
  

 
 

 

Porto Alegre, 09 de junho, 2021. 
 
 
 

Oportunidade 69/2021–  Sustentabilidade na melhoria dos processos e atividades rurais 

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

Tema: Agronegócio 

Escopo: Sustentabilidade 

Objetivo: Apresentar conceitos e tendências atuais, sobre práticas sustentáveis, no ambiente do 

agronegócio, considerando o perfil dos produtores rurais, e que esses venham se tornar competitivos 

para mercado, atendendo padrões de qualidade, produzindo mais com menos Exploração dos 

recursos naturais, preservando seus ecossistemas. 

- Apresentação de cenários e tendências de sustentabilidade no setor Agronegócios 

-  Conhecendo o Tripé da sustentabilidade e sua importância para planejamento de ações. 

- Como produzir mais otimizando os recursos naturais em menos áreas de terra 

-  Apresentação de Programas de certificações e selos que possibilitam uma diferenciação e acesso 

a novos mercados. 

- A importância de realizar corretamente determinados procedimentos operacionais padrão, que 

minimizam os impactos que pode causar para fora da porteira - extra porteira; 

- Criando negócios rentáveis através das dimensões da sustentabilidade. 

-  Plano de ação para implantar a sustentabilidade na empresa. 

- Exemplos de negócios sustentáveis para inspirar 

 

Metodologia sugerida: Metodologia em formato de curso com abordagem de conceitos, dados e 

números do setor do agronegócio em relação a sustentabilidade, durante a oficina os participantes 

deverão ser estimulados a participar com atividades e exercícios para fixação dos conteúdos, 

importante a utilização de dinâmicas e trabalho em grupo. 

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

Tipologia: Curso com até 4 encontros de 3 horas. 

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

 



  

 
 

Observações: As empresas candidatas devem ter disponibilidade imediata para atendimento,  
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. 

 

  

 

 

 

 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

