
CONSULTORIAS

SEBRAETEC
para

AGRONEGÓCIO
Inovação com

70%
de desconto

Serviços que podem ajudar sua propriedade ou 
agroindústria a inovar nos processos de produção, 

reduzir desperdícios, melhorar a genética.



GESTÃO DA PROPRIEDADE

E MELHORIA DA PRODUÇÃO



ADEQUAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA

PRODUÇÃO ORGÂNICA NO BRASIL

Objetivo e resultados esperados: 

Pela legislação brasileira, considera-se 

produto orgânico, seja ele in natura ou 

processado, aquele que é obtido em um 

sistema orgânico de produção 

agropecuária ou oriundo de processo 

extrativista sustentável e não prejudicial 

ao ecossistema local. 

Para que possam comercializar seus 

produtos no Brasil como "Orgânicos", os 

produtores devem se regularizar de uma 

das formas a seguir:  obter certificação 

por um Organismo da Avaliação da 

Conformidade Orgânica (OAC) creden-

ciado junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa);  ou 

organizar-se em grupo e cadastrar-se 

junto ao Mapa para realizar a venda direta 

sem certificação. 

A legislação brasileira sobre o sistema 

orgânico de produção compreende: a Lei 

nº 10.831/03, o Decreto nº 6.323/07 e as 

Instruções Normativas do Mapa.

ADEQUAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS AOS

 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS 

DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL

Objetivo e resultados esperados: 

Todo produto de origem animal e/ou 

vegetal produzido no país ou importado 

deve estar registrado. O registro abrange 

a formulação, o processo de fabricação e 

o rótulo. 

Esta consultoria visa a adequação da 

empresa às exigências dos padrões 

sanitários exigidos pelos serviços de 

inspeção (municipal, estadual ou federal), 

com base nas legislações em vigor sobre 

elaboração de produtos de origem 

animal. 

A obtenção do registro da inspeção oficial 

é condição para o funcionamento da 

agroindústria e para a comercialização 

dos seus produtos no município, no 

estado ou no país

ADEQUAÇÃO DO MANEJO NUTRICIONAL

DE REBANHO LEITEIRO

Objetivo e resultados esperados: 

Melhorar os índices produtivos e 

reprodutivos nos rebanhos através de 

consultorias para elaboração e adequação 

de rações que supram as necessidades 

nutricionais nas diferentes categorias 

animais nos rebanhos leiteiros.

Adequar rações para as categorias de 

animais em crescimento e adultos, que 

estejam ou não em produção, com 

objetivo de melhorar o desempenho 

produtivo do rebanho.

Ajustar as rações para os animais do 

rebanho compatibilizando os alimentos 

disponíveis nas propriedades dos 

produtores de leite e seus respectivos 

preços de mercado, promovendo assim 

uma maior economicidade na 

alimentação dos rebanhos.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

http://sebraetec.ro/produto/adequacao-a-regulamentacao-da-producao-organica-no-brasil/
https://sebraetec.ro/produto/adequacao-a-regulamentacao-da-producao-organica-no-brasil/
https://sebraetec.ro/produto/adequacao-a-regulamentacao-da-producao-organica-no-brasil/
http://sebraetec.ro/produto/adequacao-de-agroindustrias-aos-servicos-de-inspecao-de-produtos-de-origem-animal/
https://sebraetec.ro/produto/adequacao-de-agroindustrias-aos-servicos-de-inspecao-de-produtos-de-origem-animal/
https://sebraetec.ro/produto/adequacao-de-agroindustrias-aos-servicos-de-inspecao-de-produtos-de-origem-animal/
https://sebraetec.ro/produto/melhoria-da-qualidade-do-leite/


MELHORIA DE PROCESSO PRODUTIVO

PARA O CULTIVO DE PEIXE

Objetivo e resultados esperados: 

Auxiliar ao empreendedor no 

melhoramento dos processos produtivos, 

permitindo adquirir novas técnicas de 

manejo no cultivo e de controle do 

sistema produtivo, bem como a realização 

de novas metodologias de 

monitoramento da qualidade da água e 

dos animais.

Dentre os potenciais benefícios 

resultantes da Consultoria, tem-se:

    Transferência de conhecimento para o 

empreendimento;  

   Apropriação de novas técnicas de 

manejo, frente aos desafios das doenças 

que estão afetando o setor;  

   Aumento de produção e de 

produtividade do empreendimento;  

   Melhorar a capacidade de investimento 

do empreendedor que poderá ampliar 

sua produção, gerando mais empregos e 

renda.

MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE

Objetivo e resultados esperados: 

1. Aumentar a produtividade de leite; 

2. Melhorar a qualidade do leite 

produzido; 

3. Aumentar a receita com bonificações 

por qualidade do leite; 

4. Reduzir o custo com tratamentos de 

mastite; 

5. Controlar a presença de resíduos de 

antibióticos no leite; 

6. Reduzir a incidência e prevalência de 

mastite; 

7. Minimizar a resistência de 

microrganismos à antibióticos; 

8. Otimizar os processos dos manejos 

relacionados à ordenha; 

9. Conscientizar a mão de obra 

empregada na extração do leite quanto às 

boas práticas agropecuárias na produção 

leiteira; 

10. Aumentar o rendimento dos produtos 

derivados do leite. 11. Adequação dos 

indicadores afeitos à composição, 

contagem de células somáticas, 

contagem bacteriana total e ausência de 

antibióticos no leite à normativa vigente.

BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Objetivo e resultados esperados: 

  Aumento da produtividade da cultura;   

  Melhor qualidade dos produtos;

  Adequação do manejo de solo, planta e 

água da cultura;  

   Melhora do processo de gestão do 

empreendimento;  

   Redução dos custos unitários de 

produção (custo/unidade colhida);   

   Produção sem inconformidades 

relacionadas a resíduos de agrotóxicos no 

produto;  

   Implantação de Boas Práticas Agrícolas 

na produção.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/melhoria-de-processo-produtivo-para-o-cultivo-de-peixe/
https://sebraetec.ro/produto/melhoria-da-qualidade-do-leite/
https://sebraetec.ro/produto/boas-praticas-agricolas/


LEAN FARM

Objetivo e resultados esperados: 

A aplicação do conceito Lean na empresa 

rural é baseada em dois princípios: valor 

e desperdício.  

O primeiro está relacionado com a 

expectativa de valor do cliente: o 

benefício esperado pelo produto ou 

serviço. Ele diz respeito ao cuidado em 

identificar de maneira precisa e com 

regularidade o que é valor para o cliente.  

O segundo trata do cuidado em 

identificar os principais tipos de 

desperdício e suas causas, no contexto da 

produção rural

BOAS PRÁTICAS NA PECUÁRIA

DE LEITE E/OU CORTE

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria em Boas Práticas na 

Produção Animal contribuirá para a 

implementação de procedimentos 

adequados em todas as etapas da 

produção e manejo de animais nas 

propriedades rurais. 

Essas práticas devem assegurar que os 

animais sejam seguros e adequados para 

o uso a que se destinam. 

A consultoria também irá promover o uso 

das tecnologias sustentáveis, em 

consonância com os aspectos sociais, 

ambientais e produtivos, constituindo-se 

na base para proporcionar, 

posteriormente, as certificações e a 

implantação de programas de 

autocontrole para processos e produtos a 

produzidos na propriedade rural.

PASTAGEM E CULTURAS PARA 

SUPORTE ALIMENTAR

Objetivo e resultados esperados: 

Consultorias tecnológicas com foco na 

implantação da pastagem para o suporte 

alimentar. 

1. Escolha da área, Coleta e Análise do solo 

(coleta); 

2. Orientação sobre Preparo do Solo e 

Maquinário a ser utilizado; 

3. Orientação sobre o Plantio, Tipos de 

Sementes, Mudas ou Propágulos 

Vegetais, Espaçamento e, quando 

aplicáveis, uso das Curvas de Nível; 

4. Orientação sobre Controle de Plantas 

invasoras; 

5. Orientação sobre recomendação de 

Adubação e Correção do solo; 

6. Orientação sobre Manejo fitossanitário 

e Controle de doenças, além de 

orientações sobre o uso correto de E.P.I 

(Equipamento de Proteção Individual)

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/lean-farm/
https://sebraetec.ro/produto/boas-praticas-na-pecuaria-de-leite-e-ou-corte/
https://sebraetec.ro/produto/pastagem-e-culturas-para-suporte-alimentar/


MELHORAMENTO

GENÉTICO



FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV)

Objetivo e resultados esperados: 

Consultorias tecnológicas com foco na 

elevação da produção e produtividade do 

rebanho:  

   Acelerar o melhoramento genético do 

rebanho;  

   Agiliza o melhoramento genético;     

   Intervalo menor entre coletas;    

   Aproveitamento de fêmeas mais novas 

ou mais velhas, que não suportariam uma 

gestação;  

   Qualidade superior dos animais 

nascidos  

   Aumentar o nascimento de fêmeas 

(para pecuária de leite)  

   Possibilita que muitos embriões sejam 

produzidos a partir de uma doadora 

geneticamente superior (vários bezerros 

descendentes do mesmo acasalamento); 

   Qualidade superior dos animais 

nascidos;  

   Padronização do grau de sangue 

desejado de acordo com o sistema de 

produção caso utilize-se genética da 

prestadora.

