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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta resultados das ações desenvolvidas pelo Instituto de Gemas e
Joias da Amazônia – IGAMA, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho 2012 referentes
aos contratos: nº001/2007- termo aditivo nº08 e 09(IGAMA/SEDECTI) e nº001/2012
(SEICOM/IGAMA).
Conforme destaca o parágrafo anterior no exercício de 2012 foram firmados dois contratos
posto que o contrato nº 001/2007 não permitiu renovação considerando o término do tempo
previsto em lei. Visando dar continuidade ao funcionamento do ESJL e das ações do Programa
Polo Joalheiro a partir de uma seleção pública foi firmado um novo contrato entre a SEICOM e
o IGAMA de nº001/2012 com duração de 02 anos para implementação do Projeto Técnico
pactuado.
Nesta perspectiva este relatório de gestão foi organizado a partir das seguintes orientações:
1- Ações desenvolvidas que compreende duas partes: PARTE I- Ações referentes ao Contrato
de Gestão nº001/2007 e seus respectivos termos aditivos nos período de Janeiro a abril/2012.
PARTE II- Ações previstas no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão
nº001/2012(SEICOM/IGAMA) correspondem ao período de maio a dezembro/2012. A
classificação efetivada se faz necessário dado à mudança das ações ocorridas no Plano de
Trabalho/2012 referente ao período de maio a dezembro de 2012.
Outros pontos abordados neste relatório foram: 03- Resultados alcançados com Quadro
Demonstrativo; 04- Recursos Aplicados- Exercícios 2012 e o 5- Considerações
Finais/Recomendações e Anexos.
Vale ressaltar que o desenvolvimento das ações obedeceu como diretrizes os eixos, a
saber: EIXO I: Capacitação, Gestão e Fomento; EIXO II- Comercialização e Promoção de
Gemas, Joias e Artesanatos; EIXO III- Promoção e Manutenção do Espaço Cultural, Comercial
e Turístico São José Liberto. Em atenção aos objetos dos respectivos contratos cujo foco é a
operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de gestão e demais
atividades comerciais desenvolvidas no ESJL e pelo Programa Polo Joalheiro do Pará.
Integraliza este documento a seleção dos clippings de matérias on-line e impressa sobre as
ações/atividades realizadas, bem como, fotografias referentes às ações executadas.
As informações contidas neste documento foram coletadas a partir dos relatórios mensais
de execução de metas constantes no Plano Anual de Trabalho/2012 considerando os eixos
pautados nas diretrizes do Programa Polo Joalheiro do Pará e no funcionamento e gestão do
Espaço São José Liberto como território de economia criativa.
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É importante destacar que determinadas ações previstas no Plano Anual de Trabalho tem
como período de execução o prazo de até 02 anos que ultrapassam o exercício orçamentário
financeiro anual o que pode ser observado nos termos de Anexo I e II do contrato de gestão
nº001/2012(SEICOM/IGAMA).
Observa-se também que algumas ações foram repactuadas a partir de outubro/2012 1º
período avaliativo do contrato nº001/2012, considerando que as mesmas não são compatíveis
com a natureza das organizações sociais considerando a sua natureza de sem fins lucrativos,
outras apresentavam competência política que não estão afetas a natureza das O´S, todas
essas observações foram apontadas a cada apresentação das mesmas.
Os propósitos foram alcançados a partir dos ajustes efetivados o que pode ser observados
nas metas finalísticas do Plano Anual de Trabalho e na analise realizada nas considerações
finais e recomendações.

1-AÇÕES DESENVOLVIDAS: UNIDADES/META, METAS
EXECUTADAS, RESULTADOS E AVALIAÇÕES.
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As ações ora apresentadas estão dispostas no Plano Anual de Trabalho 2012 referente aos
períodos de Janeiro a Abril/2012 e de Maio a Dezembro/2012, conforme Contrato de Gestão
nº001/2007(SEDECT/IGAMA) e Contrato de Gestão nº001/2012 firmado entre a SEICOM e IGAMA.
A descrição do desenvolvimento das ações e atividades foi ordenada por eixos, a saber:
EIXO I: Capacitação, Gestão e Fomento; EIXO II- Comercialização e Promoção de Gemas, Joias e
Artesanatos; EIXO III- Promoção e Manutenção do Espaço Cultural, Comercial e Turístico São José
Liberto.
PARTE I- AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (JANEIRO/ABRIL)
EIXO I: CAPACITAÇÃO, GESTÃO E FOMENTO.
AÇÃO

1- Capacitar profissionais
de todos os segmentos da
cadeia produtiva dos
setores de gemas, joias e
artesanato.

Unidade/META

150
profissionais
capacitados

META
EXECUTADA

RESULTADOS/AVALIAÇÃO

Esta ação tem como finalidade qualificar
os segmentos da cadeia produtiva dos
setores de joia e artesanato atendidos
pelo Programa Polo Joalheiro-PA.
156 profissionais As ações de capacitação profissional
capacitados neste realizadas
neste
período
foram
período.
desenvolvidas priorizando as áreas de
criação, gestão e produção/processo, por
meio de atividades como workshops,
palestras e cursos.
A ação tem como publico alvo designers,
microempresários do setor de gemas e
joias, produtores de artesanatos e de joias
bem
como,
demais
segmentos
profissionais como: ourives, cravadores,
lapidadores
e
produtores
de
manualidades.
Para execução desta iniciativa foram
pactuadas parcerias com instituições de
ensino,
associações
de
classe,
organizações da esfera governamental, a
saber: UEPA, SEICOM, IESAM, IBGM,
FAP, Universidade Estadual de Minas
Gerais.
META
ALCANÇADA

Neste período foram executadas as
seguintes atividades:
1- Workshop: Avanços, desafios e
proposições para o setor
Joalheiro;
2- Palestra: Cerâmica do Pará: Arte,
Representações e Influencias da
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cerâmica, na ArtDecó, Moda e
Joia;
3- Curso de Criação: Workshop de
geração de produtos, Coleção de
Moda e Manualidades Rio+20.

2- Assegurar a realização
de curadoria e avaliação
técnica de joias e gemas e
emitir laudos gemológicos.

1500 joias
avaliadas e
300 laudos
emitidos

META
ALCANÇADA
1562 peças de
joias avaliadas e
399 laudos
gemológicos
emitidos.

Destacam-se dentre os resultados:
- Realizado a capacitação de 156
profissionais em 04 meses;
- Assegurado à capacitação de
designers
(estudantes
e
profissionais), microempresários,
ourives, lapidários, artesãos,
produtores e profissionais de
manualidades;
-Possibilitado a criação e
produção de uma coleção de joias
e acessórios de moda.
Esta ação tem como finalidade contribuir
para a melhoria da qualidade dos produtos
como: joias de coleção e as joias
comercializadas no ESJL em especial pela
Loja Incubadora do Programa Polo
Joalheiro do Pará denominada Loja UNA.
Para realização da curadoria e avaliação
técnica das joias são processadas
medições das peças a partir das
observações das situações problemas e
áreas, a saber:
1- METAL (limpeza, polimento,
arranhões, corte, dobra, forma,
mancha, poros, polimento e textura);
2- SOLDA
(poro,
mancha,
preenchimento, liga e bolha;
3- TRANÇADOS
E
FIOS
(regularidade, limpeza, acabamento,
segurança, ergonomia;
4- FECHOS E ARTICULAÇÕES
(abre e fecha, mobilidade, segurança e
limpeza);
5- APLICAÇÂO DE MATERIAL
ALTERNATIVO (acabamento, poros,
mancha, colagem, limpeza, polimento,
encaixe e mofo)
6- CRAVAÇÃO
(acabamento,
garra/simetria, segurança, limpeza,
simetria de caixa.
A atividade é executada por um consultor
especializado da área de design de joias.
Esta é uma atividade mensal que tem
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3- Possibilitar
assessoramento técnico e
consultoria (individual e de
grupo de produtores do
setor de gemas e joias).

30
atendimentos
realizados

4- Garantir o funcionamento
da prestação de serviços de
ourivesaria na ilha de
produção.

100 peças
produzidas
150 restauros

META
ALCANÇADA
35
microempresários
receberam
atendimento
individualizado
META
ALACANÇADA
Produzidos 112
peças de
encomendas e
152 peças de

caráter continuado. As peças que não
atendem aos padrões exigidos são
devolvidas ao microempresário.
A atividade é realizada de maneira
dialógica e pedagógica. A avaliação
gemológica contribui para analise sobre a
autencidade das gemas utilizadas na
produção das joias bem como dos lotes de
gemas lapidados e brutos. Trata-se de
uma ação de incentivo as gemas
orgânicas típicas de nossa região.
A avaliação das gemas também contribui
para analise de gemas trincadas cuja
utilização na joia compromete a sua
qualidade.
Para execução das analises e emissões
de laudos são utilizadas os equipamentos
do laboratório gemológico.
A atividade é executada por uma
consultora especializada em gemologia e
conta com a parceria da Secretaria de
Estado da Cultura e Museu de Gemas do
Estado.
Como resultados desta ação destacam-se:
- Possibilitado a melhoria da qualidade
das joias comercializadas na Loja
Incubadora;
- Garantido ao consumidor gemas
mineral autenticas e naturais;
- Garantido a avaliação e curadoria de
1562 peças de joias artesanais em
prata, ouro e prata e ouro;
- Realizada a avaliação gemológica de
300 gemas com emissão de laudo
técnico;
- Crescimento da produção de joias com
qualidade.
Foi
assegurado
o
atendimento
individualizado de 35 microempresários do
setor
joias,
o
que
possibilitou
encaminhamento a formalização dos
produtores
junto
ao
Programa
Empreendedor Individual/SEBRAE.
Neste período, a ilha de ourivesaria
produziu 112 peças por encomendas e
152 peças para restauro. Os tipos de
peças mais comuns são: anéis, pingentes,
brincos e correntes.
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restauro na ilha
de produção.
5- Realizar parcerias com
instituições de Ensino e
Pesquisas

03 parcerias
firmadas

META
ALCANÇADA
03 parcerias
Institucionais
firmadas

6- Realizar ações para
inclusão de novos
empreendedores no
Programa Polo Joalheiro e
Projeto de Gemas e Joias.

30 inclusões
efetivadas

META
ALCANÇADA
35 produtores e
artesãos inclusos

Esta ação tem como finalidades:
possibilitar a realização de atividades
conjuntas de capacitação profissional
destinada a empreendedores criativos nas
áreas design, inovação e moda; Promover
o lançamento de coleção de produtos e
realizar promoção comercial em conjunto;
Desenvolver ações que estimule a
divulgação de produtos culturais e seus
empreendedores a partir de programação
culturais.
Dentre os resultados destacamos:
- Realizada a parceria com a Faculdade
do Estado do Pará-FAP/Estácio para
realização de desfiles de joias,
FORMODA e AMAZONIA Fashion
Week;
- Realizada parceria com a UEPA para
execução do Workshop Joias de
Nazaré;
- Realizada parceria com o IESAM para
execução de palestras e mostras de
design;
A atividade tem como finalidade incentivar
a formalização de novos empreendedores
no Programa e suas ações nas áreas de
Gemas e Joias, bem como de artesanato
e manualidades. Para execução desta
iniciativa são realizados os seguintes
procedimentos:
 Seminário de Inclusão de novos
produtores;
 Workshops sobre a situação de setor
de Gemas e Joias perspectivas e
possibilidades;
 Cadastros
 Inclusão
nas
atividades
de
capacitação;
 Realização do Cadastro Comercial;
 Assinatura
do
Termo
de
Comercialização p/consignação;
 Avaliação
dos
Produtos
para
comercialização.
 Parcerias com o SEBRAE para a
formalização dos empreendedores
como
MEI-Micro
empresário
Empreendedor.
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7- Implementar ações de
acompanhamento e
assessoria técnica nas
unidades produtivas.

10 visitas as
unidades
produtivas

8- Realizar a Exposição de
Joias de Nazaré- 2012.

01 Exposição
realizada

META
ALCANÇADA
15 visitas
efetivadas

META
ALCANÇADA
Exposição
realizada em
Outubro/2012.

9- Realizar exposições de
Coleções de joias e a
Exposição Joias de Nazaré-

05 Exposições
temáticas

Dentre os resultados destacam-se:
1- Inclusão de 35 empreendedores
criativos no Polo Joalheiro no
1°Quadrimestre;
2- Realizado
cadastro
dos
Empreendedores;
3- Realizado
atendimento
individualizado
de
39
empreendedores
A ação consiste no apoio e fomento a
gestão das unidades produtivas e seus
respectivos empreendedores.
A ação tem como finalidade fomentar a
organização e apoiar os processos de
produção individualizada em acordo com o
nível de desenvolvimento de cada artesão
e /ou microempresários participantes do
Programa. Para o 1º Quadrimestre de
2012 foram programadas 15 visitas as
unidades produtivas do setor de
artesanato.
Neste período o foco das visitas teve
como pauta as orientações para as
unidades de artesanato priorizaram a
formalização
do
artesão
para
microempreendedor individual-MEI.
A atividade contou o apoio do
SEBRAE/PA.
A atividade tem como finalidade promover
e comercializar a coleção de joias
religiosas produzida pelos participantes do
Programa Polo Joalheiro/PA que tem
como temática o Círio de Nossa Senhora
de Nazaré.
A cada ano é definido um tema para
inspiração e criação dos produtos. No ano
de 2012 o tema escolhido foi “As
procissões do Círio”.
A coleção foi criada no Workshop de
Geração de Produtos realizado no período
de 10 a 13/07/2013 e contou com a
participação de 27 designers oportunidade
que foram criados 106 projetos de joias.
A exposição foi realizada no período de
09/10 a 04/11/12 e contou com a
participação de 17 designers e 10
empresas. Foram expostas 105 peças e
teve a visitação de 1449 pessoas
A ação tem como finalidade promover a
valorização do design de joias e o
crescimento da produção visando a
10

2012.

