
 

IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO AGRÍCOLA  

TIPO DE SERVIÇO  Aperfeiçoamento Tecnológico 

ÁREA  Qualidade 

PORTE INDICADO  Todos  

SETOR INDICADO  Agronegócios 

OBJETIVO  Diagnosticar, planejar e assessorar produtores rurais na implementação e gestão de um 
sistema de qualidade, voltado ao cumprimento dos requisitos específicos dos organismos de 
certificação (UTZ, 4C, FairtTrade, GlobalGap, Dementer, PI, BRAPEX, dentre outros, incluindo 
Regulamento de Uso de Indicação Geográfica), visando melhoria de processo(s), produto(s) 
ou serviços, maior acesso a mercados e implementação de práticas sustentáveis. 

PRÉ-REQUISITOS  

PARA O CLIENTE 

   Não se aplica. 

ETAPAS DO 

ATENDIMENTO 

 1 – DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO: Avaliação da adequação aos requisitos da certificação / 
conformidade solicitada pelo cliente e Elaboração de Plano de Ação e Melhoria de Processo(s) 
e Produto(s); 

2 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: Orientações Técnicas para implementação do Plano 
de Ação e Melhoria de Processo(s) e Produto(s); Avaliação e monitoramento das adequações 
realizadas e, caso necessário, revisão do plano de ação para conclusão dos trabalhos;  

3 – AVALIAÇÃO FINAL: verificação dos requisitos implementados e elaboração do relatório 

final contendo análise qualitativa e qualitativa comparando a Avaliação Preliminar e Avaliação 

Final, Comprovação dos pontos de controle atingidos e Consideração Final sobre o resultado 

atingido, destacando a aptidão/prontidão para a auditoria de certificação, quando couber. 

PREVISÃO DE 

VISITAS 

 Mínimo de 4 a 6 

ENTREGAS PARA O 

SEBRAE 

 1. RELATÓRIO PARCIAL: Contendo avaliação preliminar com análise qualitativa e 
quantitativa dos pontos de controle da certificação/conformidade solicitada, 
comprovação dos pontos de controle analisados e Plano de Ação e Melhorias com 
ações necessárias para adequação da propriedade, cronograma de execução, 
responsáveis e custos (5W2H), registro fotográfico - 40% do valor do serviço;   
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2. RELATÓRIO FINAL: Contendo relatório de monitoramento das ações executadas a 
partir do Plano de Ação com análise qualitativa e quantitativa dos pontos de controle 
da certificação/conformidade e registro dos pontos de controle atingidos, a descrição 
da situação anterior e após a consultoria e registro fotográfico - 60% do valor do 
serviço; 

3. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente; 

4. Comprovação de visitas por meio de relatório da consultoria atestado pelo cliente ou 
e-mail do cliente com o atesto das visitas realizadas. 

ENTREGAS PARA O 

CLIENTE 

 1. DIAGNÓSTICO; 

2. PLANO DE AÇÃO; 

3. RELATÓRIO FINAL. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Requisitos de qualidade implementados. 

RESPONSABILIDADE 

DO CLIENTE 

 

 

 

 

 

 1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

2. Validar o escopo das etapas propostas pelo prestador de serviço; 

3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações necessárias para a realização do trabalho; 

5. Custeio das adequações necessárias indicadas; 

6. Aprovar o Documento Final; 

7. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 

8. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

PERFIL DO 

PROFISSIONAL 

 Experiência e conhecimento em Boas Práticas na Produção Agrícola e sistema de qualidade 

para propriedades rurais, de acordo com as certificações / conformidades identificadas. 

OBERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 Os itens analisados no Diagnóstico e Avaliação Final são estabelecidos conforme a 
certificação/verificação de conformidade solicitada pelo cliente. O serviço não contempla 
auditoria para certificação. 
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