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Fundada em 2010, a SIA – Serviço de Inteligência em Agronegócios

é uma empresa especializada em promover o desenvolvimento sustentável

do agronegócio brasileiro através de soluções corporativas e tecnológicas

para o setor agropecuário, atuando sempre com foco direto no produtor

rural , sua família e suas atividades.

►Atitude criativa, inovadora, colaborativa e consciente

► Sustentabilidade global dos projetos e ações

► Respeito às pessoas e suas decisões

► Empreendedorismo responsável

► Ética corporativa e pessoal

Conheça melhor nossa empresa,
princípios, equipe técnica e
aproveite as opções de nosso
PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES!

Levar o Conhecimento Técnico Especializado ao 

homem do campo de forma conceitual e prática, orientando para a 

correta adoção de tecnologias geradas na ciência e na indústria, 

visando aumento da eficiência econômica das operações 

agropecuárias com responsabilidade ambiental.

Transformação da produção agrícola e pecuária em negócios de 

mínimo risco através da planificação das ações e da predição de 

resultados,  agregando segurança às tomadas de decisão, 

lucratividade ao resultado e sustentabilidade aos 

ambientes de produção.

MISSÃO

VISÃO

VALORES



Desenvolvemos projetos com equipes técnicas das

empresas e instituições clientes ou com nosso próprio

time de consultores. Para isso, em 2013 constituímos a

PROPISA Consultores Associados, que é a DIVISÃO DE

CONSULTORIA & ASSESSORIA TÉCNICA da SIA.

Através de nossas SOLUÇÕES levamos aos clientes o

conhecimento para eficiência produtiva, econômica,

operacional e ambiental de sistemas de produção de

carne, leite e integração lavoura-pecuária.

ǀ

A equipe técnica SIA | PROPISA tem atuação 

Continuada em propriedades

Para atender clientes institucionais     

como empresas privadas, associações, 

cooperativas, federações de agricultura e 

pecuária, instituições de fomento, governos 

municipais, estaduais e federais.

Para atender  clientes individuais 

como os produtores rurais que 

demandam atendimento de nossa Divisão 

de Consultoria e Assessoria Técnica 

diretamente em suas propriedades.



Para propriedades rurais que ainda

não possuem um sistema de produção

definido ou consolidado, nosso time de consultores está

preparado para conhecer as áreas, tabular dados do negócio

atual e construir distintas alternativas de CENÁRIOS TÉCNICO-

ECONÔMICOS para alta rentabilidade.

Tabulação de dados 
produtivos e econômicos

Alinhamento de proposições 
operacionalmente viáveis

Construção de cenários propositivos com 
projeções técnicas e plano de viabilidade 

financeira da operação

Apresentação e entrega do SIA Farm-
design customizado ao croqui da 

propriedade rural avaliada.

Para propriedades rurais que precisam organizar melhor as ações e impulsionar o

resultado das operações. Consultoria especializada na caracterização completa do

sistema de produção atual, ajustes de curto prazo e apontamento de soluções de

melhoria para médio e longo prazos.

Inventário de uso atual do solo (verão e 
inverno), infraestrutura, recursos 

humanos, produtividade e eficiência 
econômica atuais.

Reconhecimento in loco das áreas 
de produção, discussão de 

alternativas de melhoria

Direcionamento para a solução 
tecnológica em caso de sequência do 

trabalho – SIA CENÁRIOS ou SIA TEMPO 
INTEGRAL
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Check-point SEMESTRAL e ANUAL para 
avaliação global de AÇÕES e RESULTADOS. 

Acesso a área restrita no site da SIA

É a nossa proposta de Assistência Técnica em alto padrão!

Assessoria Técnica Continuada da equipe SIA | PROPISA para o desenvolvimento produtivo, operacional e econômico de

sistemas de produção de carne, leite, integração lavoura-pecuária e agrossilvipastoris. Customizada em distintos formatos com

frequência e intensidade de visitas técnicas presenciais e outras formas de comunicação que atendam a necessidade e o

interesse de cada propriedade rural, suas particularidades, perfil e preferências de seus administradores e equipe de trabalho. O

caminho mais sólido para obtenção dos resultados projetados no SIA DIAGNÓSTICO ou no SIA CENÁRIOS.

O Pastoreio Rotatínuo é um diferencial SIA | PROPISA aplicado no manejo de pastagens!

É uma solução para o produtor rural que busca alcançar a excelência no manejo de pastagens,

com alto desempenho produtivo do rebanho e alto aporte de matéria orgânica ao solo. Uma

proposta que une a facilidade de controle do pastoreio pelo manejador com a garantia da melhor

oferta forrageira para os animais.

Respaldado por mais de uma década de estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o

ROTATÍNUO já é sucesso em centenas de propriedades rurais, onde nossa equipe técnica orienta o

produtor desde a escolha das áreas de pastagens, confecção e implantação do projeto e

monitoramento dos resultados.

DIAGNÓSTICO completo com análise da 
viabilidade econômica e operacional do 

sistema de produção vigente; 

Elaboração de projeto técnico-
financeiro detalhado, com projeções 
para curto, médio e longo prazos; 

Implantação do projeto e assessoria técnica continuada das 
ações de campo como implantação, adubação e manejo de 

lavouras e pastagens; suplementação e confinamento 
estratégicos; melhoramento genético; cronograma da 

reprodução e sanidade dos rebanhos

1 2 3 4



SOLUÇÕES INTEGRADAS ǀ Foco no cliente individual

Em atendimento à crescente demanda de nossos clientes por serviços qualificados e personalizados na área jurídica, estabelecemos

uma parceria com especialistas nas temáticas          de Direito Ambiental, Direito Societário e Direito Tributário que 

possibilitam soluções jurídicas integradas e completas. Juntos construímos soluções que unem nossa expertise técnica no 

agronegócio com a competência jurídica de nossos parceiros. Mais uma sacada INTELIGENTE da SIA para melhor atender você!

