
COMUNICADO   19

AGRONEGÓCIOS /  PECUÁRIA DE LEITE

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA

PÚBLICO-ALVO

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, MEI e Produtor Rural

SETOR(ES) DO PÚBLICO-ALVO

Agronegócios

SEGMENTO DO PÚBLICO-ALVO

Alimentação

NECESSIDADE DO PÚBLICO-ALVO

O incremento da produ vidade na pecuária se traduz em uma necessidade prioritária para produtores no Estado do
Rio de Janeiro. Produzir mais dentro das áreas de produção disponíveis significa ter acesso e incorporar tecnologias
produ vas na a vidade rural fluminense. Neste sen do, o Sebrae/RJ procura por empresas que possuam serviços de
consultorias especializadas, capazes contribuir para o aumento da produ vidade na pecuária do nosso Estado.

RESULTADOS / BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A APLICAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO

 Implementar um plano de qualificação para todos os fornecedores de leite;

 Elaborar e executar um plano de ação com diretrizes de melhorias de acordo com ar go 9° da IN 77/2018 do
MAPA;

 Orientação e capacitação técnica em boas prá cas na produção leiteira;

 Monitorar a execução de todos os planos de qualificação de fornecedores;

 Aplicar critérios e ações de boas prá cas;

 Manter registros auditáveis que evidenciem a regular execução do plano e o a ngimento das metas;

 Avaliar a efe vidade do plano e a requalificação dos fornecedores;

OBSERVAÇÃO

Buscamos empresas  com serviço de consultoria  técnica  específica  para elaborar um plano de qualificação para
fornecedores de leite. As consultorias serão aplicadas de forma presencial em todo território fluminense e têm como
obje vo contribuir para o aumento da produ vidade pecuária.

O Estado do Rio  de Janeiro  possui  um considerável  volume na a vidade pecuária  de  bovinos,  com uma maior
expressão na pecuária de leite, mas também com representa vidade na pecuária de corte. Este fato se apresenta
para o SEBRAE como uma estratégica oportunidade de promover a produ vidade na a vidade, e assim contribuir
com a geração de renda e emprego.


