos, 
aquisições e integração 

 Elaboração dos relatórios de 
desempenho do projeto 

 Compreensão dos processos 
de aquisições e integração de 
um projeto 

Gestão em Educação 
à Distância 

  Conceitos 

 Didática e Prática de Ensino 
EaD 

 Ambiente virtual 

 Metodologias de avaliação 

 

Treinamento externo. EaD 

 

Vídeo-aulas. Tutorial 
conversacional. Fóruns. 
Leitura orientada. Exercícios 
estruturados. 

Analista Técnico 

Gestão Estratégica 
do Agronegócio 

 Proporcionar ao 
empregado 
aprofundamento dos 
conhecimentos 
relacionados a toda a 
cadeia do agronegócio, 
de forma a auxiliar na 

 Introdução à Cadeia Produtiva 
do Agronegócio 

 Agricultura e Pecuária: uma 
visão agrônoma 

 Políticas Públicas Aplicadas 
ao Agronegócio e à 

Treinamento externo em nível 
de pós-graduação. Presencial 

 

Aulas expositivas. Discussão 
em grupo. Leitura orientada. 
Exercícios estruturados. 

Superintendente 
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tomada de decisão e na 
gestão dos serviços 
oferecidos aos clientes.  

Agroindústria 

 Gestão Estratégica do 
Agronegócio e da 
Agroindústria 

 Gestão de Custos no Agro 
(Armazenagem, Distribuição e 
Exportações) 

 Direito tributário e trabalhista 

 Gestão de Vendas e Canais 
(Cooperativismo, 
Associativismo, Distribuidores) 

 Gestão do Marketing aplicada 
ao Agronegócio 

 Precificação Agrícola: 
conceitos e ferramentas para 
análise 

 Estratégias de Negociação e 
Gestão de Conflitos 

 Tendências do Consumidor e 
Impacto na Cadeia do 
Agronegócio 

 Tecnologias Aplicadas: IoT, IA 
e Automação 

 Mudanças Globais e 
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Desenvolvimento Sustentável: 
novas formas de produção e 
alimentação 

 Gestão de Riscos e 
Segurança  

Licitações e 
Contratos 

 Adquirir conhecimento 
sobre o processo de 
contratação, com base na 
lei 8.666/93 

Módulo I 

 Princípios gerais de licitações 
e contratações 

 A obrigatoriedade de licitar e 
as exceções legais 

 Objeto da Licitação 

 Objetivos da Licitação e 
restrições à participação. 

 Projeto básico e termo de 
referência. 

 As modalidades de licitação na 
Lei 8.666/93 e os 
procedimentos próprios a cada 
uma 

 A modalidade de Pregão – 
Presencial e Eletrônico 

 Principais casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação e 
procedimentos para 

Treinamento externo 

Presencial ou EaD. 

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados. Painel integrado. 

Gerente 
Administrativo 

 

Analista 
Administrativo 
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formalização 

 As fases interna e externa do 
procedimento licitatório 

 O Edital: conteúdo, publicação 
e impugnação 

 Habilitação: exigências 
jurídicas, fiscais, técnicas e 
econômico-financeiras 

 O Julgamento das licitações 

 Recursos Administrativos, 
representação e pedido de 
reconsideração 

 Homologação, anulação e 
revogação das licitações 

 A lei complementar 123/2006 
e decreto nº 8.538/2015 

Módulo II 

 Contratos Administrativos: 
conceito e características. As 
cláusulas exorbitantes 

 Providências antes do início 
do contrato. 

 O prazo para assinatura do 
contrato. 
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 Instrumentos que podem 
substituir o termo de contrato. 

 A designação do fiscal ou 
gerente do contrato. 

 A garantia do contrato. 
Modalidades, formalização e 
restituição. 

 Documentos necessários para 
o gerenciamento do contrato 

Língua Portuguesa e 
Redação 

 Preparar o empregado 
para a realização de 
atividades que envolvam 
a produção de textos e 
documentos institucionais 

 Compreensão e interpretação 
de textos 

 Tipologia textual 

 Gramática: Novas regras 
ortográficas 

 Acentuação 

 Pontuação 

 Crase 

 Hífen 

 Abreviaturas e siglas 

 Redação 

Treinamento externo. 
Presencial ou EaD 

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados.  

Analista 
Financeiro 

 

Metodologias do 
SENAR 

 Proporcionar a 
compreensão das 

 Conforme programa 
institucional do SENAR 

Treinamento interno. 
Presencial 

Todos os 
empregados 
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metodologias adotadas 
pelo SENAR para o 
desenvolvimento do seu 
negócio 

 

Exposição dialogada. 
Discussão em grupo. Técnicas 
vivenciais. Saída ao campo. 
Exercícios estruturados. 

Pacote Office  Capacitar para utilização 
dos programas 
fundamentais como: 
edição de textos, 
planilhas de cálculo, 
apresentação de slides  

Word 

 Elaboração de documentos 

 Construção de tabelas 

 Suplementos e ferramentas 
exclusivas 

Excel 

 Adição de informações na 
planilha 

 Funções em Excel 

 ProcV - Busca de Informações 
em Colunas e Análise de 
Erros 

 Macros em Excel - Introdução 

 Criando a Primeira Macro 

 Criando Formulários de 
Cadastros  

 Planilhas de Controles  

Treinamento externo. EaD. 

 

Aula expositiva. 
Demonstração. Exercícios 
estruturados.  

Analistas 

Assistentes 

Auxiliar 
Administrativo 
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 Gráficos em Excel: opções 

 Planilhas e gráficos dinâmicos 

Power point 

 Formatação de Slide 

 Menu Arquivo 

 Inserindo Elementos Gráficos 

 Design e Transições 

 Animações e Apresentação de 
Slides 

 Revisão e Exibição 

Planejamento   Adquirir conhecimentos 
para aprimoramento da 
atuação dos gestores 
estratégicos, no 
direcionamento das ações 
para o alcance dos 
resultados esperados. 

 Planejamento estratégico 

 Direcionadores estratégicos 

 Análise de contexto  

 Diagnóstico de situação 

 Formulação de objetivos e 
metas 

 Orientações para 
estabelecimento de 
estratégias 

 Definição de meios para o 
alcance dos objetivos nos 

Treinamento externo. 
Presencial ou Ead 

 

Exposição dialogada. 
Discussão em grupo. Leitura 
orientada. Estudos de caso. 
Técnicas de simulação. 

 

Superintendente 
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níveis tático e operacional de 
gestão 

 Plano de ação: conceito, 
estrutura, metodologia para 
elaboração e 
acompanhamento 

 Definição de indicadores de 
avaliação e monitoramento 

 Controle e avaliação do 
planejamento estratégico e 
planos de ação 

 Comunicação interna do 
planejamento estratégico e 
dos planos de ação 

Serviços gerais  Aprimorar o conhecimento 
do empregado quanto aos 
serviços gerais de 
limpeza e conservação  

Conceito de limpeza  

Práticas de limpeza 

Tipos de limpeza 

Manuseio de equipamentos 

Acessórios e produtos 

Treinamento externo. 
Presencial. 

 

Aula expositiva. 
Demonstração.  

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Sistemas Internos 
(Módulo I: Nas 
Nuvens) 

 Aprender as 
funcionalidades do 
sistema “Nas Nuvens” e 
como utilizá-los para 
operação e controle das 

 Conceitos 

 Funcionalidades 

 Processos básicos 

 Relatórios 

Treinamento interno. 
Presencial  

 

Aula expositiva. 

Gerentes 

Coordenadores 

Analistas 

Assistentes 
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atividades  Demonstração. Exercícios 
estruturados. 

Auxiliares 

Sistemas Internos 
(Módulo II: AVA) 

 Aprender as 
funcionalidades do 
sistema “AVA” e como 
utilizá-los para operação e 
controle das atividades 

 Conceitos 

 Funcionalidades 

 Processos básicos 

 Relatórios 

Treinamento interno. 
Presencial  

 

Aula expositiva. 
Demonstração. Exercícios 
estruturados. 

Coordenador de 
Projetos 

Analista Técnico 

Sistemas Internos 
(Módulo III: SENAR 
docs) 

 Aprender as 
funcionalidades do 
sistema “SENAR docs” e 
como utilizá-los para 
operação e controle das 
atividades 

 Conceitos 

 Funcionalidades 

 Processos básicos 

 Relatórios 

Treinamento interno. 
Presencial  

 

Aula expositiva. 
Demonstração. Exercícios 
estruturados. 

Todos os 
empregados 

Tributação do 
Agronegócio 

 Adquirir conhecimento 
sobre os principais 
impostos relacionados às 
atividades de agronegócio 
para poder orientar os 
clientes 

 Imposto sobre a renda das 
pessoas físicas (IRPF) e das 
pessoas jurídicas (IRPJ), a 
contribuição social sobre o 
lucro líquido (CSLL) e o 
agronegócio 

 ICMS, PIS, COFINS e o 
agronegócio 

 Contribuições previdenciárias 
(“Funrural”) e o agronegócio 

Treinamento externo. 
Presencial  

 

Aula expositiva. Exercícios 
estruturados. 

 

Analista 
Financeiro 
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 Contribuições ao INCRA, ao 
SENAR e à CNA e o 
agronegócio 

 Cálculo dos tributos 
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Curso Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 
Modalidade/ 
Metodologia 

Público Alvo 

Foco em 
Resultados  

 Aprimorar a visão sistêmica 
de processos e indicadores, 
desenvolvendo a gestão 
orientada por objetivos e 
metas 

 Desenvolver o papel de 
orientador/coordenador de 
pessoas, que delega tarefas, 
acompanha e motiva para a 
busca de resultados 

 

 Capacitar para a tomada de 
decisão e para negociar 
acordos necessários ao 

 Pensamento sistêmico 

 Definição de metas 

 Estratégias do SENAR e das 
áreas do SENAR AR/DF 

 Acompanhamento dos 
resultados por meio 
indicadores 

 Visão de processos 

 Processo de Negociação 

 Negociação e processo 
decisório 

 Tipos de problema e níveis de 

Treinamento externo. 
Presencial  

 

Brainstorm. Exposição 
dialogada. Dramatização. 
Técnicas vivenciais.  

Superintendente 

Gerentes  

Coordenadores 



 

Plano de Capacitação e Desenvolvimento Individual  
 

 

 
Plano de Capacitação e Desenvolvimento Individual dos Empregados do SENAR DF 
 Pág. 30 

 

alcance dos resultados decisão 

 Decisões programadas e não 
programadas 

 Condições de certeza, 
incerteza e risco 

 Entraves para a tomada de 
decisão 

 Envolvimento da equipe: 
motivação e descentralização 
orientada 

 Atividade prática 

Desenvolvimento 
Interpessoal  

 Desenvolver as habilidades 
de relacionamento 
interpessoal, comunicação 
assertiva e a capacidade de 
adaptação e 
reposicionamento frente a 
argumentações convincentes 

 Conceito e Elementos da 
Comunicação  

 Pragmática da Comunicação 

 Barreiras da comunicação 

 Comunicação Não-violenta 

 Conceito de Assertividade 

 Bases para um 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Brainstorm. Exposição 
dialogada. Dramatização. 
Técnicas vivenciais. 
Filmes. Jogos.  

Todos os 
empregados 
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comportamento assertivo 

 Relacionamento interpessoal: 
Estilos Comportamentais 

 Como trabalhar os 
relacionamentos interpessoais 

 Conflitos interpessoais: fatores 
desencadeantes e resolução 

 A Mente e os Processos de 
Mudanças: abertura para 
novas ideias e pensamentos 

 Atividades práticas 

Desenvolvimento 
do Trabalho  

 Preparar o empregado para o 
desenvolvimento do trabalho 
com organização, 
planejamento, priorização 
das tarefas, com 
cumprimento de fluxos de 
trabalho e prazos. 

 Processo e fluxos de trabalho 

 Técnicas para planejamento 
das atividades 

 Critérios para priorização 

 Sistemática de 
acompanhamento dos prazos 

 Administração do Tempo 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Aula expositiva. Discussão 
em grupo. Exercícios 
estruturados.  

 

 

Coordenador de 
Projetos 

Analistas 

Assistentes 

Auxiliar 
Administrativo 

Auxiliar de 
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 Metodologia 5S 

 Atividade prática: elaboração 
de um plano de organização 
individual 

Serviços Gerais 

Habilidades 
Analíticas  

 Desenvolver a capacidade de 
pensar e planejar ações e 
projetos inovadores e 
direcionadores 
estrategicamente; 

 Preparar para o desempenho 
de atividades que exijam a 
capacidade de realizar uma 
análise crítica dos fatos, 
dados e situações, e 
resolução de problemas, 
levando em consideração as 
normas e regras existentes 
na organização; 

 Tornar capaz de observar e 
apreender detalhes 
pormenorizados. 

 Processos psicológicos 
básicos: Percepção, Atenção 
e Raciocínio 

 Componente de avaliação de 
razões e “espírito crítico” 
(Siegel) 

 Interações com o meio, 
observação e curiosidade 

 Informações sobre o assunto 

 Leitura, memorização, 
compreensão e reflexão 

 Resolução de problemas 

 A dimensão normativa e 
regulatória no processo de 
análise 

Treinamento externo. 
Presencial 

 

Exposição dialogada. 
Leitura orientada. 
Resenha e discussão de 
livros e/ou artigos. 
Discussão em grupo.  

Gerentes 

Coordenadores 

Analista Técnico 

Analista 
Administrativo 
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 Atividades práticas 
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