
  

 
 

 

Porto Alegre, 09 de junho, 2021. 
 
 
 

Oportunidade 68/2021–  Programa melhoria continua e organização nas propriedades rurais 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: Agronegócio 

Escopo: Qualidade e organização  

Objetivo: Auxiliar pequenas propriedades rurais na melhoria de seus processos e atividades diárias, 

buscando uma otimização de recursos, a organização do ambiente de trabalho e do meio ambiente. 

Essas ações devem direcionar os empresários rurais para uma mudança de atitude que irá refletir 

na diminuição de desperdícios, melhor qualidade de vida e um ambiente mais agradável para a 

família e trabalhadores. 

- Compreendendo quais são as 5 etapas para melhoria de ambiente de trabalho seu negócio. 

(Sensibilização, descarte, Organização, limpeza, higiene, ordem mantida). 

-  Etapa Descarte e Organização: Apresentação dos benefícios e como implementar. 

- Etapa Higiene e limpeza: Apresentação dos benefícios e como implementar. 

- Etapa de ordem mantida: Apresentação dos benefícios e como implementar. 

- Ações para melhorar a qualidade de vida. 

- Sustentabilidade e cuidados com meio ambiente. 

- Como manter a motivação e a disciplina para obtenção de resultados. 

 Metodologia sugerida: A metodologia deverá abordar de forma detalhada cada uma das etapas 

previstas, no formato de oficina com estrutura de conceito sobre o tema em questão, uma atividade 

prática ou dinâmica de grupo que facilite o entendimento dos participantes. Também poderão ser 

utilizados outros recursos didáticos que possam auxiliar o aprendizado. 

Para fase de implementação e descarte está previsto a consultoria na propriedade rural de forma 

presencial. 

Os encontros poderão ser presenciais ou online conforme a necessidade dos grupos. 

Tipologia: 3 horas por oficina + 3 horas de consultorias  

Público-alvo: Propriedade rurais situadas na região norte do estado. 

 



  

 
 

Observações: As empresas candidatas devem ter experiência nos conceitos 5s e fundamentos da 
qualidade. Preferencialmente conhecer as metodologia D-olho ou Qt Rural e conhecer o ambiente 
de pequenas propriedades rurais. 

Importante ter disponibilidade de atuação na região Norte do estado com início dos trabalhos em 
julho. 

 

Prazo de cadastramento da metodologia: 18/06/2021 

 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 
em nosso Banco de Soluções de propriedade intelectual. 
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