META
ALCANÇADA

07 exposições
realizadas

ampliação das vendas da produção local.
Trata-se de mostras coletivas de joias
temáticas realizadas em período e lugares
estratégicos da cidade no sentido de dar
visibilidade aos produtos.
A atividade promove toda a cadeia
produtiva do setor seus atores e
respectivos empreendimentos.
No ano de 2012, foram realizadas as
seguintes exposições.
1- Exposição de Joias
TEMA: O Luxo da Cultura e da Natureza
Amazônica.
Período: 19 a 22/03/2012
Local: Shopping Boulevard (Belem/Pa)
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 09 empresas
2- Exposição de Joias e Acessórios de
Moda
TEMA: O homem e a NaturezaExposição RIO+20.
Período: 11 a 24 junho/2012
Parceria:
IGAMA/SEICOM/HOTEL
COPACABANA
Participaram deste evento: 17 designers
e 08 empresas
3- Exposição de Joias- Coleção Dia das
Mães-2012
TEMA: Minha Mãe é um Luxo
Período: 02 a 17 de maio
Local: ESJL
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 10 designers
e 08 empresas
4- Exposição de Joias- Dia dos
Namorados
TEMA: Meu Bem, Te Quero” Período: 01
a 17 de junho
Local: ESJL
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 05 designers
e 05 empresas
5- Exposição de Joias- Gemas Vegetais
e Joias
TEMA: Digitais da Amazônia
Período: 26 a 08 de julho
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Local: ESJL
Participaram deste evento: 02 designers
por se tratar de exposição autoral.
OBS: Projeto de Pesquisa e Inovação
Gemas Vegetais Naturais e JoiasMETA
ALCANÇADA

07 exposições
realizadas

6- Exposição de JoiasTEMA: Made in Pará e Made in Brasil
Local: Estação das Docas
Promoção: Diário do Pará
Período: 17 a 19 de agosto/2012
Nº
de
empresas:.04
empresas
participantes.
7- Exposição de Joias Religiosas- Joias
de Nazaré/2012.
TEMA: As procissões do Círio
Local: ESJL
Esta parceria é uma iniciativa do governo
do Estado por meio da Secretaria de
Indústria, Comercio e Mineração, a
Secretaria de Cultura e o Instituto de
Gemas, Joias e Metais Preciosos do
Estado do Pará. Tem como objetivo
promover e divulgar a produção de joias
religiosa do Programa Polo Joalheira do
Pará, bem como o Círio de Nazaré
manifestação cultural religiosa do estado
do Pará. A exposição também contribui
para a ampliação de vendas das joias e
difundir o roteiro de turismo católico do
estado do Pará. Participaram desta
exposição. 14 microempresários e 17 de
designers. Foram expostas 105 peças de
joias na mostra 2012.

EIXO II: COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE GEMAS E JOIAS
AÇÃO

Unidade META

1- Implementar Plano de
Divulgação e Marketing dos
serviços e Catálogos,
Folders, banner, site e
produtos promocionais.

03 produtos
gerados para
promoção

META
EXECUTADA

META
ALCANÇADA

RESULTADOS

A ação tem como finalidade possibilitar a
promoção cultural turística do ESJL e a
promoção
comercial
dos
empreendimentos e produtos dos setores
criativos apoiados pelo Programa Polo
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04 produtos
gerados

Joalheiro e ESJL. Para o desenvolvimento
desta iniciativa foram planejadas
atividades que divulgam o ESJL e
continuem para o fortalecimento da
imagem dos produtos advindos dos
setores criativos: joias, artesanatos,
manualidades,
gastronomia(geleias,
doces, licores e bombons) e acessórios de
moda.
As atividades planejadas compreendem:
criação e produção de material
promocional; manutenção de canais de
divulgação como: blog e site; criação e
produção de materiais como sacolas,
folders; realização de eventos como
exposições e participações em feiras.
Neste período foram executados as
seguintes iniciativas.
1- Manutenção e funcionamento do site
do ESJL e do blog com os seguintes
endereços.

SITE: saojoseliberto.com.br
BLOG:espacosaojoseliberto.blogspot.com.br

2- Garantir a prestação de
serviços de assessoria de
comunicação
para
promoção e divulgação do
ESJL em rádios, sites,
jornais,
publicações
especializadas além do
BLOG institucional.

60 materiais
veiculados

META
ALCANÇADA
449 matérias
veiculadas neste
período.

2- Garantindo a impressão de 6000
sacolas para comercialização dos
produtos nas PDV´s.
3- Criado e produzido 02 totens para
exposição do Dia das Mães;
4- Criados e Impressos 1000 cartões
postais para promoção do premio e
sorteio brinde referente as vendas de
joias para o Dia das Mães.
A ação tem como finalidade dar
visibilidade a toda a diversidade das ações
desenvolvidas pelo ESJL nas áreas de
cultura, turismo, economia criativa,
geração de trabalho e renda, moda, joias
e artesanato e patrimônio histórico.
Esta ação se efetivou a partir das
seguintes atividades.
1- Edição de textos para serem
usados em produção de materiais de
divulgação e marketing do ESJL;
2- Redação de textos para matérias
como folder, catálogos de fora e
artesanatos e banner institucional;
3- Organização do Clipping básico
das atividades realizadas e divulgadas
4- Elaboração de matérias, informes
e sugestões de notas e pautas para
divulgação nas mídias (radio, TV,
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3- Viabilizar a participação
do ESJL em feiras e
eventos setoriais, turísticos
e culturais nacionais e
internacionais
para
promoção dos setores
criativos
e
seus
empreendedores
(artesanato,
joias,
acessórios de moda, design
e manualidades)

02 eventos
nacionais e
locais 01
internacional

META
ALCANÇADA
03 Eventos
realizados:

02 eventos locais
e 01 evento
Internacional.

impresso, sites e outras mídias
sociais).
A ação tem como finalidade promover a
divulgação turística do ESJL e oportunizar
o
crescimento
das
vendas
e
comercialização dos produtos gerados
pelos setores criativos atendidos pelo
Programa Polo Joalheiro do Pará.
A iniciativa é desenvolvida a partir de um
calendário anual de eventos previamente
programada construída a partir de convites
institucionais, compra de espaços
comerciais como estandes c/ou realização
de exposições. Para efeito da participação
do ESJL nos eventos e feiras são
observados os seguintes critérios:
1) Setores dos eventos, a saber: Joias,
artesanatos,
turismo,
moda,
sustentabilidade, economia criativa,
comercio exterior, comercio e
serviços, tecnologia e inovação,
design, ciência, educação e encontros
técnicos científicos;
2) Instituições promotoras e parceiras
propostas;
3) Área de abrangência: Local, Nacional
e Internacional;
4) Localização,
segurança
e
infraestrutura necessária a promoção
comercial dos produtos;
5) Disponibilidade de agenda. Neste
período foi assegurada a participação
do ESJL, nos seguintes eventos.
1- Feira multisetorial da associação
comercial do PARÁ/ACP.
Período: 12 a 15/04/2012
Local: Hangar- Centro de Convenções
Empresas participantes: Amorimendes,
Joiartmiro, H.S Criações, Brilho da
Amazônia, Ourogema, Ourama,
Amazonita,
Danatureza,
Montenegro’s, Amazonart, Sila
Brasila e Jod Joias.
Parceiras:
ACP/SEBRAE/SEICOM/IGAMA
2- Exposição: O Luxo da Cultura e da
Natureza Amazônica.
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Período: 19/03 a 23/03/2012
Local: Shopping Boulevard
Empresas participantes: 09 empresas do
Programa Polo Joalheiro do Pará.
Parceiros:
SEBRAEPA/SEICOM/IGAMA

4Efetivar
a
comercialização e executar
o
pagamento
dos
produtores de joias e
artesanato, referente às
vendas realizadas pela OS
na Loja UNA, Casa do
Artesão, pontos de vendas
da Estação das Docas,
Feiras setoriais e outros
eventos.

Produtores
atendidos

META
ALCANÇADA
1887 produtores
atendidos

3- Feira Internacional de Arte SANATO76º Mostra Internazionalle Dell
Antigianato- Itália/Firenze
Local: FIRENZE/ITALIA
Parceiros: Ministério de Relações
Exteriores/Itamaraty-Embaixada do
Brasil em Roma/Italia; Governo do
Pará-SEICOM/ IGAMA/ ALUBAR.
A ação de comercialização no que se
refere a execução do pagamento dos
produtores de joias, artesanato e dos
demais setores criativos promovidos pelo
ESJL tem como finalidade impulsionar o
acesso ao mercado de produtos criados e
produzidos pelos participantes do
programa Polo Joalheiro que estão
classificados como residentes da Loja
incubadora do Programa denominada Loja
UNA e os integrantes do show roow da
Casa do Artesão estruturado por
tipologias, além das vendas efetivadas
nas PDV`s, férias e eventos.
Esta atividade efetivada pela organização
social referente a incubação de negócios é
executada por meio de um contrato de
consignação
pactuado
entre
a
Organização social e o participante da
incubadora de negócios.
O produtor e /ou microempresários
participante da incubadora e da Casa do
Artesão tem como suporte para
consolidação dos seus empreendimentos
as seguintes contrapartidas:
 Espaço para promoção de produtos e
coleções novas,
 Participação em eventos locais,
nacionais e internacionais;
 Recebimento dos valores das vendas
parceladas em cartão em uma única
parcela;
 Participação em cursos e outras
atividades de capacitação;
 Apoio à participação em feiras por
meio de empréstimos de vitrines e
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moveis;
 Participação em catálogos comerciais
e promocionais;
 Promoção e divulgação dos seus
produtos no site e blog do ESJL
 Suporte laboratorial por meio de
curadoria e avaliação técnica dos
produtos como: joias, artesanatos,
manualidades e acessórios de moda;

5- Garantir a manutenção
dos pontos de vendas no
ESJL, Estação das Docas e
Mangal das Garças e do
site de comercialização.

Ampliação
20% do
volume de
vendas joias e
artesanato em
comparação
ano anterior

Como resultado desta iniciativa,
destacamos:
1- Crescimento do volume de vendas de
joias e artesanato no ano de 2012 foi de
30% em relação ao ano de 2011.
2- Formalização de 45 empreendedores
vinculados na Loja UNA e na Casa do
Artesão no ano de 2012;
3- Garantido o atendimento comercial de
1887 produtores, microempresários nas
atividades de comercialização da
incubadora.
META ATINGIDA A iniciativa tem como finalidade garantir o
funcionamento
dos
canais
de
30% de
comercialização
oportunizados
aos
crescimento no
empreendedores criativos do ESJL/POLO
volume de vendas
JOALHEIRO visando à operacionalização
comparado ao
das vendas dos produtos gerados pelos
ano 2011.
microempresários, artesãos e produtores,
designers que participaram na Loja
Incubadora e na Casa do Artesão.
No decorrer do ano de 2012 a PDV
Mangal das Garças foi desativada pela
secretaria de Estado de cultura posto que,
não foi viabilizada a renovação do contrato
de
aluguel
existente
pela
CONTRATANTE/SECULT. As PDV´s
ESJL, Casa do Artesão e Estação das
Docas absorveram e integralizaram os
produtos veiculados pela PDV encerrada.
No ano de 2012 o volume de vendas dos
produtos joias e artesanatos totalizou o
montante da ordem de R$1.652.672,55
(um milhão, seiscentos e sete mil, seis
reais e vinte centavos). Representando o
crescimento de 30% nas vendas
comparado ao crescimento do volume de
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vendas de 2011.
6Assessorar
e 200 produtores
acompanhar os produtores de artesanato
de artesanato vinculados ao
atendidos e
programa nas áreas de seus produtos
comercialização
de
avaliados
produtos.
período de 04
meses

7- Promover a produção de
artesanato de municípios do
Estado do Pará

30 municípios
atendidos

A iniciativa tem como finalidade melhorar a
qualidade dos produtos categorizados
como artesanato comercializados na Casa
do Artesão/ESJL.
Esta ação atende também os
238
empreendedores criativos dos seguintes
Produtores
setores: artes visuais, audiovisual,
atendidos no
acessórios de moda, design, gastronomia,
período de janeiro cultura indígena.
a abril
Para efeito de desenvolvimento desta
ação são desenvolvidas as seguintes
atividades.
1- Atualização
do
cadastro
dos
empreendedores criativos;
2- Inscrição continua de empreendedores
criativos;
3- Agendamento
do
atendimento
individualizado por telefone;
4- Atendimento do empreendedor com
avaliação
dos
produtos
que
ingressarão para comercialização
5- Avaliação dos produtos;
6- Cadastro dos produtos aprovados na
avaliação curatorial no sistema de
estoque;
7- Geração do formulário de consignação
e etiquetamento dos produtos;
8- Acondicionamento dos produtos no
estoque e transferência para os pontos
de vendas;
Dentre os resultados alcançados nesta
ação, destacamos;
 Realizado o atendimento de 238
produtores de artesanato no período
de janeiro a abril/2012
 Realizado a avaliação técnica de
produtos dos cinco setores criativos.
META
ALCANÇADA

META
ALCANÇADA

30 municípios

Esta ação tem como finalidade promover a
divulgação da produção de artesanato
existente no Estado do Pará, bem como,
fomentar a comercialização da produção
exposta para vendas na casa do
artesão/ESJL.
A iniciativa se desenvolve a partir da
inclusão do empreendedor criativo no
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atendidos e
inseridos no
programa

cadastro e da aprovação da avaliação
técnica do produto realizada por meio de
uma analise curatorial.
Como resultados desta ação, destacamos:
 Realizado atendimento de 30
municípios do Estado do Para;
 Possibilitado a inclusão de 11
novos produtores no período de
janeiro a abril de 2012.
 Realizado a formalização de 11
produtores que ingressaram
decorrente da inclusão produtiva
neste período.

EIXO III- PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL E TURISTICO
SÃO JOSÉ LIBERTO.
AÇÃO

Unidade META

1Realizar
eventos
culturais e artísticos no
Coliseu das Artes, com
apresentações de grupos
Folclóricos, teatro infantil,

05 eventos
realizados

META
EXECUTADA
META
EXECUTADA

RESULTADOS

Esta ação tem como finalidade ampliar a
divulgação do ESJL visando a promoção
das atividades de economia criativa que
ele abriga. Para efeito de atingir este
objeto são programadas e executadas
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shows de musica, bale e
outras manifestações.

10 eventos
realizados

atividades culturais e artísticas no decorrer
do ano que são sistematizados em uma
programação cultural.
Nesta perspectiva são realizadas
apresentações das seguintes linguagens
artísticas: circo/mágico; dança; musica e
teatro.
Nesta atividade além das atividades
artísticas são promovidas programações
culturais com apresentações de grupos de
manifestação culturais, a saber: carimbo e
quadrilhas juninas.
Como resultado desta ação destacou
como principais resultados:
 Assegurado à participação de um
publico de 2.520 pessoas no período
de fevereiro a abril de 2012;
 Realizado (10) eventos culturais e
artísticos no primeiro quadrimestre;
 Garantido a realização dos eventos por
meio das seguintes linguagens
artísticas:
a) CIRCO: 01 apresentação de mágicos
para publico infantil;
b) Manifestação
cultural:
Carnaval
realizado 01 baile infantil;
c) Manifestação Cultural: Grupo folclórico
02 apresentações
d) Teatro: 03 peças de teatro
e) Dança: 02 apresentações
f) Musica: 01 apresentação

2- Garantir o pagamento
dos serviços terceirizados
contratos de prestação de
serviços(segurança,
manutenção do prédio e
refrigeração).

Manutenção e
funcionamento
do prédio
assegurado

3- Assegurar o pagamento
das tarifas publicas.

pagamento
efetuado.

META
ALCANÇADA
Assegurado à
manutenção do
prédio e seu
funcionamento

META
ALCANÇADA

- Possibilitado a divulgação do ESJL
enquanto referência, cultural e turística da
cidade.
Esta ação tem como finalidade garantir a
preservação patrimonial do ESJL e seu
funcionamento
enquanto
referencia
cultural, turística, comercial e patrimônio
histórico do Estado do Pará, bem como o
acervo
museógrafo
e
material
comercializado no ESJL.
Para efeito do cumprimento desta ação
foram contratados os serviços de:
segurança armada e eletrônica, limpeza e
preservação do ESJL tratamento do
Jardim, manutenção do sistema de
refrigeração.
A ação tem como finalidade garantir o
funcionamento do ESJL no que se refere
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Pagamento
efetuado de todas
as tarifas publicas
de 2012.

4- Prover a aquisição de
materiais de consumo.

Aquisição
efetuada

META
ALCANÇADA

5- Assegurar o pagamento
de outras despesas de
custeios pessoa Jurídica

Pagamento
das despesas
efetivado

META
ALCANÇADA

6- Assegurar o pagamento
de pessoal (salário) e
despesas de encargos
sociais.

Pagamento
efetivado

META
ALCANÇADA

Pagamento
efetivado

Pagamento
efetivado

às atividades técnicas, comerciais,
administrativas, turísticas, culturais e de
economia criativa.
Registra-se que em função do
descumprimento do cronograma de
repasse dos recursos financeiros referente
ao contrato de gestão nº001/2007 termo
aditivo nº 08 e 09 algumas tarifas neste
período foram pagas com recursos
próprios as demais foram pagas com
multas nos períodos onde foram
descumpridas as datas de repasse
previstas no contrato.
A ação tem como finalidade suprir as
necessidades de ordem material nos
campos técnicos, administrativos e físicos
no que se refere a manutenção hidráulica,
elétrica e de refrigeração do ESJL. Por
meio desta iniciativa são viabilizados os
materiais para cursos, oficinas, palestras e
workshops atividade finalística do Projeto
de Qualificação profissional do Polo
Joalheiro. As aquisições de materiais
foram efetivadas com recursos próprios e
oriundos do Contrato de Gestão.
Destacamos de fundamental importância
dentre as compras executadas em 2012 a
aquisição das peças e equipamentos da
Central de ar do ESLJ para efeito de
regularizar o funcionamento da ALA II da
Central de ar. Isto permitiu o
funcionamento total da central ALA II.
Gerando como resultado o adequado
conforto aos visitantes e usuários do
ESJL.
Com a perspectiva de executar as metas
previstas no Plano Anual de trabalho
foram contratos as prestações de serviços
especializados bem como serviços como:
compra de passagem área, hospedagem,
impressos, dentre outros. Em função do
descumprimento do cronograma de
repasse do recurso do contrato de gestão
alguns pagamentos dos serviços foram
executados com multas.
A ação tem como finalidade assegurar os
direitos trabalhistas estabelecidos por lei:
remuneração, FGTS, IRRF, dentre outros
encargos sociais.
As despesas com recursos humanos nos
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7- Assegurar o pagamento
de despesas de custeio,
pessoa física e encargos
sociais.

Pagamento
efetuado

META
ALCANÇADA
Pagamento
efetivado

meses de Janeiro, fevereiro, maio,
novembro e dezembro foram efetivados
com recursos próprios para efeito de
pagamento de salário e/ou encargos
sociais.
Observamos que do valor total repassado
no exercício de 2012 que foi
R$2.878.460,68
foi
executado
o
percentual de 38,13% com custos com
recursos humanos, ou seja, o valor de
R$1.097.420,50 recursos do repasse fonte
tesouro.
A ação tem finalidade assegurar o
pagamento/quitação
das
despesas
referentes a contratação de prestação de
serviços de terceiros bem como os
encargos pelo respectivo serviço. As
despesas oriundas desta natureza são
originadas a partir das realizações das
atividades de capacitação profissional,
serviços de manutenção física e de
equipamento, pequenos reparos elétricos
e hidráulicos, pequenos reparos de
pintura, manutenção da limpeza do
entorno do prédio para além de calçada
existente, dentre outros.
O descumprimento do cronograma do
repasse dos recursos do Contrato de
Gestão impediu o pagamento nos
períodos programados. Foram também
executados pagamentos desta natureza
de despesas com recursos próprios da
OS, visando não comprometer o
funcionamento e a realização das
atividades e serviços programados.

PARTE II - AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (MAIO A DEZEMBRO)

EIXO I: CAPACITAÇÃO, GESTÃO E FOMENTO.
AÇÃO

1- Capacitar profissionais
do setor de gemas e joias

Unidade/META

META
EXECUTADA

RESULTADOS/AVALIAÇÃO

nº de profissionais
capacitados 500
/ano

META
ALCANÇADA

A ação tem como finalidade a
profissionalização da cadeia produtiva do
setor atendido e destaca entre seus

397
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profissionais
capacitados
em 08 meses
Registra-se
que a
somatória dos
dois planos
PAT/2012
perfaz o total
de 553
profissionais
capacitados no
exercício de
2012.

objetivos o aperfeiçoamento das técnicas
dos ciclos de criação, produção e
comercialização dos produtos, processos e
setores criativos atendidos visando a
melhoria da qualidade de produtos.
No desenvolvimento desta ação foram
atendidos:
designers,
estudantes,
profissionais,
microempresários,
produtores, artesãos e profissionais de
manualidades.
A execução desta iniciativa efetivou-se a
partir de uma agenda anual e da
construção de parcerias com instituições
publicas e privadas como: Instituições de
Ensino superior (Universidade/Faculdade),
Secretarias de Estado, Instituto de fomento
ao setor joalheiro a saber: UFPA, FAP,
UEPA, IBGM, SEICOM, IESAM, IGAMA e
SEBRAE. Os recursos utilizados foram
oriundos do Contrato de Gestão
nº001/2012 SEICOM/IGAMA e recursos
próprios do IGAMA.
Destacam-se dentre os resultados:
- Realizado a capacitação de 397
profissionais em 08 meses.
- Assegurada a capacitação de designers
(estudantes
e
profissionais),
microempresários, ourives, lapidários,
artesãos, produtores e profissionais de
manualidades;
- Realizada a parceria com instituições de
ensino, agentes privados e instituições
nacionais e locais;
- Possibilitada a formação para
identificação de gemas no processo de
compra e venda no mercado de pedras
preciosas;
- Possibilitada a capacitação para
produção de joias segmentos religiosos
com natureza comercial;
- Possibilitado o lançamento de 03
coleções anuais com comercialização;
- Possibilitado o aperfeiçoamento técnico
de projetos para área de design de joias;
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2- Realizar cursos nos
diferentes elos da cadeia
produtiva de gemas e joias.

nº de cursos
realizados
meta 05/ano

META
ALCANÇADA
03 cursos
técnicos e
02 cursos de
criação por
meio de
workshops de
geração de
produtosEm 08 meses
05 cursos
realizados.

- Realizado o atendimento individualizado
de designers por meio da clinica de
criação de produtos;
- Possibilitado a capacitação de produtores
de artesanato para sua formalização
enquanto empreendedor individual(MEI);
- Possibilitado a qualificação profissional
na área de identificação qualitativa de ligas
metálicas para produção de joias
artesanais;
A ação tem como finalidade possibilitar o
aperfeiçoamento e o desenvolvimento de
habilidades técnicas profissionais e de
gestão necessárias a melhoria da
qualidade e da produtividade dos produtos
e empreendimentos criativos atendidos
pelo Programa Polo Joalheiro/Pará.
Esta atividade é uma ferramenta para
alavancar o processo de profissionalização
do setor produtivo.
Para efeito de implementação de ação
foram processados as seguintes etapas e
atividades:
- Construção da agenda; Mobilização do
público-alvo por e-mail, telefone, reuniões;
- Construção de parcerias com instituições
publica e privadas de ensino, pesquisa e
associação de classes nacionais e locais;
- Contratação de consultoria e
profissionais especializados: Aquisição de
material e viabilização da infraestrutura
necessária;
- Confirmação da agenda e divulgação da
mesma; Registro de frequência e
fotográfico das atividades cursos e
palestras;
- Promoção da atividade na imprensa;
Acompanhamento
da
criação
e
desenvolvimento dos produtos quando se
tratar de ação de geração de produtos e
processos;
- Registro fotográfico da coleção e dos
produtos quando se tratar de oficinas
criativas e workshops;
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- Atendimento individualizado;
- Utilização de instrumentos no laboratório
gemológico (quando se tratar de cursos de
gemologia);
- Utilização com manuseio orientado de
ferramentas de ourivesaria e fundição
(quando se tratar desses temas).
No período de maio a dezembro de 2012
foram realizados 03 cursos técnicos, a
saber:
1- Gemologia (1º e 2º Módulos: Teórico e
Pratico no período de 24 a 31/05/2012
no ESJL atendeu 33 profissionais e
estudantes).
2- Curso: Metodologia de RedesignFormas e Cores de AssessóriosReedição, com 20 participantes.
3- Curso: Análise e Separação de Metais,
ocorrido no período de 07 a 31/08/2012
no auditório do ESJL e na Unidade
Produtiva da Empresa de Joias RAHMA.
Participaram 20 profissionais do setor
joalheiro.
E ainda, 02 (dois) cursos de criação, a
saber:
1- Coleção Joias de Nazaré, 2012- que
ocorreu no período de 10 a 13/07/2012
e contou com a participação de 27
designers profissionais e estudantes
do curso desta disciplina;
2- Coleção Expojoia-2012- Workshops
de Geração de Produção- Tema: Belle
Époque, que ocorreu no período 22 a
24/08/2012 e contou com 24
participantes.
4- Dentre os resultados destaca-se:
- Possibilitado a capacitação técnica dos
profissionais do setor joalheiro na área
de gemologia, analise de metais e
redesign gerando a melhoria dos
processos produtivos e de qualificação
da joia produzida artesanalmente pelo
Programa Polo Joalheiro.
-Assegurada a capacitação de designers
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3- Realizar palestras
educativas sobre processo
de produção e
comercialização do setor de
gemas, joias e artesanato.

Quantidade de
palestras
realizadas 10/ano

13 palestras
realizadas
(maio/agosto)

Quantidade de
artesãos
capacitados
120/ano

4- Capacitar artesãos em
cursos de artesanatos de
diferentes tipologias para
qualificação e

META
ALCANÇADA

META
ALCANÇADA

50 artesãos
capacitados
em 08 meses

(estudantes
e
profissionais),
microempresários, ourives, lapidários,
artesãos, produtores e profissionais de
manualidades.
- Realizado (05) cursos sendo três na
área técnica e dois na área de criação
de produtos.
A ação tem como finalidade possibilitar a
atualização profissional dos setores
criativos atendidos pelo Programa Polo
Joalheiro/PA, a saber: Joias, Gemas,
design, artesanato e manualidades.
Trata-se de uma estratégia para troca de
experiência entre o setor produtivo e as
instituições de ensino, pesquisa e fomento
tecnológico. Para tanto, são formalizadas
demandas entre os dois setores
acadêmico e produtivo possibilitando a
complementaridade entre os saberes dos
mestres artesãos, acadêmicos, os
empresários e demais profissionais das
cadeias produtivas envolvidas pelas
temáticas propostas.
Isto tem permitido a atualização técnicateórica necessária à inovação e qualidade
dos produtos.
Destacam-se entre os resultados obtidos:
- Possibilitado a agregação de valores
históricos, culturais e tecnológicos a
geração dos produtos comercializados
no ESJL;
- Realizada parcerias entre as instituições
de ensino e do setor produtivo;
- Possibilitado as inclusões de novos
agentes produtivos no Programa;
- Realizada 13 palestras no período de 08
meses.
A iniciativa tem como finalidade a
atualização
profissional
dos
empreendedores criativos na área de
artesanato e manualidades. No ano de
2012 foram priorizadas atividades de
palestras para capacitação dos produtores
de artesanato, os cursos foram
programados para 2013. A mudança
constitui-se pela natureza das temáticas
que foram priorizadas a saber:
formalização
dos
artesãos
em
microempreendedores
individuais
e
25

aperfeiçoamento desde a
produção até a
comercialização.

5- Realizar cursos de
artesanato de diferentes
tipologias para qualificação
e aperfeiçoamento desde a
produção ate a
comercialização

nº de cursos
realizados 03/ano

6- Garantir a curadoria de
peças de joias com registro
mensal

Quantidades de
peças analisadas.

Ação
Programada
para 2013.

META
EXECUTADA

7.152 joias
avaliadas

empreendedorismo. Para realização desta
atividade foi realizada parceria com o
SEBRAE/PA e a SETER.
Nesta ação foram atendidos produtores
de artesanato de 06 tipologias, a saber:
madeira, bombons artesanais, cerâmica,
embalagens,
bonecas
de
tecido,
acessórios com fibras e sementes.
Dentre os resultados obtidos destacam-se:
- 50 artesãos capacitados em 08 meses
- 40 artesãos formalizados como
microempreendedor individual
- Realizada parceria com instituições com
foco no empreendedorismo SEBRAE/PA
e SETER.
Esta atividade denominada curso foi
programada para 2013 em função da
prioridade
de
formalização
dos
empreendedores da área de artesanatos e
seus
respectivos
empreendimentos
criativos substituímos a realização de
cursos pela realização de palestras,
atividade
pedagogicamente
mais
adequada para o tema da formalização
empresarial, pois trata-se de um processo
de sensibilização.
Esta ação tem como finalidade contribuir
para a melhoria da qualidade dos produtos
comercializados na Loja incabudadora do
Programa além de avaliar os produtos
caracteriza-se como uma atividade de
mediação dos processos inovadores
aplicados nos processos do ciclo produtivo
da Joia artesanal comercializada no
espaço São José Liberto.
No processo de analise dos produtos e
processos são observados e medidos os
seguintes critérios: Design inovador,
acabamento, cravação, uso dos metais
ouro e prata, uso dos materiais
alternativos, polimento, limpeza e
ergonomia.
A avaliação beneficia 40 empresas e
produtores que comercializam seus
produtos na loja UNA incubadora.
Esta ação consiste nos seguintes
procedimentos: agendamento, ingresso
das peças, coleta e agrupamento das joias
por material e processo, registro no
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7- Elaborar projetos para
aquisição de equipamentos.

Quantidades de
projetos efetivados

META
EXECUTADA
03 projetos
elaborados

8- Elaborar projetos para
aquisição de equipamentos

Quantidade de
serviços efetuados

META
EXECUTADA
1.080 gemas
avaliadas no
laboratório
gemológico.

