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O Programa Propriedade Sustentável foi 
idealizado diante de uma carência regional 
histórica caracterizada pela inexistência 
de processos capazes de prover orienta-
ções aos pequenos agricultores familiares, 
processos estes direcionados à gestão de 
atividades produtivas e sustentáveis com 
viés econômico, social e ambiental. Nascia 
assim, em 2013, um programa que trata a 
propriedade com uma visão sistêmica da 
gestão, com uma abordagem que gera 
sustentabilidade financeira e ambiental 
aos pequenos produtores.

Desse modo, o Programa Propriedade 
Sustentável busca potencializar a ges-
tão da propriedade, pela adoção de 
atividades rentáveis e em consonância 
com a legislação ambiental, e ao mesmo 
tempo, incluir o máximo de integrantes do 
núcleo familiar aos processos de constru-
ção. Razão pela qual, uma das etapas 
mais importantes deste programa é a 

delimitação do seu público alvo, caracteri-
zado pelos núcleos familiares das peque-
nas propriedades onde opera, e caracteri-
zando-se pela participação desses núcle-
os em todas as etapas do projeto. 

Inicialmente o programa era desenvolvi-
do com a empresa apoiadora e consulto-
ra Somavilla Serviços Agropecuários e 
Ambientais LTDA e, desde 2016, o pro-
grama é desenvolvido em parceria com o 
Sebrae RS e Sebrae SC. A iniciativa tam-
bém conta com o apoio institucional dos 
Poderes Públicos Municipais e de 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.

A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG desen-
volve o Propriedade Sustentável há 7 
anos, e já formou 240 famílias na região 
do alto uruguai do Rio Grande do Sul e 
extremo oeste de Santa Catarina. 
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Objetivos 
específicos

• Desenvolvimento sustentável na prática:   
   ambiental, social e econômico;
• Melhoria na qualidade de vida e na autoestima das 
   pessoas envolvidas;
• Evolução positiva nos resultados das propriedades;
• Ampliação do relacionamento entre Associado e 
   Cooperativa;

Fomentar o empreendedorismo sustentável, 
promovendo a evolução da propriedade rural, por meio 
de transformações que possibilitem seu 
desenvolvimento continuado, bem como, de seus 
núcleos familiares, com vistas a melhorar os resultados

Objetivo

Elizete Perlin, de Caiçara/RS, 
associada participante do programa
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Motivações

• Importância e representatividade do agronegócio, em 
   especial a agricultura familiar, para o cenário nacional e 
   internacional;
• Existência de necessidades a serem trabalhadas, tais 
   como: gestão financeira, sucessão familiar, 
   conhecimento técnico nas atividades realizadas; 
• Educação, formação e informação para que o produtor 
   possa ver sua propriedade como um negócio sustentável;
• Exercício de promover desenvolvimento sustentável e 
   benefícios reais para os grupos familiares e para a sociedade

Características

• Educação e conhecimento
• Agricultura regenerativa olhando para o ambiente
• Energias renováveis
• Sucessão familiar
• Bem-estar familiar e social
• Recuperação de solos degradados
• Gestão financeira
• Biodiversidade
• Proteção de rios e nascentes
• Profissionalização das atividades
• Inserção de inovação e tecnologia
• Reaproveitamento e separação de resíduos
• Bem-estar animal

 Família Litcoski, de Ametista do Sul/RS, participantes do programa



Realização de um encontro, reunindo todas as famílias envolvidos, 
onde são repassadas as informações sobre o projeto, o que o 
compõe, seus objetivos e após realização de palestra sobre 
Sucessão Familiar e/ou outro tema de escolha dos participantes.

O público-alvo do programa são agricultores associados ao Sicredi que 
possuem suas atividades focadas na suinocultura, avicultura, pecuária de 
leite, fruticultura, hortaliças ou outras atividades alternativas de uso do 
solo. O conteúdo é dividido em 4 etapas de consultoria e aprendizagem:

Ação Inicial

Propriedade Sustentável 
em desenvolvimento 
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Carga Horária: 02 horas 
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Consultorias em gestão financeira 
aplicadas individualmente nas propri-
edades participantes. Neste trabalho 
acontece o alinhamento de conceito, 
conteúdo e expectativa; montagem 
do cronograma de atendimento; 
avaliação do fluxo de caixa praticado; 
criação de controles; separação de 
contas; análise de resultados, entrega 
de planilhas, entre outros. 

Consultorias em 
Gestão Financeira3

Apresentar técnicas de controles financeiros, controle de caixa, 
controle de contas a pagar e a receber e o caixa futuro, melhor 
aplicação de recursos financeiros e planejamento de investimentos. 

Oficina Controlar Meu 
Dinheiro no Campo2 Carga Horária: 04 horas 

Carga Horária: 09 horas por propriedade



Consultorias voltadas a aplicação de inovação e tecnologia, 
apoiando também atividades voltadas à melhoria dos 
processos. Dentre os objetivos, está o aumento dos lucros e 
faturamento, ganho de produtividade, aumento de 
eficiência, melhoria na qualidade de produção, otimização 
de tempo, redução de desperdícios, entre outros. Atividade 
realizada por consultores técnicos terceirizados.

