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Visite nosso escritório, será um prazer recebê-lo!

Av. Getúlio Vargas, 1157 sala 1105 Menino Deus em Porto Alegre - RS



Somos um grupo de PESSOAS que 

busca a felicidade no exercício da profissão 

atuando de forma sincronizada com as 

tendências globais. Da produção à conservação, 

do empresarial ao familiar, do lucro à satisfação 

pessoal. Uma equipe de profissionais com 

brilho nos olhos em cada visita técnica, 

cada palestra, reunião corporativa e em 

toda chance que temos 

de dar nosso recado. 

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

é uma empresa de consultoria especializada no desenvolvimento 

sustentável do agronegócio brasileiro.  Atua na transferência de 

CONHECIMENTO TÉCNICO para o setor agropecuário, 

com foco no produtor rural, sua família e sua equipe de trabalho. 

NOSSOS VALORES:

Ética corporativa e pessoal

Empreendedorismo responsável

Respeito às pessoas e suas decisões

Sustentabilidade global dos projetos e ações

Atitude criativa, inovadora, colaborativa e consciente 



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.

A equipe técnica SIA | PROPISA tem atuação 
continuada em + de 1.300 propriedades



SUAS DEMANDAS

CORPORATIVO
Empresas comerciais, órgãos públicos, federações, 
associações, laticínios, frigoríficos, sindicatos rurais

Desenvolvimento de metodologia customizada 
ao atendimento do público-alvo conforme 

objetivos pretendidos

Articulação e sensibilização de parceiros locais e 
público-alvo do projeto

Implementação e monitoramento do projeto, gestão 
e apresentação de indicadores e resultados

Capacitação continuada com suporte técnico e 
gerencial da equipe de trabalho e público alvo

Treinamentos específicos na forma de cursos, 
palestras, workshops, oficinas, dias de campo

Para atendimento de 
seu público associado

A equipe técnica SIA | PROPISA realiza 

+8.000 consultorias anualmente

CLIENTE

Marque        e saiba como   se tornar um 



Marque        e saiba como   se tornar um CLIENTE SIA 

Produtores rurais de carne, leite, integração lavoura-
pecuária, investidores do agronegócio, condomínios rurais

Para atendimento do 
seu próprio negócio

INDIVIDUAL

Diagnóstico Técnico e Gerencial do sistema de 
produção vigente e apontamentos de melhoria para o 
seu negócio agropecuário

Construção de Cenários Produtivos e Econômicos 
para análise comparativa de diferentes modelos de 
negócio viáveis e sustentáveis em sua propriedade rural

Elaboração e implementação de Projeto Técnico e 
Financeiro com assessoria continuada da 
equipe SIA/PROPISA em sua propriedade

Assessoria Técnica Específica em planejamento e manejo 
de pastagens, integração lavoura-pecuária, adubação, 
suplementação, confinamento, sanidade e reprodução

SUAS DEMANDAS

Nossas soluções já estão disponíveis 

para todo o território brasileiro

CLIENTE



Solução pontual direcionada para propriedades rurais que já possuem
um sistema de produção definido (cria, recria, engorda, ciclo completo)
mas o produtor não está satisfeito com os resultados técnico-
financeiros e quer encontrar as possibilidades de melhoria.

DIAGNÓSTICO

AGROCENÁRIOS

Visita de reconhecimento do 
sistema e  levantamento de 

dados produtivos e econômicos

Construção de cenários 
propositivos com projeções 

técnicas e plano de viabilidade 
financeira da operação

Reunião de apresentação e entrega 
do SIA Agrocenários. Discussão 
detalhada da viabilidade técnica, 

econômica e operacional dos 
cenários apresentados

Reunião de apresentação e entrega 
final do SIA DIAGNÓSTICO. 

Discussão detalhada dos pontos 
fortes e limitantes do sistema de 

produção atual com direcionamento 
para implementação de melhorias

Visita de reconhecimento das 
áreas e animais, uso do solo, 

manejo e infraestutura. 
Recomendações técnicas a campo 

para melhoria de curto prazo

Repasse de informações 
adicionais relacionadas a 
parâmetros de produção, 
produtividade e eficiência 

econômica do negócio atual

Processamento das 
informações, análise técnica e 
elaboração do documento de 

DIAGNÓSTICO

Aplica-se tanto para propriedades rurais que possuem um
sistema de produção definido e o produtor quer analisar
outras opções de modelo de negócio, como também para
novas áreas e novos negócios a serem implantados. O cliente
enxerga sua fazenda sendo trabalhada sob diferentes modelos
de produção e comercialização, podendo escolher o cenário
mais apropriado.

Até 15d

Início

Até 20d

Até 30d

Até 45d

Até 15d
Início

Até 20d

Até 45d

Até 60d
Repasse de informações 

adicionais, processamento das 
informações, análise global e 
definição dos agrocenários

pela equipe técnica



Consultoria técnica e empresarial continuada da equipe SIA | PROPISA para
o desenvolvimento produtivo, operacional e econômico de sistemas de
produção de carne, leite e integração lavoura-pecuária. Formatos flexíveis de
frequência e intensidade de visitas técnicas presenciais com o objetivo de
orientar, implementar e monitorar ações para o cumprimento das
metas.................