9- Lançar publicações sobre

Quantidade de

META

sistema, avaliação e registro no
instrumento de avaliação, coleta e seleção
de joias que utilizam gemas que são
encaminhadas no laboratório gemológico.
Dentre os problemas encontrados na
curadoria e avaliação das peças destacase: polimento mal realizado, arranhões,
poros de solda, resíduos de massa,
simetria da cravação e manchas no metal.
Destacam-se como resultados:
- Redução dos problemas de produção
das joias do Programa comercializado
na LOJA UNA;
- Ampliação da produção de joias em 10%
em relação ao ano de 2011;
- Assegurada a qualidade do produto joia;
Garantida à instrumentalização das ações
de curadoria, geração de produtos em
design de joias e lapidação nos serviços
de avaliação da qualidade das joias
produzidas pelo Programa Polo Joalheiro.
Esta ação tem como finalidade contribuir
para melhoria da qualidade dos produtos,
gemas comercializadas no ESJL na Loja
incubadora a partir do funcionamento do
laboratório gemológico que permite
identificar, classificar e avaliar gemas de
cor e diamantes que sofreram processos
de lapidação.
A ação contribui também para avaliação
sobre a autenticidade das gemas
comercializadas e utilizadas na produção
das Joias do Programa.
Para o desenvolvimento desta atividade
foi firmada uma parceria do IGAMA com a
Secretaria da Cultura que disponibilizou
uma gemóloga para execução dos
serviços de avaliação de gemas e emissão
de laudos e pareceres sobre os produtos
analisados.
Outra atividade desta ação diz respeito
ao incentivo de utilização de gemas
minerais e orgânicas na produção de joias
do Polo Joalheiro/PA.
O trabalho de identificação, classificação e
avaliação das gemas contribui para a
garantia dos direitos do consumidor posto
que as gemas adquiridas no ESJL tem
referencias sobre sua autenticidade
mineral.
Esta ação destaca dentre seus objetivos
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o ESJL

10- Estabelecer um projeto
para concessão oficial de
um título de “mestre
artesão” por intermédio das
instituições de ensino
superior do Estado.

publicação.
03 revistas/ano

01 protocolo de
intenções firmando
com instituições

EXECUTADA
01 livro lançado
(08 Meses)

META
REPACTUADA

registrarem e divulgar os métodos,
técnicas e experimentações e inovações
na joalheria e outros setores criativo
atendidos, pelo programa Polo Joalheiro.
No “ano de 2012 foi lançado o livro, “Joias
do Pará”: Design, Experimentações e
Inovações tecnológicas nos modos de
fazer”. Organizado pelas autoras: Rosa
Helena Nascimento Neves, Rosangela da
Silva Quintela, Rosangela Gouvêa, Anna
Cristina Resque Meirelles, editora
PAKATATU- ISBN- 978-85-7803-087-2,
O livro compreende 10 artigos e
laudas destacando os seguintes temas:
Projeto de design de joias, a Escola de
Joalheria do Pará, Mercado de Joias, a
criação da joia amazônica com a
valorização da cultura material e imaterial,
os
muiraquitãs,
as
pesquisas
desenvolvidas sobre as joias, gemas
vegetais, design de joias do Pará, o
trabalho de lapidação diferenciada, a
incrustação paraense: A publicação foi
distribuída para instituições de ensino
nacionais e internacionais além de grupos
de pesquisadores e produtores e
microempresários
participantes
do
Programa.
Em reunião realizada em outubro/2012
entre a Comissão de Avaliação do
contrato de Gestão nº001/2012 e a
Diretoria Executiva do IGAMA foi
apresentada pelo IGAMA a proposta de
repactuação desta meta/ação. Pois, a
viabilidade da mesma ultrapassa as
finalidades regimentais do IGAMA, bem
como não apresenta viabilidade jurídica
junto às instituições de ensino superior do
Estado do Pará.
A profissão do artesão não é
regulamentada
por
lei,
nossas
universidades locais não dispõem de um
curso que assegure o titulo acadêmico de
“mestre artesão”. A Federação Paraense
dos Artesãos e Associações vem
trabalhando junto ao Governo Federal
para regulamentação desta profissão
neste sentido foi viabilizado a
implementação do Cadastro Nacional e a
emissão da Carteira dos Profissionais
Cadastrados.
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META
REPACTUADA

11- Elaborar projetos para
aquisição de equipamentos

01 projeto
elaborado e
implantado

META
EXECUTADA

01 Projeto

O artesanato no Plano Nacional de
Economia Criativa está inserido na
categoria cultural das expressões
culturais. Trata-se de um setor criativo
contemplado nesta categoria cultural, que
não dispõe de marco legal para os
empreendedores criativos. Para efeito de
execução desta meta foram processadas
as seguintes providencias:
- Análise do Plano Nacional de Economia
Criativa;
- Articulação com a Universidade Federal
do Pará por meio do ICA para obtenção
de parcerias;
- Articulação com a Universidade do
Estado do Pará-UEPA;
- Realização de reuniões com a
SEICOM/Comissão de avaliação para
expor a inviabilidade desta atividade. Na
oportunidade
recomendamos
a
repactuação desta ação, bem como,
encaminhamento ao órgão estadual
responsável pela política estadual de
Artesanato, que é a Secretaria de
Geração de Trabalho e Renda- SETER
considerando que esta demanda é do
setor e tem a natureza política setorial.
O IGAMA O. S. gestora do Espaço São
José Liberto e Programa Polo Joalheiro
tem desenvolvido ações para o setor
criativo do Artesanato de acordo com a
natureza institucional onde alcançou os
seguintes resultados: ampliação dos
canais de comercialização; promoção e
venda ao consumidor de artesanato;
fortalecimento das ações de formação do
artesanato e dos empreendimentos
individuais e coletivos para melhor
colocação de seus produtos nos diversos
canais como: feiras, eventos turísticos,
mostras setoriais e feiras de artesanato
estadual.
Desta forma sugerimos repactuação
desta ação a partir da ampliação da meta
referente à realização de eventos
comerciais para este setor criativo.
Esta ação corresponde ao objetivo de reativar
a ilha de produção de Gemas e Joias
instaladas no ESJL. O projeto elaborado
consistiu no funcionamento das duas ilhas
com finalidades distintas. A ilha de
ourivesaria/joias foi adaptada para o
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12- Produção passo a
passo de peças, para
serem observadas pelos
visitantes.

quantidade de
serviços atendidos.

elaborado e
implantado

fortalecimento da prestação de serviço de
encomendas/produção e restauro de joias.
Para tanto, foram realocados equipamentos
e ampliados o números de ourives no espaço
a partir do funcionamento de uma escala
semanal.
A implementação da ilha de produção de
ourivesaria como um espaço de serviço de
restauro e encomendas de joias permitiu a
criação de uma nova fonte de geração de
recursos próprios para o Espaço São José
Liberto viabilizado por meio de um contrato de
permissão de uso, a partir de um edital
publicado no BLOG do ESJL.
Os equipamentos que já existiam no Espaço
foram avaliados com vida útil adequada ao
objetivo proposto com a produção do novo
projeto.
Quanto à ilha de produção de
Gemas/Lapidação foi readequada para
instalação de serviços de customização de
gemas, comercialização de gemas minerais
bem como promoção da lapidação
diferenciada com grafismo marajoara, tipo de
lapidação autoral da produtora do Programa
Polo Joalheiro Leila Salame, que detém
exclusividade desta arte. A proposta educativa
e comercial do projeto é divulgar para o
publico visitante do espaço São José Liberto
noções básicas de lapidação e gemologia a
partir do acervo disponível na ilha de
lapidação, orientando o turista sobre os tipos
de gemas para posterior comercialização.
O projeto da ilha de ourivesaria foi
implementada em 2012 e o projeto da ilha de
lapidação entrará em funcionamento no ano
de 2013.

META
EXECUTADA

Esta ação tem como finalidade possibilitar
ao publico visitante do ESJL a
sensibilização sobre a produção artesanal
de Joias, bem como, prestar serviços de
restauro e encomendas de joias
artesanalmente produzidas: É possibilitado
ao publico visitante a identificação dos
seguintes processos: cravação de gemas,
soldagem de: cordão, anel, pingente,
pulseira; limpeza de peças em ouro e
prata; consertos e restauros, polimentos
simples, aumentar e diminuir anéis e
alianças,
substituição
de
gemas
quebradas por meio de cravação.

714 restauros e
684
encomendas

13- Inscrever projetos
requisitando linhas de
credito

nº de propostas
apresentadas

META
REPACTUADA

Trata-se de uma ação vinculada ao setor
produtivo que implica em solicitações de
empréstimos para o desenvolvimento
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14- Reunir instituições do
setor público e da
sociedade civil
15- Realizar reuniões
periódicas do comitê gestor
16- Apresentar relatórios
(ilustrados) com metas e
indicadores de resultados
semestrais das ações
propostas do comitê para a
SEICOM

Estruturação e
normalização do
comitê e câmaras
técnicas
Realizar 06
reuniões bimestrais

META
REPACTUADA

Sistematização e
encaminhamento
de 03 relatórios
META
REPACTUADA

produtivo de empresas produtoras de joias.
O Instituto de Gemas e Joias da Amazônia é
uma instituição de natureza privada sem fins
lucrativos por este motivo foi credenciada pelo
Governo do estado para obtenção de
titularidade de organização social. Sua
finalidade não implica em gerar bens e/ou
acumular lucro e riqueza por esta natureza
não dispõe de bens em seu nome apenas
mantém a guarda de patrimônio publico
necessário a implementação do Programa
Polo Joalheiro e de Preservação e
Manutenção do Espaço São José Liberto.
Dada à natureza lucrativa desta ação e por
ser competência de empresas que tem o
CNPJ e CNAE divergente do objetivo do
IGAMA solicitamos a mantenedora o
repactuamento desta meta para o ano de
2012 e 2013. A solicitação foi apresentada em
outubro de 2012 em reunião com a Comissão
de Avaliação e o IGAMA.
Este tipo de ação cabe ao setor produtivo e
não ao gestor técnico do Programa. Os
participantes do Polo joalheiro por meio da
parceria firmada com o SEBRAE são
orientados sobre as atividades de acesso ao
crédito.
Estas três ações tem como objetivo criar um
comitê gestor com câmaras setoriais para o
segmento de gemas, joias e artesanato.
Pela dimensão do objeto observa-se o
alcance técnico e político setorial dessas 03
ações ao lado discriminado.
As câmaras técnicas setoriais são
ambientes técnicos estratégicos para
coordenação de políticas publicas com longo
alcance territorial. São criadas para gestão de
políticas publicas federais, estaduais e/ou
municipais e coordenadas por órgãos públicos
que tem como competências a gestão das
demandas setoriais.
O objeto de contrato de Gestão nº 001/2012
delimita ao IGAMA como área de atuação
territorial o Espaço São José Liberto que
alinha este objeto aos termos do Plano Anual
de trabalho 2012 quando delimita que as
ações serão implementadas a partir de três
eixos à saber: EIXO I: Capacitação, Gestão e
Fomento; EIXO II: Comercialização e
Promoção de Gemas, Joias e Artesanatos;
EIXO III: Promoção e Manutenção do espaço
Cultural, Comercial e Turístico São José
Liberto.
Em reunião de avaliação realizada com o
Comitê de avaliação foi proposto a
repactuação dessas 03 metas dada a
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17- Estabelecer parceria
com SEBRAE

natureza deste objetivo que ultrapassa as
finalidades do contrato de Gestão em
execução posto que o mesmo tem como
motivação técnica ações de caráter finalístico
que beneficia o Espaço São José Liberto e o
Programa Polo Joalheiro.
Incremento de 15%
Esta ação tem como objetivo aumentar o
META
de
EXECUTADA número de empreendimentos formalizados
empreendimentos
compreendendo os setores criativos de joias e
formalizados
15% de
artesanato.
empreendimentos O desenvolvimento desta ação efetivou a
formalizados
partir da seguinte dinâmica metodológica:
perfazendo
a) Levantamento dos empreendimentos e
o número de 46
empreendedores não formalizados;
empreendimentos
b) Realização de reunião e palestras de
formalizados.
sensibilização sobre a importância da
formalização desses empreendimentos de
economia criativa;
c) Orientação técnica sobre procedimentos e
documentação necessária a formalização
junto a SEFA, Junta Comercial do Pará e
Receita Federal;
d) Encaminhamento ao SEBRAE/Pa para
atendimento dos procedimentos e
orientações.
A ação destaca dentre seus resultados;
- Realizada as articulações institucionais com
o SEBRAE para o compartilhamento
técnico desta atividade;
- 15% dos empreendimentos formalizados;
- Realizada a formalização de (46) quarenta e
seis empreendedores no período de maio
a dezembro/2012.

EIXO II: COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE GEMAS E JOIAS.
AÇÃO
1- Construção e
implementação do Plano
marketing do ESJL.

Unidade META
100% do plano
elaborado e
implementado

META
EXECUTADA
META
EXECUTADA
100% do Plano
Elaborado e
implentado as
metas de 2012
previstas no
plano.

RESULTADOS
Esta ação tem como objetivo a criação de um
Plano de Marketing visando ampliar a
visitação ao ESJL, bem como, a inclusão do
espaço no roteiro turístico oficial da cidade.
Para efeito de seu desenvolvimento foram
efetivados os seguintes procedimentos:
a) Formação de um grupo de trabalho para
sistematização do plano de marketing;
b) Apresentação do documento técnico do
Plano para mantenedora;
c) Adequação das ações do Plano após
leitura critica de mantenedora sobre o
documento do plano;
d) Implementação das ações do Plano a
partir de prioridades estabelecidas;
Como resultado desta ação destacam-se:
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2- Estreitar parceria
permanente
com
a
PARATUR/SETUR

Efetivar 03
ações conjuntas
nas áreas de
turismo,
comercial e
capacitação.

3- Aumentar número de
visitantes anualmente

Aumento de 10%
ao ano

-Realizado a criação e implementação do
Plano de Marketing;
- Realizada parceria com a Secretaria de
Estado de Turismo e PARATUR para o
incremento de visitação de turistas no
ESJL;
- Realizada a inclusão do ESJL no folheto
turístico da PARATUR com fotografias
dos produtos do ESJL;
- Possibilitado o crescimento dos visitantes
do ESJL em 10% em relação a 2011.
META
Esta ação tem como finalidade possibilitar o
EXECUTADA crescimento de visitação turística no ESJL,
bem como, promover ações de inclusão do
03 ações
ESJL no roteiro turístico da cidade. Os
Realizadas.
desenvolvimentos das atividades pertinentes
obedeceram aos seguintes procedimentos:
- Visitação técnica as instituições
SETUR/PARATUR para apresentação da
proposta;
-Articulação institucional com o trade turístico
do Estado.
- Planejamento das atividades nominadas
como estratégicas para o alcance do
objetivo;
-Realização das atividades em parceria com a
PARATUR E SETUR.
Como resultados desta ação destacam-se:
a) Apoio a realização do Evento Bolsa de
Turismo de Lisboa com a doação de 150
brindes de artesanatos paraense
comercializados no ESJL, que foram
doados a jornalísticas especializados da
área turística, agencia de viajem
portuguesa, empresas de aviação
internacionais; autoridades do trade
turístico de Portugal/Lisboa;
b) Apoio a Feira de Turismo das
Américas/2012 realizada no período de 24
a 26/10/2012 na cidade do Rio de Janeiro;
c) Realizada a inclusão do ESJL no Folheto
do TRADE-Pará. A Obra Prima da
Amazônia, com fotografias do ESJL e das
joias comercializadas como produto
turístico do Estado, conforme prevê o
Plano
Estadual
de
Turismo
(SETUR/PARATUR).
META
A ação tem como finalidade incentivar o
EXECUTADA
crescimento do numero de visitantes no ESJL
contribuindo para a sua visibilidade. O
Crescimento de crescimento do numero de visitantes
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10,81% da
correspondem 10.81% em relação ao ano de
visitação em
2011. No ano de 2012 o ESJL recebeu
relação/ano 2011. 288.015 visitantes.