Consultorias 
Tecnológicas4

Nesta fase cada propriedade recebe 22 horas de consultoria, sendo:

Visita de Orçamento: 
O produtor rural recebe a visita do 
consultor, que se aprofunda na 
necessidade do produtor, conhecendo 
a propriedade e montando o plano de 
trabalho.  Carga Horária: 2 horas

Consultoria Técnica:
Érealizada diretamente na 
propriedade rural, por consultor 
terceirizado, no tema apontado 
pelo produtor rural.  
Carga Horária: 20 horas

São realizadas ações adicionais, as quais podem acontecer 
a partir de demandas dos grupos, ou ainda, a partir de 
alinhamento entre os parceiros Sebrae e Sicredi.

Demais Ações
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“Eu trabalhei 14 anos fora, como empregado, mas resolvi voltar, 
abandonar a vida de empregado e me tornar o meu próprio patrão. 
Pensei em regressar, porque entendo que o jovem não pode aban-
donar a agricultura, no nosso caso, o pai e a mãe não estavam mais 
dando conta do trabalho, e eu resolvi retornar para ajudá-los. 
Posso afirmar, que o Propriedade Sustentável mudou a nossa vida, 
nossos avanços foram bem significativos. Um exemplo é a produ-
ção de leite que era de 16 litros/dia/vaca e estamos, em pouco 
tempo, com uma média de 20 litros/dia/vaca e quero aumentar 
ainda mais para não precisarmos mais trabalhar com a plantação 
de fumo, atuando somente com o leite”
Tiago Albarello Cadoná, de Taquaruçu do Sul/RS

“O projeto busca trabalhar de forma prática e simples. Ele é 
baseado em consultorias diretas na propriedade, porque a 
gente acredita que desta forma o conhecimento é melhor 
absorvido e o produtor consegue realmente fazer mudanças 
e consegue melhores resultados. A partir desse trabalho a 
região também se desenvolve como um todo.” 

Catia Regina Roy 
Analista de Articulação do Sebrae RS

“Essa parceria do Propriedade Sustentável que nós temos com o 
Sebrae tem dados muitos frutos, porque a gente percebe que a 
gente vem transformando as propriedades, onde as pessoas 
estão investindo e se redescobrindo em vocações. Nós temos 
exemplos de filhos que saíram de casa, foram ter experiências na 
área urbana e retornaram. Porque identificaram que aquela 
empresa rural pode ser uma geradora de grandes oportunidades 
para eles criarem suas famílias e trabalharem com a geração de 
alimentos, sendo uma das grandes demandas no mundo.” 
Angelita Marisa Cadoná 
Presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

“Aproveitamos todos os conhecimentos, desde a produção do 
leite, de como viver em família, enfim... Após o programa, a nossa 
renda aumentou consideravelmente. Estamos planejando fazer 
uma pocilga para que nossos filhos possam voltar para casa e 
trabalhar conosco. Sugerimos que todos os associados possam 
participar, pois devemos tudo a este programa” 
João e Aldeni de Souza, Associados de Rodeio Bonito/RS 
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Formatura da 
8ª turma do programa 
Propriedade Sustentável

https://www.youtube.com/watch?v=lOGc97GA468&t=33s

 História da associada Janise 
Fontana Siqueira, da Linha 
Caetano de Erval Seco/RS, 
participante do programa 
Propriedade Sustentável

https://www.youtube.com/watch?v=BSBMm0DoexU&t=1s

História dos associados 
João Idano e Vera Raimundi 
de Cerro Grande/RS, 
participantes do programa 
Propriedade Sustentável

https://www.youtube.com/watch?v=2EwutkmAbOQ

Documentário 
da Revista Novo 
Rural em 2018

https://www.youtube.com/watch?v=HgQiYu1AMeU

Confira mais sobre o programa 
acompanhando nossos vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=lOGc97GA468&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=BSBMm0DoexU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2EwutkmAbOQ
https://www.youtube.com/watch?v=HgQiYu1AMeU
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Em 2016, o Programa foi 
reconhecido com uma boa prática 
pela FAO (Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura) Plataforma de Boas 
Práticas para o Desenvolvimento 
Sustentável, administrada pela 
Unidade de Coordenação de 
Projetos - Região Sul num espaço de 
disseminação e compartilhamento 
de iniciativas replicáveis de boas 
práticas desenvolvidas o Brasil, na 
Região Sul do Brasil.

Reconhecimentos

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza há 
oito anos o Vencedores do Agronegócio e há quatro anos o Elas no Agro. Esta 
premiação visa reconhecer o mérito de cases das cadeias produtivas do agronegócio 
que tenham contribuído para o desenvolvimento do Estado.

Em 2020, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG foi escolhida pela Comissão Julgadora do 8º 
Prêmio Vencedores do Agronegócio e 4º Prêmio Elas no Agro para receber o Troféu Três 
Porteiras 2020, na categoria Depois da Porteira, com o case “Desenvolvimento do 
agronegócio por meio do Programa Propriedade Sustentável”.

Premiados em todas as categorias no 8º Vencedores do Agronegócio e 4º Prêmio Elas no Agro, 
representantes da Federasul e apoiadores do Prêmio

Prêmio Vencedores do Agronegócio da Federasul (2020)

Reconhecimento da ONU para Alimentação e Agricultura (2016)

Sicredi recebe reconhecimento da ONU



Parceiro:


