A Assistência Técnica e Gerencial do SENAR visa promover ao produtor rural
um modelo de adequação tecnológica associada à consultoria gerencial,
que priorize a gestão da atividade de forma eficiente e com isso permita alcançar
mudanças efetivas no ambiente das empresas rurais.
Objetivo Geral
Estabelecer e implantar um modelo de gestão e operação de assistência técnica
continuados aos produtores, que englobe todos os processos da cadeia
produtiva da propriedade e possibilite a realização de ações efetivas, nas áreas
econômica, social e ambiental, assim como os processos de gestão do negócio,
visando proporcionar a sua evolução socioeconômica, da família e da
comunidade.
A produção assistida na ATeG do SENAR-SC, órgão vinculado à Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) é realizada com
grupos de 25 a 30 produtores de acordo com a cadeia produtiva e selecionados
nos municípios por intermédio dos Sindicatos Rurais. Em Santa catarina
atendemos atualmente oito cadeias produtivas:
ATeG SENAR – Bovinocultura de Leite
ATeG SENAR – Bovinocultura de Corte
ATeG SENAR – Apicultura
ATeG SENAR – Fruticultura
ATeG SENAR – Maricultura
ATeG SENAR – Olericultura
ATeG SENAR – Ovinocultura de Corte
ATeG SENAR – Piscicultura

A Metodologia de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR está
fundamentada em cinco etapas, que envolvem todo o processo a ser aplicado
no desenvolvimento da propriedade rural atendida, conforme esquema abaixo:

1° DIAGNÓSTICO PRODUTIVO INDIVIDUALIZADO
Quando são levantadas informações produtivas, ambientais, sociais e
econômicas necessárias para estabelecer metas e um cronograma de ações
eficazes.
2° PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Importante etapa de pactuação dos objetivos que ocorre entre o produtor rural
e seu técnico de campo, sempre com o acompanhamento de um supervisor.
3ª ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA
É quando são feitas as recomendações pela equipe técnica que geram impacto
direto em todo o sistema de produção.
4ª CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR
Utilizando a experiência do SENAR, os cursos de curta e média duração,
complementam os conhecimentos trazidos pelo técnico de campo e auxiliam
nas decisões tomadas pelo produtor rural.
5ª AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE RESULTADOS

Conjunto de ferramentas operacionais e tecnológicas, desenvolvidas pelo
SENAR que apontam para o alcance do resultado ou sinalizam a necessidade
de ajustes no planejamento da propriedade.
Metas específicas:
› Produtor


Capacitar para o empreendedorismo e a gestão do negócio



Elevar a renda e a produtividade buscando eficiência e eficácia



Aumentar a rentabilidade



Estabelecer o perfil tecnológico, social e econômico



Elaborar o planejamento estratégico da propriedade