4- Produzir e distribuir
folders
ilustrados,
contendo informações do
ESJL e dos produtos e
serviços oferecidos.

Confecção e
distribuição de
10000 folders em
02 anos

5- Criar um informativo
periódico com notícias das
atividades desenvolvidas
no ESJL
6- Estreitar parcerias com
aeroporto,
hotéis
e
agências de turismo para
inserir
material
de
divulgação do ESJL.

Confecção e
distribuição de
1000 unidades

7- Dar visibilidade aos
artesãos
e
lojas
cadastradas no site com
fotos

Efetivar 05
parcerias anuais

META
EXECUTADA

No ano de 2012 foram impressos 2.000
folders pelo IGAMA e 3.000 folders em
parceria com a empresa Boeing Viagens
5.000 folders durante a realização do XXI- Congresso
no ano de
Brasileiro de Magistrados realizado no
2012
período de 21 a 23/11/2012 no Centro de
Convenções da Amazônia-Hangar. Estes
foram colocados nas pastas dos
participantes.
META
O informativo foi concebido, e produzido o
PROGRAMADA projeto gráfico, o lançamento será em 2013.
PARA 2013
META
EXECUTADA
07 parceiras
efetivadas

Efetivar 09
inserções de
produtos
artesanais

META
EXECUTADA
09 inserções
no blog

Para efeito de promoção do ESJL foram
firmadas as parcerias com 02 hotéis, 01
agencias de viagens, 02 associações de
turismo (TULIP INN – Nazaré/PA e
Copacabana Palace Hotel- RJ/RJ); Agencia
Boeing
Viagens/Turismo,
ABRAJETAssociação Brasileira de Jornalista de
Turismo/ SINGTUR e a Associação Brasileira
dos Agentes de Viagens do Brasil- ABAV.
Esta ação no ano de 2012 foi viabilizada no
Blog do ESJL posto que no período de maio a
dezembro/2012
foi
processado
o
planejamento/criação/produção do novo site
do ESJL. Com o intuito de cumprir o objetivo
proposto foram substituídos os instrumentos
do site pelo BLOG local onde foram
realizadas 09 inserções sobre as coleções de
joias, designers e artesãos premiados no ano
de 2012, conforme fotocopia em anexo das
matérias do blog.

Atualização
META
8- Proporcionar um site
Esta ação foi iniciada em 2012 onde foram
PROGRAMADA
efetivados os seguintes passos:
interativo e atualizado sistemática do site
PARA 2013
a)Planejamento
da
proposta
de
diariamente
funcionamento do site;
b) Cotação e seleção do produto;
d)Produção de fotografia dos produtos do
artesanato por tipologia
e)Contratação de jornalistas para a produção
dos textos que irão compor o site
f) Aprovação do projeto Web Design
g)Coleta do material das Lojas instaladas no
ESJL.
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META
9- Introduzir o sistema de Implementação da
Esta ação foi parcialmente implantada em
PROGRAMADA
loja virtual SJL
2012 em acompanhamento com os
vendas por comércio
PARA 2013
processos de criação do novo site do ESJL.
eletrônico
Avalia-se que o funcionamento da Loja virtual
efetive-se em DEZ/2013.
Efetivação de 02
10- Participar, no mínimo,
META
Para efeito de execução desta ação foram
parcerias de
de dois programas do
EXECUTADA efetivadas duas parcerias com o Instituto
IBGM.
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos
desenvolvimento
02
parcerias
IBGM com sede em Brasília e São Paulo.
de produtos
efetivadas com A parceria realizada compreendeu o eixo de
o IBGM
capacitação, gestão e de promoção e
comercialização. Desta forma, foram
desenvolvidas duas ações:
a) Realização do Workshop de Geração de
Produto- Oficina de Design ministrado
pela Designer Regina Machado que gerou
a Coleção de Joias-2012 do ESJL sob o
tema da Bella Epoque foram capacitados
20 designers de joias.
b) Realização e desenvolvimento do Projeto
de Internacionalização de Produtos de
Pequenas e Medias Empresas que teve
como resultado a formação de um grupo
empresarial Consorcio Joias do Pará (06
empresas). A parceria entre o
IGAMA/IBGM contou com outros agentes
apoiadores como o SEBRAE/FIEPA,
APEX, SEICOM.
Esta ação também possibilitou apoio ao
grupo de 03 empresários para a
participação em uma Feira Internacional
de Joias em MIAMI-USA, JIS MIAMIOutubro de 2012. Foram beneficiadas as
seguintes empresas: Amorimendes,
Ourogema e Amazonita.
Todas as três empresas apoiadas nesta
ação participaram do Programa Polo
Joalheiro que abriram uma empresa em
MIAMI de forma independente.
nº de eventos
11- Participar de feiras
Esta ação destaca dentre seus objetivos a
executados
ampliação do volume de vendas dos produtos
nacionais e/ou
META
joias,
artesanatos,
manualidades
e
internacionais
EXECUTADA acessórios de moda produzidos pelo
Programa Polo Joalheiro do Pará/Espaço São
José Liberto. Outra finalidade consiste na
promoção do Espaço São José Liberto
enquanto complexo turístico de Belém e
território criativo do Estado do Pará. Pode-se
07 eventos
afirmar que esta iniciativa é uma estratégia de
nacionais e 04 marketing, promoção turística nacional e
internacionais. internacional do estado do Pará e de
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promoção e comercialização dos produtos do
ESJL/ Polo Joalheiro. Para execução desta
ação em 2012 foram firmadas parcerias com
as seguintes instituições: Secretaria de
Estado de Turismo, PARATUR, Ministério das
Relações Exteriores/Itamaraty-Embaixada do
Brasil
em
Roma/Itália,
Casa
Rosada/ALUBAR, Associação Brasileira de
Agências de Viagens-ABAV-Pará, Secretaria
de Estado de Trabalho e Geração de Renda,
Hotel Copacabana Palace. Os eventos
executados foram: Feiras setoriais, turismo de
negócios, Congresso de profissionais liberais
e agentes públicos, exposições comerciais, a
saber:
a)
Eventos
internacionais:
Feira
Internacional
de
Artesanato/FAM(Belém/Pará); Bolsa de
Turismo de Lisboa-BLT/Portugal-Lisboa;
76ª
Mostra
Internacional
Dell´Artegianato/Florença-Itália;
Feira
Internacionalle Terra Futura-Florence/Itália
(Fortezza de Basso); 40ª Feira das
Américas/RJ/RJ.
b)
Eventos Nacionais e Locais:
-AGRIFAL(Hangar/Belem/Pará),
-I FESART (Hangar/Belém-Pará),
-Exposição Rio + 20: O Homem e a
Natureza- Joias e Acessórios de Moda;
(RJ/RJ)
-Exposição de Joias- Coleção Dia das mães2012 (ESJL/Belém/Pará),
-Exposição de Joias- Coleção Dia dos
Namorados (ESJL/PA),
-Exposição Digitais da Amazônia/Gemas
Vegetais(ESJL/Belem-PA),
-Exposição
de
Joias
Dia
dos
Pais/2012(ESJL/Belém/PARÁ)
-Exposição Made In Pará e Made In Brasil
(estação das Docas/PA)
-19º
Congresso
Brasileiro
de
Contabilidade/Hangar-Pará
-XXI
Congresso
Brasileiro
de
Magistrados/Exposição de Joias(Hangar/Pa
e Feira de Artesanato do ESJL).
-1ª Cúpula de Mulheres e Família Global
Wanen´s Summit (Hangar/Pro paz)
- Projeto Joias da Casa- Casa Cor Rio de
Janeiro/RJ-24ª Edição
-Casa Cor Pará- 2ª Edição/2012 (exposição
de Joias e Acessórios de Moda)36

BELÉM/Pará)
- Exposição Joias de Nazaré- Coleção-2012ESJL(BELÈM/PARÀ)
12- Cadastrar por tipologia
de arte todas as
associações e autônomos
do ESJL

100% do banco
de dados
atualizado

META
EXECUTADA
100% de
dados
atualizados.
754 artesãos
cadastrados.

Constitui finalidade desta ação, atualizar o
cadastro dos empreendedores criativos do
setor artesanato e manualidades que
participam do Programa Polo Joalheiro/Casa
do
Artesão
cujos
produtos
são
comercializados no ESJL e/ou em atividades
comerciais promovidas pelo Programa como
feiras, exposições e eventos Turísticos. Para
Execução deste objetivo foram executadas as
seguintes atividades:
1- Mobilização dos participantes ativos do
programa;
2- Atualização dos dados cadastrados;
3- Classificação dos produtores e
empreendedores por setores criativos e
tipologias;
4- Geração dos dados conclusivos.
O cadastro comercial é do artesão
associado e/ou de independentes.
Destacam-se como resultados:
- Renovado o cadastro de 754
empreendedores criativos do artesanato,
manualidades, artes visuais, gastronomia
(bombons/licores);
-Realizado a revisão do cadastro comercial.

13- Disponibilizar
informações e imagens de
produtos e
comercialização dos
artesãos no site

10 artigos
publicados (site)

14- Obter imagem
fotográfica e informações
de origem, produção e
comercialização de todos
os produtos artesanais.
15- Efetivar a
comercialização e
executar o pagamento dos
produtores de joias e
artesanato, referentes às
vendas realizadas pela
O.S. na Loja UNA, Casa
do Artesão, pontos de

Realização de 03
catálogos

A ação tem como finalidade realizar a
promoção comercial dos produtos gerados
pelos setores criativos e seus respectivos
empreendedores. A sua execução está
interligada com o funcionamento do site sob
nova programação visual que entrará em
funcionamento em 2013.
No ano de 2012 foram executadas as
META
atividades preparatórias pertinentes a
PROGRAMADA execução desta ação.

META
PROGRAMADA
PARA 2013

PARA 2013

Viabilização dos
pagamentos de
gemas, joias e
artesanatos.

META
ALCANÇADA

Execução do
pagamento de
2.192
produtores

A atividade de comercialização e promoção
dos produtos decorrentes dos setores
criativos: Joias, artesanato, manualidades e
acessórios de moda com design tem como
finalidade, impulsionar o acesso ao mercado
nacional brasileiro e internacional dos
empreendedores criativos participantes do
Programa Polo Joalheiro, a saber: ourives,
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venda da Estação das
Docas, feiras setoriais e
outros eventos.

pagos em 08
meses.

produtores, lapidários, microempresários,
designers, artesãos e cravadores.
Para que esses segmentos produtivos
possam participar desta ação fazem-se
necessários que o empreendedor criativo seja
cadastrado no Programa e que tenha um
contrato firmado com o IGAMA, bem como
siga as orientações do Polo Joalheiro.
Para execução desta iniciativa são
observados os seguintes passos:
1-Cadastro comercial no Programa;
2-Assinatura do termo de Consignação;
3-Ingresso de produtos que são avaliados por
uma curadoria e analise de qualidade;
4-Manutenção do Sistema de Informação
sobre os produtos e microempresários;
5-Efetivação das vendas;
6-Desenvolvimento de estratégias de
marketing e vendas;
7-Manutenção da Loja Incubadora, Loja UNA
e Casa do Artesão;
8-Participação em feiras e realizações de
exposições de produtos;
9-Restituição de sinistros e avarias dos
produtos consignados;
10- Alimentação do sistema de pagamento
dos produtores;
11- Transferência bancária e pagamentos
on-line;
12- Execução de vendas com cartão de
credito;
13- Apoio comercial aos produtores com
antecipação em 30 dias do valor integral
das vendas realizadas com cartão de
credito. O ônus do parcelamento é de
responsabilidade do IGAMA;
14- Manutenção de contrato entre Banco,
Cartão de Crédito e OS IGAMA.
Destacam-se como resultados principais
desta iniciativa:
- Realizada a geração de trabalho e renda
aos empreendedores criativos do POLO;
- Realizada o volume de vendas de joias no
valor de R$ 892.439,58 no período de
janeiro a dezembro/2012;
-Realizada o volume de vendas de
artesanatos no valor de R$760.232,97 no
período de janeiro a dezembro de 2012.
Vale ressaltar que 75% dos recursos
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financeiros das vendas de joias são
repassados aos produtores e 70% do
montante de venda do artesanato são
repassados aos produtores, conforme
estabelece contrato de consignação.
16- Garantir a
manutenção dos pontos
de vendas na Estação das
Docas e do site de
comercialização.

17- Promover visitas
técnico-científicas para
instituições de ensino
com guia especializado

Ampliação de
20% a
comercialização
de joias e
artesanato em
02 anos.

Realizar 18 visitas
monitoradas a
alunos de escolas
publica e
particulares.

META
ALCANÇADA
Ampliação de
30% ao ano
de 2012

META
EXECUTADA

As atividades de manutenção dos pontos
de vendas estão relacionadas a ações de
comercialização e promoção dos produtos
gerados pelos setores criativos atendidos
pelo
Programa
Polo
Joalheiro
comercializados no ano pela OS-IGAMA. A
unidade de medida proposta esta relacionada
a todas as PDV´S do Programa, bem como
as ações de promoção em feiras e
exposições.
Sob esta perspectiva registra-se que houve
um crescimento de 30% no volume de
vendas no ano de 2012 comparando este
resultado ao ano de 2011. No ano de 2011 o
volume de vendas correspondeu ao valor de
R$1.268.553,46 e em 2012 perfez o valor
total de R$1.652.672,55.

A atividade tem como objetivo ampliar a
divulgação do ESJL e de suas respectivas
atividades contempladas pelo Programa Polo
Joalheiro-Pará. Trata-se de uma iniciativa de
Em 08 meses educação patrimonial turística onde é
foram
assegurada aos educando visitante por meio
recebidas 25 de uma visita monitorada a prestação de
visitas de
informação sobre o patrimônio histórico ESJL,
instituições de bem como o detalhamento sobre o
ensino,
funcionamento do espaço/projetos abrigados
totalizando 956 pelo prédio, a saber: Capela, Museu de
alunos.
Gemas, Jardim, da liberdade, Memorial da
cela, lojas de joias, ilhas de ourivesaria e
lapidação, anfiteatro, Coliseu das Artes e
Casa do Artesão. Dentre os principais
resultados destaca-se:
a) Crescimento do público visitante em
2012,
b) Possibilitado o atendimento de 25
visitas monitoradas
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c) Garantido o atendimento de 956

visitantes/alunos com visitas
monitoradas.
18- Realizar grandes
exposições sobre o
resgate da História do
ESJL

Realizar 01
exposição anual

META
REPROGRAMADA

Esta iniciativa será realizada em 2013.

EIXO III: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL E
TURÍSTICO SÃO JOSÉ LIBERTO.
AÇÃO
1- Promover
apresentações teatrais
relacionadas com as
ações desenvolvidas no
ESJL.