SOLUÇÕES CLIENTE INDIVIDUAL

Acompanhamento do projeto em 
TEMPO INTEGRAL, com 

encontros presenciais e não 
presenciais conforme formato 
customizado de contratação e 

disponibilidade plena do consultor 
responsável via canais digitais

TEMPO INTEGRAL

SIA DIAGNÓSTICO completo, 
com reconhecimento das áreas 

e 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. 
Visita técnica para orientações de 

curto prazo

Apresentação, ajustes, validação  e 
implantação do projeto. Início da 

assessoria técnica continuada com 
orientação e monitoramento das 
ações de campo e utilização das 

ferramentas de gestão SIA

SIA CheckPoint
• Síntese dos indicadores que são os principais gargalos técnicos
• Foco claro as intervenções técnicas necessárias
• Visualização temporal de metas, ações e prazos de execução 
• Registro do grau de alcance ou superação de metas

gerenSIA
• Visão global do sistema de produção do ponto de vista técnico econômico
• Auxilio no gerenciamento e no processo de tomada de decisão
• Análise holística de sistemas integrados de produção
• Planejamento Produtivo e Financeiro “previsto” versus “realizado”

SIA TEMPO INTEGRAL 
é a oportunidade de 

conectar a “visão SIA” 
no seu negócio

Até 15d
Início

Até 30d

Até 60d

Vigência 12 ou 24 meses

A essência de nosso trabalho está nessas três soluções. 
Entender o negócio, estudar alternativas, definir o 

caminho e avançar!



RURAL 
SUSTENTÁVEL

Pastoreio Rotatínuo: um diferencial SIA | PROPISA
para o manejo INTENSIVO & SUSTENTÁVEL de pastagens!

Uma solução tecnológica 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 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

de ações e resultados produtivos e econômicos.

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 inclui a 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.

PASTOREIO 
ROTATÍNUO



SOLUÇÕES CLIENTE CORPORATIVO

Conheça algumas de nossas temáticas principais:

O mais completo e atualizado conteúdo técnico para

capacitação de equipes de profissionais do Agro e

produtores rurais nos principais temas relacionados à

produção agropecuária moderna e sustentável.

Cursos completos, workshops, seminários, oficinas e

palestras nas áreas técnicas de atuação da equipe SIA |

PROPISA.

TREINAMENTOS

Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária
SIPA / PISA / ILP

Manejo Avançado de 
Pastagens Nativas e 

Cultivadas

Suplementação e Dieta 
Total para Bovinos e 

Ovinos

Agricultura e Pecuária 
de Baixo Impacto 

Ambiental

Eficiência Produtiva e 
Econômica em Sistemas 
de Produção de Carne

Eficiência Produtiva e 
Econômica em Sistemas 
de Produção de Leite

Manejo Reprodutivo e 
Sanitário de Bovinos e 

Ovinos

Adequação e Gestão 
Ambiental na Empresa 

Rural

Proteção Patrimonial, 
Direito Ambiental, 

Societário e Fiscal na 
Empresa Rural

Vamos capacitar e dar suporte à sua equipe
técnica, ao produtor associado,  

ao cliente preferencial de sua empresa. 



Para empresas do ramo comercial, oferecemos uma Consultoria de Inteligência

Competitiva para o 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.

INVESTIDORES

COMERCIAL

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.



Consultoria  INDIVIDUAL com sessões de coaching direcionado para sua atuação no Mundo Agro, 
com suporte especializado em Gestão do Tempo, Programação Neurolinguística, Comunicação 

Assertiva, Relacionamento Interpessoal, Liderança, Gestão de Equipes, Empoderamento 

Se você quer uma consultoria 
personalizada para desenvolver sua 

capacidade  de gerenciar seu negócio 
e sua equipe de trabalho, conheça 

nossa mais nova SOLUÇÃO:

É uma solução SIA voltada para o 
desenvolvimento pessoal e profissional em 

temas do agronegócio, utilizando técnicas de 
coaching. É desenhado para produtores rurais e 

demais profissionais do agro que querem ir muito 
além de onde estão hoje em seu MUNDO 

AGRO. São apenas 24 vagas por edição!!

O FARM COACHING é composto por quatro dias de 

imersão, nos quais serão trabalhadas e desenvolvidas 

ferramentas de coaching aliadas ao tema técnico proposto, 

culminando na elaboração de um plano de ação. 

Após a imersão há quatro meses de suporte, interação 
e network dirigido para que os participantes possam 

alcançar seus objetivos. E ao final é realizado um 
meeting de experiências compartilhadas.

COACHING PESSOAL PARA GESTORES DO AGRONEGÓCIO
SIA equilíbrio



A SIA, juntamente com empresas e 

instituições parceiras, propõe um 

encontro inteligente e dinâmico para 

nuclear um fórum bienal de discussão em 

alto nível sobre integração lavoura-

pecuária no Sul do Brasil chamado 

Mosaico do Agronegócio!!!

Entre em contato e saiba 

como você, sua empresa 

ou instituição poderá

participar das próximas edições!! 

Caminhos para a intensificação sustentável 
da agropecuária Sul-brasileira

A SIA É ALIADA 
DESTA INICIATIVA

2014

2016

2018