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

POR TEMPO FIXO – IATF

Objetivo e resultados esperados: 

    Viabilizar o melhoramento genético de 

forma mais rápida;  

   Gerar lucros no mercado competitivo 

atual;  

   Eficiência reprodutiva do rebanho 

otimizada;  

   Aumentar a proporção de animais em 

lactação, além do número de bezerros 

produzidos por ano;  

   Eliminar a necessidade de observação 

de cios nas vacas sincronizadas;  

   As vacas são inseminadas em horários 

pré-fixados, evitando-se as falhas de 

detecção; 

   Programar as inseminações, os 

nascimentos e, consequentemente, a 

produção, conforme a necessidade;  

   Diminuição de custos de manutenção, 

pela redução do período ocioso das vacas 

do rebanho;  

   Promover o melhoramento genético do 

rebanho;  

   Reduzir o intervalo entre partos do 

rebanho.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/fertilizacao-in-vitro-fiv-rebanho/
https://sebraetec.ro/produto/inseminacao-artificial-por-tempo-fixo-iatf-rebanho/


REGULARIZAÇÃO



GEORREFERENCIAMENTO 

DO EMPREENDIMENTO RURAL

Objetivo e resultados esperados: 

1. A valorização do imóvel 

2. Acesso a financiamentos 

3. Permite que o produtor rural conheça 

de fato sua propriedade rural 

4. Atualização da situação cartorial e 

cadastral da área da propriedade rural 

junto aos órgãos competentes (Cartório, 

INCRA e Receita Federal).

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

Objetivo e resultados esperados: 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é o 

registro público eletrônico das 

informações ambientais dos imóveis 

rurais com objetivo de viabilizar controle, 

monitoramento ambiental, facilitação dos 

processos de licenciamento, gestão 

integrada dos territórios e 

acompanhamento dos ativos ambientais 

das propriedades. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Objetivo e resultados esperados: 

Consultorias para auxiliar a empresa no 

requerimento dos atos administrativos 

necessários para obtenção de Licença 

Ambiental, compreendendo a associação 

de documentos e possíveis estudos e 

projetos complementares.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/georreferenciamento-do-empreendimento-rural/
https://sebraetec.ro/produto/cadastro-ambiental-rural-car/
https://sebraetec.ro/produto/licenciamento-ambiental/


Objetivo e resultados esperados: 

IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE 

SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE

IRRIGAÇÃO

Objetivo e resultados esperados: 

Consultoria voltada para implementação 

e manejo de sistemas sustentáveis de 

irrigação, com acompanhamento e 

avaliação, de forma a propiciar adequado 

grau de confiança do processo, 

atendendo a requisitos pré-estabelecidos 

em normas e regulamentos técnicos.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Objetivo e resultados esperados: 

1. Estudo de Viabilidade Técnica 

Econômica para Instalação de um 

sistema Solar Fotovoltaico e solar 

térmico; 

2. Elaborar roteiro para confecção de 

projeto para instalação de um sistema de 

geração própria utilizando a fonte de 

energia solar fotovoltaica; 

3. Aprovação do Projeto junto à 

concessionária de energia local; 

4. Redução do custo com energia elétrica 

junto à concessionária; 

5. Redução da influência dos aumentos 

das tarifas da concessionária na fatura 

total de energia elétrica do cliente; 

6. Conscientização para Consumo de 

Energia Limpa.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

1.Otimizar a captação de água 

subterrânea com segurança e dentro da 

legalidade; 

2. Minimizar impactos ambientais; 

3. Minimizar os riscos de perfuração de 

poços improdutivos 

4. Número do requerimento do pedido 

5. Subsidiar a orçamentação, a otimização 

de custos e o retorno dos investimentos 

em perfuração, revestimento e 

instalações do poço.

OUTORGA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

OU SUPERFICIAIS

https://sebraetec.ro/produto/outorga-de-agua-para-uso-em-aquicultura/
https://sebraetec.ro/produto/acoes-necessarias-para-implantacao-de-sistemas-sustentaveis-de-irrigacao/
https://sebraetec.ro/produto/energia-solar-fotovoltaica/


ACESSE: SEBRAETEC.RO

Informações:

0800 570 0800

https://atendimento.sebrae.ro/
https://sebraetec.ro/
https://sebraetec.ro/
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