Unidade META
Realizar 02
apresentações
anuais

META
EXECUTADA
META
ALCANÇADA

RESULTADOS

A atividade tem como finalidade a realização
de programação cultural no ESJL garantindo
ao publico visitante eventos de lazer e
09
cultura artística. Para realização desta
Apresentações iniciativa são formalizadas parcerias com
realizadas
grupos culturais e artísticos visando divulgar
a produção cultural criada pelo grupo
artístico parceiro que permita visibilidade ao
espaço.
No período de 08 meses foram realizados
os seguintes eventos:
 01 Festival Internacional de Mágicos
 01 Baile de Carnaval infantil
 01 Apresentação de Teatro Infantil
(Menina Bonita de Laço de Fita).
 01 Teatro Paixão de Cristo
 01 Festival de Quadrilhas Juninas
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 04 apresentações do Projeto Ritmos do
Pará – grupo de expressões culturais e
parafolclórica - UIRAPURU
Dentre os resultados alcançados destacamse:
 Ampliado à participação do Publico
visitante;
 Realizada programação de teatro e
dança folclórica;
Realizada a formação de uma plateia
aos eventos do ESJL;
 Assegurado à comunidade local uma
visitação turística cultural ao ESJL
2- Promover concursos de
amostras de vídeos curta
metragem com o tema
baseado nos produtos do
ESJL.

3- Realizar Feiras de
exposição artesanal

Lançar e apoiar
dois editais.

META

REPACTUADA

Em reunião realizada em outubro de 2012 entre
a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão
nº 001/2012 e a Diretoria Executiva do IGAMA
foi apresentado pelo IGAMA à proposta de
repactuação desta ação, considerando que não
esta prevista nas finalidades regimentais e no
Estatuto ações de subsídios a realização de
filmes e de natureza cinematográfica mesmo
que o tema do filme esteja vinculado à história
do prédio do ESJL. É importante ressaltar que
as ações/metas a serem desenvolvidas pelo
contrato de Gestão devem seguir as diretrizes
do Programa Polo Joalheiro e as finalidades das
organizações sociais contratadas.
Esta ação é fruto de Edital/Seleção Público
realizada para seleção da OS para gerenciar o
ESJL, não foi proposta pelo IGAMA.
Considerando as finalidades do Contrato de
Gestão, do Programa e ESJL bem como a
natureza da OS e seu objeto não cabe à
execução dessa ação.
Não temos como justificar o subsidio cultural
gerado com recursos deste contrato de gestão,
com Editais públicos desta natureza, posto que
os mesmos implicam em posterior liberação de
recursos (prêmios).
Propomos desta forma a repactuação desta
meta para ações que beneficie diretamente o
público-alvo do Programa Polo Joalheiro e a
conservação e preservação do Espaço físico
ESJL, objeto do Contrato de Gestão conforme
previsto no PPA-2012-2015.

Realizar 01
Feira anual

META
ALCANÇADA

Esta iniciativa tem como finalidade
promover a comercialização e a produção
dos setores criativos joias, artesanato e
manualidades,
gerados
pelos
empreendedores criativos do Programa Polo
Joalheiros do Pará. A Feira de Artesanato
foi realizada no período de 21/11/2012 a
23/11/2012, no Hangar Centro de

01 Feira
realizada
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Convenções como parte da programação do
XXI-Congresso Brasileiro de Magistrados.
Destacam-se como resultados desta ação:
- Realizada a feira pelo IGAMA e a
Secretaria de Indústria, Comercio e
Mineração com o patrocínio da
Associação Brasileira dos Magistrados e
Boeing Viagens.
Instalados
17
estandes
com
empreendimentos
criativos
dentre
artesanato, joia e manualidades;
- Assegurado a participação de 617
produtores de artesanatos, manualidades
e joias.
- Assegurado a participação de 12
empresas de joias do Programa Polo
Joalheiro.
- Realizada a venda de 2032 itens de
produtos
- Garantido o atendimento de 16
associações e empresas de artesanato e
manualidades.
Empresas do Polo Joalheiro que
participaram da feira de artesanato
realizada no XXII congresso brasileiro de
magistrados.
- Camilla Amaral; Jose Odir; Ana Cassia
Correia; Joelson Leão; Francileudo
Furtado;
Lindalva
Azevedo
–
AMAZONART; Antônio Tavares; Ana
Maria Santos; Ronald Duarte; Jose Lucas;
Monica Matos; Ivan Pereira; Fabio
Monteiro; Rosa Castro; Clara Amorim.
- Participaram da Feira as seguintes
microempresas associações de artesanato,
manualidades e economia criativa.
1- COORPAM- Cooperativa de artesanato
do Pará
2- AAAA-Associação de Artesãos Amigos
da Arte.
3- Sindicato de Artes
4- COMIP
5- AARTEMOS- Associações dos Artesãos
e expositores do Pará.
6- ARTEPAM- Associação dos artesãos e
expositores do Pará-Amazônia
7- AMPARAENSE- Associação de
Mulheres Empreendedoras do Pará
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8- Fórum Paraense de Economia Solitária
e Economia Feminina
9- Doce do Pará
10- Amazônia Kama
11- Amazonia&Cia
12- Mãe D´água Biojoias
13- Delicias da Amazônia
14- Chama da Amazônia
15- Mateus Veloso/MEI
16- Romera Perfumaria
4- Promover festivais de
musicas regionais com
tema baseado nos
produtos

02 festivais

META
REPACTUADA

Em reunião realizada em outubro de 2012 entre
a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão
nº001/2012 e a Diretoria Executiva do IGAMA foi
apresentado pelo IGAMA a proposta de
repactuação desta ação e meta que a realização
de eventos desta natureza não esta prevista nas
finalidades estatutárias desta Organização
Social. A realização do Festival de musica
implica em desdobramentos que são afetos a
uma política cultural do Estado que demanda
premiação desembolso de recursos específicos
para este fim no campo do orçamento publico,
destacando que neste caso esta posto a
demanda induzida.
Propomos desta forma a repactuação desta
ação/meta para ações que beneficie diretamente
o publico alvo atendido pelo Programa Polo
Joalheiro e a conservação e manutenção do
ESJL.

5- Promover desfiles de
moda amazônica com as
peças do ESJL

realizar 03
desfiles de joias,
modas

META
ALCANÇADA

Esta Iniciativa tem como objetivo possibilitar
a promoção comercial, artística e turística
dos produtos gerados pelos setores criativos
atendidos pelo Programa Polo Joalheiro/Pa
comercializados no ESJL. Trata-se de uma
ação de marketing, desdobramento das
ações de criação e produção das coleções
geradas nos cursos de criação como os
Workshops de geração de produtos. Outro
aspecto relevante desta atividade é a
promoção comercial dos empreendedores
criativos
(designers/artesãos)
e
microempresas particulares participantes do
Programa.
Os desfiles são iniciativas articuladas com
os promotores de eventos turísticos de
negócios de natureza de natureza nacional
e/ou local.
Dentre os resultados obtidos destacam-se:
Realizado 03 desfiles no ano 2012, a
saber:
a) Joias e Acessórios de Moda, data

03 Desfiles
realizados
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14/12/2012,
local:
Hangar/Feira
Empreendedor/2012.
b) Desfile de Assessórios de Moda
coleção/2012, data 03 de novembro de
2012, local: Casa Cor Pará/2012-PDV´s
c) Desfile de Joias, data 23/11/2012, Local:
Centro de Convenções da Amazônia, no
Evento XXI Congresso Brasileiro dos
magistrados.
Possibilitada a promoção de 60
empreendedores
criativos
dentre
designers e microempresários.
6- Criar uma assessoria
de comunicação e
marketing do ESJL

7- Implementar um
programa de estágio para
monitores do ESJL

Contratar 02
assessoras de
comunicação e
marketing

META
ALCANÇADA
449 matérias
geradas

A iniciativa tem como objetivo possibilitar a
divulgação das ações desenvolvidas pelo
ESJL, bem como, dos produtos gerados e
seus respectivos criadores e produtores.
Outra finalidade diz respeito à geração de
matérias e inserção nos canais de
comunicação locais e nacionais, bem como
a manutenção dos veículos institucionais
como o site e blog previstos neste Plano
Anual de Trabalho.
No período de maio a dezembro foram
veiculada 449 matérias em canais, a saber:
blog, sites nacionais do setor, jornais
impressos,
televisão,
revistas
especializadas, dentre outros.

Dentre os principais resultados destacamse:
 Realizada a promoção do ESJL e do
Programa Polo Joalheiro alcançando
visibilidade Nacional.
 Possibilitada a divulgação dos setores
criativos e seus empreendedores
 Realizada os registros fotográficos dos
eventos realizados
 Possibilitado a divulgação dos produtores
e serviços do ESJL.
Viabilizar estágios
META
No ano de 2012 foram realizadas as
a 20 jovens
FINALISTICA
atividades preparatórias para o incremento
oriundos da
desta iniciativa no ano de 2013. Neste
escola publica
PROGRAMADA sentido foram executadas as seguintes
PARA 2013.
atividades:
a) Realização de estudo de impacto
financeiro nas despesas de pessoal
prevista no orçamento do Plano;
b) Realização de Consulta ao Tribunal de
Contas do Estado sobre as implicações
quanto a inclusão desta despesa no que
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se refere a despesa de pessoal e/ou
despesa distinta desta natureza;
c) Construção do documento técnico do
Programa de Estagio
d) Levantamento das demandas x
estudos orçamentários.
e) Contatos com instituições de ensino
superior possíveis parceiros
Dentre os resultados alcançados:
Finalizado estudo de analise e impacto
financeiro que indique a redução da
meta para contratação.
 Realizada consulta ao TCE.
Finalizado o documento técnico
Mantido contato com as instituições de
ensino: UFPA, IESAM e UEPA.
8- Assegurar pagamento
de tarifas públicas
(energia, telefonia e água)

Realizar
pagamento
mensal de
despesas de
utilidade publica

META
ALCANÇADA

9- Assegurar a aquisição
de material de consumo

Dotar o ESJL com
materiais de
expediente e
comercial

META
ALCANÇADA

10- Assegurar pagamento
de pessoal (salários) e
despesas de encargos
sociais

Realizar o
pagamento
mensal da folha
de pagamentos

META
ALCANÇADA

Esta ação tem como objetivo assegurar o
funcionamento turístico e as ações do Programa
Polo Joalheiro. Neste sentido foram quitadas
todas as tarifas publicas referentes ao ano de
2012, o que assegurou o funcionamento diário
do ESJL sem prejuízos a comunidade local e
turística.
Esta iniciativa tem como finalidade prover o
funcionamento das atividades meio e finalisticas
do ESJL. Neste sentido foram realizadas as
compras dos materiais de consumo para as
atividades previstas no PAT- Plano Anual de
Trabalho de acordo com os eixos, a saber:
EIXOI: Capacitação, Gestão, Fomento; EIXO IIPromoção e Comercialização; EIXO III_
Promoção e Manutenção do Espaço Cultural,
Comercial e Turístico do ESJL.

Esta ação tem como objetivo prover a
contratação e gestão de pessoas que
assegure o funcionamento do ESJL e as
ações do Programa Polo Joalheiro em todas
as suas áreas conforme os três eixos
diretivos. Foram contratados e dispensados
os empregados de acordo com a
movimentação anual buscando sempre a
redução de custos e eficiência de
resultados. Observamos que do valor total
repassado no exercício de 2012 que foi
R$2.878.760,68 foi executado o percentual
de 38,13% com custos de recursos
humanos que corresponde ao valor de
R$1.097.420,50.
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11- Garantir a
manutenção de contratos
de prestação de serviços
de terceiros e de pessoa
jurídica

Realizar o
pagamento de
contratos

META
ALCANÇADA

12- Apresentar relatórios
de todas as ações e dos
programas com avaliação
de indicadores de
resultados

Viabilizar a
confecção de 04
relatórios de
gestão

META
ALCANÇADA

13- Apresentar relatórios
financeiros detalhado de
contratação de pessoa
jurídica e receitas
operacionais

Viabilizar a
confecção de 04
relatórios de
gestão
financeira

META
ALCANÇADA
08 relatórios
mensais
entregues

08 relatórios
mensais

Esta iniciativa tem como finalidade assegurar à
contratação da prestação de serviços
necessários a implantação do funcionamento do
ESJL e suas respectivas finalidades bem como
as ações pertinentes ao Programa Polo
Joalheiro do Pará.
Com esta iniciativa foi alcançada a manutenção
patrimonial do ESJL e o incremento das
atividades finalísticas.
Esta atividade tem como finalidade alimentar o
sistema de informação da SEPOF sobre as
ações e execuções orçamentárias previstas e
executadas ao ano.
Estão neste item relacionados os relatórios
mensais de prestação de contas e os descritivos
previstos no Projeto Técnico que subsidiou a
seleção publica para Contrato de Gestão
nº001/2012 SEICOM/IGAMA. Os relatórios
entregues foram todos protocolados produzidos
em CD e material impresso com fotos e quando
se tratava de cursos foram entregues fotocopias
das listas de frequência dos participantes e seus
respectivos CPF.
Esta iniciativa esta prevista no Contrato de
Gestão e na Lei de Prestação de Contas do
Estado. Foram entregues a prestação de contas
mensais e os balancetes exigidos por lei. Foram
entregues a copias de recibos e notas fiscais
fotocopiadas, bem como disponibilizados os
originais quando solicitados. Foi alcançada total
transparência quando a prestação de contas.

