






































Projeto 

Expansão da ATEG 



Expansão da ATEG 

O projeto 

• O projeto tem como objetivo geral aumentar as ações de ATeG 

do SENAR no Brasil alcançando ainda mais produtores.  

 

• Consiste em uma ação nacional coordenada para que as 

Administrações Regionais possam expandir as suas ações com 

o estabelecimento de metas individuais para o crescimento 

conjunto da ATEG. 

 

• A implementação será realizada por um grupo de 10 (dez) 

Agentes de Expansão da ATEG contratados para o serviço de 

consultoria pelo SENAR Central e que trabalharão cada um, 

articulado com um grupo de Administrações Regionais. 

 

• O trabalho consistirá na elaboração de planos de ação para 

expansão em cada estado, considerando as particularidades 

da regional e baseado em estudos e diagnósticos que serão 

elaborados pelo Agente de expansão no início do projeto. 

 

 



O agente de 

expansão 



Agente de expansão da ATEG 

Papel 

• Sistematizar informações sobre os produtores 

rurais (perfil, atividades produtivas, localização, 

etc) para basear o plano de ação da expansão em 

cada estado. 

 

• Cruzar bases de dados existentes e da 

arrecadação com as cadeias produtivas 

prioritárias e cadeias produtivas que 

demonstram potencial para expansão da ATEG. 

 

• Coordenar e implementar junto às 

Administrações regionais o plano de ação para 

expansão da ATEG. 

 

 

 



Agente de expansão da ATEG 

Perfil e habilidades 

Serão contratadas pessoas jurídicas* que possuam em 

seu quadro de empregados ou sócios o seguinte 

perfil: 

 

- Nível superior, qualquer formação. Desejável especialização em 

Gestão do Agronegócio ou áreas afins. 

 

- Conhecimento em Planejamento estratégico; noções de 

agronegócio; associativismo e cooperativismo e; mobilização 

social.  

 

- Habilidades como proatividade, análise crítica e avaliação, 

planejamento e controle, visão sistêmica, inteligência 

emocional, boa comunicação, trabalho em equipe e liderança. 

 
* Não serão credenciados microempreendedores individuais - MEI 



Agente de expansão da ATEG 

Entregas* 

- Plano de trabalho com a previsão de visitas in loco e 

cronograma de entregas. 

 

- Relatório contendo os gargalos levantados, o perfil e 

distribuição dos produtores , incluindo as demais 

informações que subsidiarão a elaboração do Plano de 

Ação na Administração regional. 

 

- Plano de ação de cada Administração regional com as 

respectivas metas e cronograma de implementação. 

 

- Demais relatórios demandados pela coordenação 

nacional. 

* Base do pagamento pela prestação de serviço realizado da empresa 



Agente de expansão da ATEG 

Distribuição Geográfica* 

    10 Agentes de Expansão, sendo: 

 

06 Fixos: 

 02 – Região NE (Nordeste I / Nordeste II) ; 

 02 – Região N (Amazônia Oriental /Amazônia 

Ocidental) 

 

 01 – Região Sudeste; 

 01 – Região Centro Oeste.  

04 Itinerantes (Móveis): Base BSB  

  Região Sul e reforço para demais regiões. 

  

* A ser definido pelo SENAR 



Agente de expansão da ATEG 

Distribuição Geográfica 



Agente de expansão da ATEG 

Valores 

  

Contrato de 12 meses no valor total de R$ 75.000 

por ano.  

• Pagamento mediante apresentação da Nota Fiscal 

e relatório de entregas realizadas. 

 

Despesas operacionais
*
 para realização do trabalho 

serão por conta do SENAR, contemplam; 

• Diárias de R$ 450,00  

• Passagens aéreas  

• Locação de veículo para deslocamento entre 

municípios 

* Mediante aprovação da agenda de trabalho elaborada pelo consultor 
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