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IV – EIXO TRANSVERSAL DE INTEGRAÇÃO 
4.1. Programa Sistemas de Produção e Estudos Socioeconômicos 
 
PROJETOS:  
4.1.1 Articulação de Redes de Unidades Produtivas para construção de 
referências técnicas, ambientais, econômicas e sociais dos sistemas de 
produção predominantes na agropecuária paranaense (em implantação). 

Ações Metas 

Acompanhar Redes de Unidades Produtivas sob uma base 
teórica, conceitual e metodológica comum. 

60 unidades 

Gerar indicadores técnicos, ambientais, econômicos e 
sociais passíveis de análises comparativas no plano 
estadual. 

20 indicadores 
validados 

Capacitar e habilitar profissionais para o acompanhamento 
técnico e econômico de unidades produtivas. 

30 profissionais 

 
4.1.2 Avaliação de impactos técnicos, ambientais, econômicos e sociais de 
tecnologias geradas e difundidas pelo IDR-Paraná (em implantação). 

Ações Metas 

Levantar dados e informações para subsidiar a 
elaboração do Balanço Social do IDR-Paraná 

10 indicadores 

Mensurar impactos das tecnologias geradas e difundidas 
pelo IDR-Paraná. 

10 tecnologias 

Capacitar e habilitar profissionais para avaliação de 
impactos de tecnologias 

30rofissionais 

 
4.1.3 Avaliação do índice de capacidade tecnológica em cadeias produtivas 
relevantes da agropecuária paranaense (em implantação). 

Ações Metas 

Analisar cadeias produtivas com índice de capacidade 
tecnológica conhecido 

5 cadeias 
produtivas 
analisadas 

Analisar unidades produtivas com índice de capacidade 
tecnológica conhecido 

30 unidades 
produtivas 
analisadas 

Capacitar e habilitar profissionais para o levantamento do 
índice de capacidade tecnológica em unidades e cadeias 
produtivas 

30rofissionais 
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4.1.4 Balanço Social do IDR-Paraná (em implantação). 

Ações Metas 

Determinar e divulgar indicadores de retorno dos 
investimentos públicos no IDR-Paraná: 

•           Indicador retorno global 
 Relação lucro social / receita operacional líquida 
 Taxa interna de retorno 
 Ações de relevante interesse social 

Nº de 
Indicadores 

•1  

•1 

•1 

•3 

Capacitar e habilitar profissionais para elaboração do 
Balanço Social 

30rofissionais 

 
4.1.5 Tipologia dos sistemas de produção agropecuários predominantes nas 
mesorregiões do território paranaense. 

Ações Metas 

Identificar os principais sistemas de produção presentes 
na agropecuária do Paraná com base no Censo 
Agropecuário de 2017 

7 relatórios 

Disponibilizar a base de dados para definição de ações 
de pesquisa, assistência técnica, extensão rural, negócios 
e desenvolvimento 

1 Planilha BI 
disponível 

 
4.1.6 BI para integrar base de dados secundários (em implantação). 

Ações Metas 

Identificar bases de dados públicos disponíveis 
5 bases 
identificadas 

Organizar, integrar e combinar as bases de dados, 
facilitando a localização e interpretação de dados 

5 bases 
organizadas 

Disponibilizar informações na Intranet e na Internet 
2.000 consultas 
realizadas por 
ano 

Capacitar e habilitar profissionais para organizar, integrar 
e combinar as bases de dados 

30 profissionais 

 