Consultoria especializada na adequação ambiental da

propriedade rural, não apenas à legislação vigente, mas

também ao caminho da sustentabilidade global,

implementando no seu agronegócio as diretrizes da

intensificação responsável para a produção de alimentos com

segurança e longevidade da eficiência ecológica e econômica.

Diagnóstico ambiental para adequação e regularização da

propriedade rural, orientação para solicitação de licenças

ambientais e licenças de operação de atividades produtivas;

assessoria na assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta

(TAC) e Termo de Compromisso Ambiental (TCA), utilização de

benefícios fiscais e creditícios voltados às melhores práticas

ambientais; inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental

Rural – CAR e assessoria na adesão ao Programa de

Regularização Ambiental (PRA).

Desenvolvemos uma solução para orientar as famílias e

empresários rurais no processo sucessório de suas

propriedades, visando harmonia no presente e segurança no

futuro a todos os envolvidos. Atuamos desde a elaboração de

planos de divisão das áreas até o estudo da estrutura jurídica

mais adequada aos objetivos da família.

Sensibilização da importância do planejamento sucessório;

diagnóstico da estrutura gerencial e societária do negócio;

avaliação do patrimônio rural; elaboração, apresentação,

discussão e validação do Plano de Sucessão do Negócio

Agropecuário conforme interesse prévio das partes e análise

técnica.

Em um cenário de carga tributária crescente e aumento do risco de responsabilidade dos produtores e empresários rurais,

desenvolvemos um serviço de análise da tributação incidente sobre a atividade com o objetivo de aproveitar todos os benefícios

fiscais disponíveis e minimizar o risco de comprometimento do patrimônio pessoal.

Diagnóstico tributário da atividade; análise de possíveis créditos a serem aproveitados ou recuperados; exame da carga tributária

incidente sobre o planejamento sucessório e/ou empresarial desenvolvido, encaminhamento de soluções para melhoria do regime.

superando  metas

transformando vidas

Desde 2010 fazendo a diferença



SOLUÇÕES  CORPORTATIVAS ǀ Foco no cliente institucional

Consultoria criada especialmente para órgãos públicos ou empresas privadas com objetivo de desenvolver e implementar projetos

e metodologias de capacitação, difusão tecnológica e assistência técnica para produtores rurais, bem como seleção e treinamento

de equipes técnicas específicas, com vistas ao desenvolvimento territorial a partir da adoção de práticas agropecuárias sustentáveis.

O serviço: elaboração e gestão executiva do projeto; articulação de parceiros locais; customização do plano de trabalho;

organização de seminários, oficinas e dias de campo; organização de treinamentos e seleção de técnicos; compilação e

apresentação de resultados; elaboração de relatórios e informativos técnicos.

Consultoria empresarial em posicionamento estratégico e inserção de mercado, desde a prospecção, captação, segmentação e

implementação de ações de fidelização de clientes atuais e potenciais.

O serviço: Caracterização da demanda; mapeamento global e específico da região-alvo e público-alvo; segmentação do perfil de

clientes atuais e potenciais; definição da estratégia de mercado; elaboração, apresentação e entrega de dossiê técnico com

soluções, estratégia e plano de ações.

Projetos agropecuários desenvolvidos e executados pela

equipe técnica da SIA para grupos empresariais ou

investidores individuais que desejam ampliar seus negócios

com investimento em sistemas de pecuária de corte, pecuária

de leite, integração lavoura-pecuária ou agrossilvipastoris.

O serviço: Captação de áreas de produção disponíveis para

produção; inventário de áreas e infraestrutura disponível;

construção de cenários técnico-econômicos e estudo de

viabilidade; elaboração de projeto completo; captação de

investidores; formalização jurídica do empreendimento;

gerenciamento da execução e apresentação de resultados.

Cursos completos, workshops, seminários, oficinas e palestras

nas áreas técnicas de atuação da equipe SIA | PROPISA. 

Conheça algumas de nossas temáticas principais: 

► Sistemas Integrados de Produção Agropecuária – SIPA / PISA

► Manejo Avançado de Pastagens – Pastoreio “Rotatínuo”

► Suplementação e Dieta Total para Bovinos e Ovinos

► Agricultura e Pecuária de Emissão de Baixo Carbono – ABC

► Eficiência Econômica em Sistemas de Produção de Carne

► Eficiência Econômica em Sistemas de Produção de Leite

► Eficiência Econômica na Integração Lavoura-Pecuária

► Adequação e Gestão Ambiental na Empresa Rural

► Direito Ambiental, Societário e Fiscal na Empresa Rural



Entre em contato e saiba mais sobre nossos serviços

E-mail: contato@siabrasil.com.br

Fone: (51) 3307 4987

Fanpage: siabrasil

Visite nossa sede, será um prazer recebe-lo!

Av. Getúlio Vargas, 1157 sala 907

Menino Deus ǀ Porto Alegre - RS

CEP 90150-005