2- AÇÕES EXECUTADAS NÃO PREVISTAS NO PAT.
No ano de 2012 destacam-se como ações realizadas não planejadas no PAT-2012 as iniciativas
contidas no PAT/2012(JAN/ABRIL) e que não foram incluídas no PAT (maio a Dezembro) do exercício
continuado. Desta forma, foram executadas as seguintes ações:
a) Realizar Exposições de Coleções de Joias e a Exposição Joias de Nazaré-2012. Esta ação tem
como finalidade impulsionar o crescimento da produção de joias permitindo a geração de novos produtos
para lançamento no mercado. Outra contribuição significativa para o setor diz respeito ao fomento da gestão
do design de joias possibilitando o fortalecimento da joia autoral e do design inovativo.
As exposições são instrumentos de promoção comercial de joias e/ou outros produtos de setores
criativos e de promoção turística do ESJL, destacam-se como exemplos as coleções do dia das mães,
namorados e a coleção religiosa joias de Nazaré que acontecem a 09 anos consecutivos.
É significativo para a comercialização da joia e produtos de moda os lançamentos, desfiles e
exposições postos que estas atividades demonstram para o consumidor o acompanhamento das tendências
e as inovações de mercado.
No ano de 2012 foram realizadas 07 exposições sendo 06 coletivas e 01 individual que promoveram os
designers e microempresários atendidos pelo Programa e ESJL.
1-Exposição de Joias
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TEMA: O Luxo da Cultura e da Natureza Amazônica.
Período: 19 a 22/03/2012
Local: Shopping Boulevard (Belem/Pa)
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 09 empresas
2-Exposição de Joias e Acessórios de Moda
TEMA: O homem e a Natureza- Exposição RIO+20.
Período: 11 a 24 junho/2012
Parceria: IGAMA/SEICOM/HOTEL COPACABANA
Participaram deste evento: 17 designers e 08 empresas
3-Exposição de Joias- Coleção Dia das Mães-2012
TEMA: Minha Mãe é um Luxo
Período: 02 a 17 de maio
Local: ESJL
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 10 designers e 08 empresas
4-Exposição de Joias- Dia dos Namorados
TEMA: Meu Bem, Te Quero” Período: 01 a 17 de junho
Local: ESJL
IGAMA/SEICOM/SEBRAE
Participaram deste evento: 05 designers e 05 empresas
5-Exposição de Joias- Gemas Vegetais e Joias
TEMA: Digitais da Amazônia
Período: 26 a 08 de julho
Local: ESJL
Participaram deste evento: 02 designers por se tratar de exposição autoral.
OBS: Projeto de Pesquisa e Inovação Gemas Vegetais Naturais e Joias6-Exposição de JoiasTEMA: Made in Pará e Made in Brasil
Local: Estação das Docas
Promoção: Diário do Pará
Período: 17 a 19 de agosto de 2012
Nº de empresas: 04 empresas participantes
7-Exposição de Joias Religiosas- Joias de Nazaré/2012.
TEMA: As procissões do Círio
Local: ESJL
Esta parceria é uma iniciativa do governo do Estado por meio da Secretaria de Indústria, Comercio e
Mineração, a Secretaria de Cultura e o Instituto de Gemas, Joias e Metais Preciosos do Estado do Pará.
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Tem como objetivo promover e divulgar a produção de joias religiosa do Programa Polo Joalheira do
Pará, bem como o Círio de Nazaré manifestação cultural religiosa do estado do Pará. A exposição
também contribui para a ampliação de vendas das joias e difundir o roteiro de turismo católico do estado
do Pará. Participaram desta exposição. 14 microempresários e 17 de designers. Foram expostas 105
peças de joias na mostra 2012.
b)
Assessorar e acompanhar os produtores de artesanatos vinculados ao Programa nas áreas de
comercialização de produtos. Foram atendidos nesta ação 428 produtores de artesanatos e dos setores
criativos como: adornos com fibras, produtores de CD de musica paraense, bombons, geleias e doces,
sabonetes e perfumes com ervas amazônicas.
A atividade tem como finalidade incentivar a formalização de novos empreendedores no Programa e suas
ações nas áreas de Gemas e Joias, bem como de artesanato e manualidades. Para execução desta
iniciativa são realizados os seguintes procedimentos:









Seminário de Inclusão de novos produtores;
Workshops sobre a situação de setor de Gemas e Joias perspectivas e possibilidades;
Cadastros
Inclusão nas atividades de capacitação;
Realização do Cadastro Comercial;
Assinatura do Termo de Comercialização p/consignação;
Avaliação dos Produtos para comercialização.
Parcerias com o SEBRAE para a formalização dos empreendedores como MEI-Micro
empresário Empreendedor.

c) Firmar parcerias institucionais com órgãos públicos e empresas privadas de diversos setores como:
turismo, cultura, educação, economia, organização de classe, gastronomia, hotelaria, dentre outros.
No ano de 2012 foram firmadas 20 parcerias com instituições publicas e empresas privadas.
A ação tem como finalidade possibilitar a complementaridade de conhecimento e a realização de
atividades nos campos do turismo, economia, geração de trabalho e renda, cultura, hotelaria,
educação, design, joalheria, turismo de eventos e convenções, dentre outros.
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4- RESULTADOS ALCANÇADOS E QUADROS DEMONSTRATIVO.
EIXO I - CAPACITAÇÃO GESTÃO E FOMENTO
1. N° PROFISSIONAIS CAPACITADOS.
ANO

META PREVISTA

2012

500

META
ALCANÇADA
553

2. N° DE CURSOS REALIZADOS PARA O SETOR DE GEMAS E JOIAS.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012
5
6
3. N° DE PALESTRAS REALIZADAS PARA O SETOR DE GEMAS E JOIAS.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012

10

14
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4. N° DE ARTESÃOS CAPACITADOS.
ANO

META PREVISTA

2012

120

META
ALCANÇADA
50

5. N° DE CURSOS REALIZADOS PARA O SETOR CRIATIVO DE ARTESANATO.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012
3
0
6. N° DE JOIAS AVALIADAS E CURADORIA REALIZADA.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012
100%
7.152
7. N° DE PROJETOS ELABORADOS E APRESENTADOS (META ESFORÇO).
04 PROJETOS PREVISTOS
04 PROJETOS ELABORADOS
8. N° DE SERVIÇOS EFETIVADOS PELO LABORATÓRIO GEMOLÓGICO - LABORATÓRIO
GEMOLÓGICO - GEMAS DE COR.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012
300
1.080
9. N° DE PUBLICAÇÕES SOBRE O ESJL LANÇADOS.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012

01 LIVRO
PUBLICADO

03 PUBLICAÇÕES

10. N° DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CONSULTORIAS INDIVIDUAIS E EM GRUPO REALIZADO.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

35

35

OBS: ESTÁ AÇÃO CORRESPONDE AO PLANO DE TRABALHO - 2012 (JAN / ABR) CONTRATO DE
GESTÃO N° 001/2007
11. N° DE JOIAS PRODUZIDAS POR ENCOMENDAS, RESTAUROS E CONSERTOS NA ILHA DE
PRODUÇÃO DO ESJL.
META PREVISTA
ANO

ENCOMENDAS

RESTAUROS E
CONCERTOS

META ALCANÇADA
ENCOMENDAS

TOTAL
RESTAUROS
SERVIÇOS
E
REALIZADOS
CONCERTOS
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2012

100%

100%

714

684

1.398

12. N° DE NOVOS EMPREENDEDORES DO SETOR CRIATIVO DO ARTESANATO INCLUIDOS NO
PROGRAMA.
ANO

META PREVISTA

2012

30

META
ALCANÇADA
35

13. N° DE NOVAS EMPRESAS NO SETOR JOALHEIRO E DE
ARTESANATO. (ESTABELECER PARCERIA COM O SEBRAE)
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

CRESCIMENTO

2012

15% DE INCREMENTO
DOS EMPRENDIMENTOS
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-----------

EIXO II - COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO
01. N° DE AÇÕES E PRODUTOS GERADOS PELO PLANO DE MARKETING DO ESJL.
AÇÕES
ANO
META PREVISTA
META ALCANÇADA
PREVISTAS
2012 1. AÇÕES DE
a) o portfólio para gerência
PROPAGANDA:
de eventos execução no
a) criação e impressão de
período de janeiro a abril
portfólio para gerência de
de 2014.
eventos.
B) foi executada a
4
B) criação e impressão de
impressão de 5000 folders.
folder institucional.
C) o boletim informativo
C) criação de um boletim
será lançado em janeiro de
informativo.
2014.
2. AÇÕES DE EXPOSIÇÕES Foram executadas 06
5
DE JOIAS:
exposições de joia.
a) criação e impressão de
a) foram desenvolvidas a
layouts de divulgação de
criação e impressão de 07
cada exposição.
totens par as exposições.
b) criação e impressão de
b) foram produzidos 04
folder alusivo as exposições. convites eletrônicos
c) fazer campanha
alusivos as exposições
promocional com sorteio na c) foi promovida uma

AÇÕES
REALIZADAS

3

5
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exposição.
d) fazer mala direta.
e) produção de catálogo
eletrônico.

campanha do dia das
mães de 2012 com sorteio
de um ipad.
d) foi utilizada mala direta
para encaminhar convite
eletrônico.
e) foram desenvolvidos
três catálogos eletrônicos.

3. AÇÃO DE CAPTAÇÃO DE
PARCEIOS/PERMUTA:
a) parcerias com entidades de
fomento a cultura.

Foram efetivadas parcerias
com fundação Carlos Gomes,
com a EMUFPA/ UFPA ENARTE, festival de dança.

4. AÇÃO DE VISITAÇÃO AO
PREDIO/MUSEU:
a) serviços de mala direta
encaminhando folder e convite
de exposição.
b) serviço de panfletagem na
INFRAERO.
c) projeto de educação
patrimonial.
d) kit pedagógico.

5. AÇÕES DE ANÚNCIO EM
JORNAIS:
a) impressos: jornal O Liberal
e jornal Diário do Pará.
b) televisivo: ORM.

6. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
DIGITAL:
a) criação e manutenção do site
institucional e loja virtual.
b) contratação de
técnico/estagiário para gerenciar
as redes sociais.
c) contratação de serviço de
fotografia.

1

1

a) foi desenvolvido o serviço
de mala direta eletrônica
(envio de convite).
b) foi feita a distribuição de
folders do ESJL no quiosque
da PARATUR
c) foi desenvolvida a visita de
51 escolas com um total de
1.494 alunos.
d) para o kit pedagógico
foram desenvolvidas 3.000
pastas e 5.000 folders do
ESJL, para distribuição aos
alunos.

4

4

Foram feitos 02 anúncios
no jornal
a) 01 no jornal O liberal e
outro no Diário do Pará
exposição da empresa
ANGLOGOLD.
b) foram desenvolvidas
mídias espontâneas na TV
Liberal com gravação de
dois programas do "é do
Pará", entrevista no 1ª
edição sobre a profissão
de ourives.
c) participação em três
programas do sem censura
na TV Cultura.

2

2

3

3

a) foi desenvolvido um site
institucional, a loja virtual foi
redirecionada para
lançamento de fevereiro a
abril de 2014, sendo uma loja
compartilhada no facebook.
b) contratado técnico para
gerenciar as redes sociais e o
site.
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c) foram contratados 02
fotógrafos para fazer fotos de
coleções de joias e
acessórios de moda, fotos de
lançamentos de exposições e
desfiles.

7. AÇÃO DE
RELACIONAMENTO:
a) criação de um sac.
b) realização de pós-venda
do serviço/produto comprado.

a) criado o SAC.
b) desenvolvido pós venda
das encomendas na loja
incubadora.

8. AÇÃO DE ABERTURA DE
PONTO DE VENDA:
a) PDV rio de janeiro.
b) loja virtual.
c) locação de lojas no ESJL.
d) criação de quiosque da moda

9. AÇÃO DE
PRODUTIVIDADE:
a) estruturar o
acompanhamento das
unidades de produção de
joias e artesanato.
b) estruturar visitas às lojas
de joias do ESJL.
c) adquirir equipamento de
análise de metal
(espectrômetro por
fluorescência)

4

2

a) repensado em uma loja em
Santarém,
b) a loja virtual foi
redirecionada para
lançamento de fevereiro a
abril de 2014, sendo uma loja
compartilhada no facebook.
c) lançamento de novas lojas
no ESJL por edital lançado no
blog: abertura da loja gemas
do mundo e da loja RAHMA .
d) a criação do quiosque da
moda foi programada para
fevereiro de 2014 com a
instalação da APL de moda
pelo MINC.

4

1

a) foi estruturada visita
técnica a 48 unidades
produtivas de joias e foram
executadas 44 visitas as
unidades da região
metropolitana de Belém.
b) foram feitas 11 visitas de
supervisão as lojas do
ESJL.
c) programado a aquisição
do equipamento de analise
de metal (espectrômetro
por fluorescência).

3

2

30
2.300

23
76,66666667
77%

DAS 30 AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE
MARKETING FORAM EXECUTADAS 23. DESTA
MANEIRA O PLANO TEVE 77% DE EXECUÇÃO DAS
SUAS AÇÕES.
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EIXO II - COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO(CONT.)
01. N° DE AÇÕES IMPLEMENTADAS DO PLANO DE MARKETING.
OBS: ESTE QUADRO ESTA DETALHADO EM ANEXO.
SENDO REALIZADAS 77% DAS AÇÕES DO PLANO DE MARKETING.
02. N° DE AÇÕES IMPLEMENTADAS COM A PARATUR NAS AÇÕES DE
TURISMO, COMERCIAL E CAPACITAÇÃO.
META
ANO
META PREVISTA
ALCANÇADA
2012

3

3

ANO 2012:
1) APOIO AO EVENTO DE BOLSA DE TURISMO DE LISBOA - DIVULGAÇÃO DO ESJL;
2) PARTICIPAÇÃO NA ABAV / 2012 (RJ) PROMOÇÃO DO ESJL COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
PROMOCIONAL;
3) INCLUSÃO DO ESJL NO FOLHETO TRADE - PA DA PARATUR.
03. N° DE VISITANTES ANUALMENTE AO ESJL.
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ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

CRESCIMENTO DE 10%

288.015

04. N° DE FOLDER'S DO ESJL, PRODUTOS E SERVIÇOS DISTRIBUIDOS.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO
1. HOTEL: TULIP IN E COPACAPANA PALACE 2.

2012

10.000

6.000

DISTRIBUIÇÃO NO QUIOSQUE DA PARATUR NO
AEROPORTO INTERNNACIONAL DE VAL DE CANS. 3.
AGÊNCIAS/EVENTOS: DISTRIBUIÇÃO NA 41º
ABAV(SP) AGÊNCIA DE VIAGENS BOEING (PA)

05. N° DE BOLETIN INFORMATIVO DO ESJL, PRODUTOS E SERVIÇOS E DISTRIBUIDOS.
(PREVISTA PARA JAN/2014)
ANO

META PREVISTA

2012

1000 UNIDADES

META ALCANÇADA
CRIADO 01
INFORMATIVO EM
FORMATO ANUAL.

06. N° DE PARCERIAS COM AEROPORTO, HOTEIS, AGÊNCIA DE TURISMO EFETIVADAS PARA
DIVULGAÇÃO DO ESJL.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

5

7

ANO 2012: 02) HOTÉIS; (02) AGÊNCIAS DE VIAGENS; (02) ASSOCIAÇÕES DE JORNALISTAS DE TURISMO E
AGÊNCIAS DE TURISMO; (01) AEROPORTO)
07. N° DE EXPOSIÇÕES DEJOIAS E ACESSÓRIOS DE MODA REALIZADOS. PRODUZIDOS PELO
PROGRAMA POLO JOALHEIRO - PARÁ
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

5

16

08. N° DE FEIRAS DE JOIAS, ACESSÓRIOS DE MODA E ARTESANATO QUE HOUVE
PARTICIPAÇÃO DO IGAMA.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

5

16
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09. N° DE INSERÇÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS NO SITE DO ESJL.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

9

9 BLOG

10. PRODUZIR SITE DO ESJL.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

1 SITE

1 SITE

11. IMPLANTAÇÃO DE LOJA VIRTUAL.
ANO

META PREVISTA

2012

1

META
ALCANÇADA

10. Nº DE PARCERIAS COM O IBGM.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

2

2

11. Nº DE EVENTOS / FEIRAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

5

12

14. Nº DE ARTESÃOS CADASTRADOS POR TIPOLOGIA NO ESJL.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

100% DOS ARTESÃOS
CADASTRADOS

754

15. Nº DE ARTIGOS PUBLICADOS NO SITE DO ESJL.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

10

10
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16. Nº DE CATÁLOGOS ELETRÔNICOSVEICULADOS NO SITE .
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

3

3

17. Nº DE PRODUTORES ATENDIDOS.
ANO

META PREVISTA

META
ALCANÇADA

2012

PAGAMENTO
EXECUTADO DE 100%

3.194

18. Nº DO VOLUME DE VENDAS DOS PDV'S CASA DO ARTESÃO E LOJA UNA.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

30% DE AMPLIAÇÃO NA
COMERCIALIZAÇÃO DE JOIAS E
ARTESANATO.

