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 Porto Alegre, 15 de julho de 2021. 
 
 

Oportunidade 92/2021 – Comercialização em Sistemas Integrados de Produção 
  
 Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade 
Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
 
Tema: Comercialização, mercado 

Escopo: Agronegócios, ILP 

Objetivo: Identificar através do uso de ferramenta de diagnóstico o nível de maturidade comercial de 
empresas rurais que já possuem seus sistemas de produção consolidados para proporcionar aumento dos 
resultados financeiros do negócio através de aprimoramento nas operações de compra e venda. 

Metodologia sugerida: Consultorias 

Conteúdo programático  

- Diagnóstico inicial para levantamento do perfil comercial de cada produtor rural. 

- Compilação de dados e resultados 

- Análise da política comercial utilizada pelo produtor  

- Melhoria do processo de compra e venda de insumos e produtos 

- Orientar sobre melhores épocas considerando a balança comercial Agro. 

- Devolutiva 

- Plano de ação 

- Monitoramento 

Conteúdo programático sugerido Consultorias: 

Aplicação da ferramenta de diagnóstico do perfil comercial através das consultorias individuais propriedade, 
a partir da análise de resultados orientar e auxiliar o produtor na implementação das mudanças e ações 
necessárias para melhorar o planejamento comercial conforme atividades e realidade de cada propriedade. 

Perfil do público: Produtores rurais com sistemas ILP  

Resultado esperado: Essa ação tem como objetivo atender o resultado do Projeto de aumentar e melhorando 
suas operações de compra e venda. 

Prazo de cadastramento: Até 19 julho de 2021. 

 



  

 
 

Pública 

Observações: Ter disponibilidade imediata de atendimento na região Noroeste 

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, clicando aqui. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