R$ 1.652.672,55

EIXO III - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL,
COMERCIAL, TURISTICO SSÃO JOSÉ LIBERTO.
01. Nº DE VISITAS MONITORADAS COM OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

18

25

02. Nº DE EXPOSIÇÕES REALIZADAS SOBRE A HISTORIA DO ESJL .
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

1

1
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03. Nº DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS RELACIONADAS COM AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO
ESJL.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

2

9

04. Nº DE FEIRA ANUAL DE ARTESANATO REALIZADA.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

1

1

05. Nº DE DESFILES DE JOIAS E MODA REALIZADOS.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

3

3

06. Nº DE MATERIAIS GERADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

300

449

07. Nº DE ESTAGIÁRIOS ATENDIDO PELO PROJETO DE ESTÁGIOS.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

100% DO PROJETO
IMPLANTADO

-

08. Nº DE PAGAMENTOS DAS TARIFAS PÚBLICAS (ENERGIA, TELEFONE E ÀGUA).
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

100% DAS TARIFAS
PAGAS

TODAS AS TARIFAS
PÚBLICAS DE 2012 FORAM
PAGAS

09. Nº DE MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELO IGAMA (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E
COMERCIAL).
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OBS: OS MATERIAIS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ESJL FORAM
ADQUIRIDOS GERANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES.
10. Nº DE PAGAMENTOS DE FOLHAS SALÁRIOS/ FÉRIAS / ENCARGOS
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

100% DE FOLHAS
PAGAS

FOI ASSEGURADO O
PAGAMENTO DESSAS
ATIVIDADES

11. Nº DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS ASSEGURADOS.
OBS: EXECUTADOS OS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS E MANTIDO O FUNCIONAMENTO
DO ESJL.

12. Nº DE RELATÓRIOS GESTÃO CONFECCIONADOS.
ANO

META PREVISTA

META ALCANÇADA

2012

4

FORAM PRODUZIDOS E
ENTREGUES TODOS OS
RELATÓRIOS PREVISTOS

13. Nº DE RELATÓRIOS GESTÃO FINANCEIRAS.
ANO

2012

META PREVISTA

META ALCANÇADA

4

FORAM APRESENTADAS AS
PRESTAÇÕES DE CONTAS
MENSAIS E APRESENTADOS OS
BALANCETES COM
PUBLICAÇÃO

2- RECURSOS APLICADOS-2012
RECURSOS APLICADOS - GERAL 2012
Nº
1
2
3
4
5
6

FONTE
Repasse do Estado
Captação Externa de Recursos de Convênios
Captação de Recursos de Cursos
Receita Própria (Termo de permissionato/eventos)
Receita Própria de consignação de Joias e Artesanato*
Saldo do ano anterior, rendimentos de aplicação e outros
TOTAL

VALOR (R$ 1,00)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.381.885,18
45.000,00
599,00
180.759,46
1.652.672,55
102,97
4.261.019,16

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças – NPAF

59

* Este valor corresponde ao total de vendas realizadas no ano/2012, porém não equivale ao demonstrado na D.R.E, visto que tratam-se de vendas parceladas
realizadas em cartão de crédito e que serão integralizadas em anos posteriores

Detalhamento da Captação de recursos externos

No exercício do período não foram firmados convênios e/ou contratos, porém foi recebido a 2ª parcela do convênio firmado em 2011 com a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

ORDEM

RECURSOS CAPTADOS

1

SECTI
TOTAL

PARCELA
R$

45.000,00

R$

45.000,00

De
Detalhamento de Receita Própria (Termo de permissionato/eventos)
Nº
1
2

FONTE
Termo de uso do Espaço (permissionato)
Arrendamento/Eventos
TOTAL

VALOR (R$ 1,00)
R$
118.672,46
R$
62.087,00
R$
180.759,46

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças - NPAF

Detalhamento de Receita Própria de consignação de joias e artesanato
Nº
FONTE
VALOR (R$ 1,00)
1
Lucro líquido dos produtores de joias e artesanato
R$
1.310.122,55
2
Lucro líquido pertencente ao IGAMA
R$
342.550,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS – 2012
R$
1.652.672,55
Fonte: Núcleo de Promoção e Comercialização - NPC

VALOR/FONTE DE RECURSO
EIXOS DE
ATUAÇÃO

EIXO I:
Capacitação,
Gestão e
Fomento
Tecnológico.

AÇÕES

Captação de
Recursos/
Recursos
Próprios (R$)

 Capacitar profissionais do setor de gemas e joias
R$ 38.568,82
 Realizar cursos nos diferentes elos da cadeia produtiva e gemas e joias
 Realizar palestras educativas sobre processo de produção e comercialização
do setor de gemas, joias e artesanato.
 Capacitar artesãos em cursos de artesanatos de diferentes tipologias para
qualificação e aperfeiçoamento desde a produção até a comercialização
 Realizar cursos de artesanato de diferentes tipologias existentes no ESJL
 Garantir a curadoria de peças de joias com registro mensal
 Elaborar projetos para aquisição de equipamentos
 Lançar publicações sobre o ESJL
 Estabelecer um projeto para concessão oficial de um título de “mestre artesão“

Tesouro do
Estado(R$)

R$ 51.656,77
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por intermédio das instituições de ensino superior do Estado
 Produção passo a passo de peças, para serem observadas pelos visitantes.
 Inscrever projetos requisitando linhas de crédito
 Reunir instituições do setor público e da sociedade civil
 Realizar reuniões periódicas do comitê gestor
 Apresentar relatórios (ilustrados) com metas e indicadores de resultados
semestrais das ações propostas do comitê para a SEICOM.
 Estabelecer parceria com SEBRAE
 Lançamento do Projeto “BOLSA DESIGNER”
 Implementação do Centro de Informações Setoriais - Biblioteca
 Realização de Workshop de desenvolvimento de produtos
 Implementação do Projeto Piloto “Qualidade e Produtividade”
 Acompanhamento e orientação técnica
* Lançamento de edital para locação dos espaços para demonstração,
encomendas e restauro.
 Construção e implementação do Plano marketing do Espaço
 Estreitar parceria permanente com a PARATUR
 Aumentar número de visitantes anualmente
 Produzir e distribuir folders ilustrados, contendo informações do ESJL e dos
produtos e serviços oferecidos.
 Criar um informativo periódico com notícias das atividades desenvolvidas no
ESJL
 Estreitar parcerias com aeroporto, hotéis e agências de turismo para inserir
material de divulgação do ESJL.
 Dar visibilidade aos artesãos e lojas cadastradas no site com fotos
 Proporcionar um site interativo e atualizado diariamente
EIXO II:
Comercialização  Introduzir o sistema de vendas por comércio eletrônico
R$ 1.511.798,04
R$212.767,06
e Promoção de  Participar, no mínimo, de dois programas do IBGM

Participar
de
feiras
nacionais
e/ou
internacionais
Gemas e Joias.
 Cadastrar por tipologia de arte todas as associações e autônomos do ESJL
 Disponibilizar informações e imagens de produtos e comercialização dos
artesãos no site
 Obter imagem fotográfica e informações de origem, produção e
comercialização de todos os produtos artesanais.
 Efetivar a comercialização e executar o pagamento dos produtores de joias e
artesanato, referentes às vendas realizadas pela O.S. na Loja UNA, Casa do
Artesão, pontos de venda da Estação das Docas, feiras setoriais e outros
eventos.
* Garantir a manutenção dos pontos de vendas na Estação das Docas e do site
de comercialização
VALOR/FONTE DE RECURSO
Captação de
EIXOS DE
AÇÕES
Recursos/
Tesouro do
ATUAÇÃO
Recursos
Estado (R$)
Próprios (R$)
EIXO III:
R$
310.142,32
R$2.161.940,50
 Promover visitas técnico-científicas para instituições de ensino com guia
Promoção e
especializado
manutenção do
 Realizar grandes exposições sobre o resgate da História do ESJL
espaço
 Promover apresentações teatrais relacionadas com as ações desenvolvidas no
Cultural,
ESJL
Comercial e
Turístico - SÃO  Promover concursos de amostras de vídeos curta metragem com o tema
baseado nos produtos do ESJL
JOSÉ
LIBERTO
 Realizar Grandes Feiras de exposição artesanal
 Promover festivais de músicas regionais com tema baseado nos produtos do
ESJL
 Promover desfiles de moda amazônica com as peças do ESJL
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 Criar uma assessoria de comunicação e marketing do ESJL
 Implementar um programa de estágio para monitores do ESJL
 Assegurar pagamento de tarifas públicas (energia, telefonia e água)
 Assegurar a aquisição de material de consumo
 Assegurar pagamento de pessoal (salários) e despesas de encargos
 Garantir a manutenção de contratos de prestação de serviços de terceiros e de
pessoa jurídica
 Apresentar relatórios de todas as ações e dos programas com avaliação de
indicadores de resultados
 Apresentar relatórios financeiros detalhado de contratação de pessoa jurídica e
receitas operacionais
 Implementação de ações de âmbito da responsabilidade social: PROJETO
JOIAS DO AMANHÃ
SUB -TOTAL (EI, EII, EIII)
TOTAL GERAL

R$ 1.860.509,18 R$2.426.364,33
R$ 4.286.873,51

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES
As ações e resultados apresentados neste Relatório de Gestão de 2012 demonstram os avanços
e os desafios enfrentados na implementação integrada do funcionamento do Espaço São José
Liberto e o desenvolvimento das ações do Programa Polo Joalheiro do Pará por meio dos três eixos
estratégicos, a saber: EIXO I - Capacitação, Gestão e Fomento; EIXO II- Comercialização e
Promoção de Gemas, Joias e Artesanato; EIXO III- Promoção e Manutenção do Espaço Cultural,
Comercial e Turístico São José Liberto. Trata-se de duas grandes ações objeto do Contrato de
Gestão nº001/2007 e nº001/2012 mantido com o governo do Estado por meio da Secretaria de
Estado de Tecnologia e Inovação - SECTI e a Secretaria de Indústria, Comércio e
Mineração/SEICOM.
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Para o desenvolvimento deste contrato, foi prevista no PPA 2012-2015 a ação “Manutenção do
Contrato de Gestão do Espaço São José Liberto - POLO JOLAHEIRO”, visando a Ampliação dos
mercados de Gemas e Joias, Inovação da Cadeia tecnológica de Gemas e Joias e a Gestão do
Espaço São José Liberto.
Ao analisarmos as ações realizadas, as metas alcançadas e seus respectivos resultados,
identificamos o crescimento da ampliação de mercado no que se refere ao volume de vendas
efetivado pelas PDV´s, loja incubadora do Programa, Casa do Artesão, eventos e feiras que perfez
no ano de 2012 e o volume de vendas (bruto) que corresponde ao valor de R$1.652.672,55
apontando um crescimento de 30% em relação ao ano de 2011.
E possível observar também o surgimento de novos empreendimentos formais, destacando a
formalização de um grupo empresarial, consorciados, formados por 06 empresas que participam do
Programa denominado “Joia do Pará”, a formalização de 46 microempresas.
Outro aspecto de transformação e resultado diz respeito à configuração do Espaço São Jose
Liberto numa referencia turística e local de economia criativa que acolheu no ano de 2012 o número
de (288.015) turistas e visitantes.
Percebe-se que as ações realizadas contribuíram para a visibilidade do ESJL em território nacional
e internacional por meio de 07 eventos nacionais e 04 internacionais que contaram com o apoio de
instituições parceiras como a SETUR/PARATUR e o Ministério das Relações Exteriores e o IBGM.
A lógica de complementaridade do conhecimento e da experiência vivenciada pela O.S. Gestora
na condução deste trabalho possibilitou a formação de 20 parcerias com instituições publicas e
privadas o que contribuiu para o alcance de resultados qualitativos e quantitativos no campo da
qualificação profissional, promoção e comercialização dos produtos interno e externo, visibilidade e
manutenção do ESJL, promoção de uma programação cultural.
Possibilitar o incremento da Gestão do ESJL sua manutenção e preservação são outro desafio
deste contrato. No ano de 2012, foi realizada a substituição da Central de Ar do ESJL na sua ALA II,
posto que em 2011 sua ALA I já havia sido substituída. O resultado desta iniciativa foi à melhoria da
qualidade do sistema de refrigeração do ESJL, proporcionando mais conforto aos visitantes.
No que se refere a arrecadação própria efetivada pela organização social foram gerados o
montante total de R$ 1.832.432,01 dos quais R$1.652.672,55 correspondem as vendas realizadas,
R$ 118.675,46 aos contratos de termo de permissão de uso espaço/lojas e R$ 61.087,00 recolhidos
por meio dos eventos realizados no ESJL.
É importante ressaltar que do montante de R$1.652.672,55 arrecadados com as vendas
R$1.310.122,55 foram repassados aos produtores da Loja incubadora e da Casa do Artesão
conforme prevê os termos de consignação firmados entre o IGAMA e os microempresários e
produtores.
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As compras parceladas em cartão de credito após o dia 15 de mês de dezembro só são
integralizados no próximo exercício financeiro. O crescimento do volume de vendas beneficia o
produtor e microempresário do Programa, pois possibilita maior capital de giro para consolidação
dos micro-empreendimentos.
Os recursos próprios arrecadados pela OS IGAMA no exercício de 2012 correspondem 65,22%
dos recursos repassados pela mantenedora até dezembro-2012. No ano de 2012 foram repassados
pelo Governo do Estado o montante de R$2.878.460,68. A meta prevista do contrato era efetivar o
repasse de 12 parcelas e só foram repassados 10 parcelas no ano de 2012.
Quanto as ações referentes a “Inovação da Cadeia Tecnológica de Gemas e Joias” foram
desenvolvidas ações de estimulo a inovação, fomento a produção de joias agregando o valor da
sustentabilidade e a agregação do design ao produto, meditação da qualidade do produto por
avaliação e curadoria por meio das seguintes iniciativa: a) Realização de 04 Workshops de Geração
de Produtos de Joias e Acessórios de moda; b) Lançamento de 05 coleções de joias inéditas,
sendo uma de joias religiosas sob o Tema Joias de Nazaré; c) Realização de uma exposição de
joias produzidas como gemas vegetais tendo como insumos as cascas de arvores, raízes e massa
de frutas exóticas e amazônicas como: pupunha, urucum, pau Brasil, abacaxi, pau amarelo,
muirapiranga, fruto do piquiá, mandioca e tapioca; d) Realização da avaliação e curadoria de 7.125
joias e 1.080 gemas com suporte laboratorial e analise de produção; e) Apoio a permanência e
inclusão de 40 designers no Programa POLO Joalheiro. Todas essas ações contribuíram para
aumentar o “adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor”, e fortalecimento das micro
e pequenas empresas do setor, elevação da produtividade e da qualidade dos produtos.
Vale ressaltar as ações de capacitação profissionais realizadas que neste exercício destacam
como temas transversais de qualificação a inovação, produção sustentável e a competitividade de
pequenos negócios por meio dos seguintes cursos e palestras realizadas, que beneficiaram todos
os segmentos do setor produtivo.
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