
Soluções e Planejamento Agronômico 
Consultec



DIFERENCIAIS ÚNICOS

de coordenadas geodésicas.
V Contato constante com nossos clientes.

V Criação de Croquis com itinerário de acesso detalhado com apresentação 

V Agilidade e objetividade na coleta de informações e documentos.

Consultoria para Alta Performance no Campo (CAP)

Neste processo de consultoria nossa equipe realiza o acompanhamento da lavoura, 
buscando minimizar os danos causados por doenças, pragas e deficiência nutricional 
das plantas.

Etapas da Assistência Técnica:
 
1. Amostragem de Solo
Nesta etapa coletamos o solo (presencialmente) para que possamos fazer as 
recomendações corretas para adubação necessária para a próxima cultura.
 
2. Planejamento da Lavoura
Depois de recebido o resultado da análise de solo é realizado a interpretação dos dados, 
assim o agricultor poderá ser orientado quanto às necessidades de adubação. Nossa 
equipe também irá orientar quanto à escolha da cultivar e a correta utilização dos 
defensivos para a cultura (a) ser implantada. Nosso objetivo é o de buscar obter 
equilíbrio entre custo e benefício, gerando lucro no final da colheita.
 
3. Visitação para Acompanhamento

Na última etapa do processo em consultoria é feito balanço das orientações aplicadas ao 
plantio, para que haja aprendizado sobre produtos e técnicas utilizados, e se, há a 
necessidade de alguma mudança de processos para o planejamento das próximas 
safras.

Durante todo o ciclo da cultura nossos consultores fazem visita presencial à lavoura, 
procurando analisar se o planejamento esta dentro da expectativa esperada, buscando 
sanar possíveis problemas.
 
4. Finalização do Ciclo

Orientação Técnica ao Produtor Rural (OTP)

Para empreendedores rurais que necessitam de toda a orientação para o planejamento e 
aconselhamento na condução da sua lavoura.

 Etapas  da Assistência Técnica:

Nesta etapa coletamos o solo (presencialmente) para que possamos fazer as 
recomendações corretas para adubação necessária para a próxima cultura.
 
2. Planejamento da Lavoura
Depois de recebido o resultado da análise de solo  é realizado a interpretação dos dados, 
assim o agricultor poderá ser orientado quanto às necessidades de adubação. Nossa 
equipe também irá orientar quanto à escolha da cultivar e a correta utilização dos 
defensivos para a cultura (a) ser implantada. Nosso objetivo é o de buscar obter equilíbrio 
entre custo e benefício, gerando lucro no final da colheita.

1. Amostragem de Solo

 

 



Construímos todo o processo documental necessário para aquisição dos 
financiamentos, auxiliamos na escolha de cultivares, realizamos a interpretação da 
análise de solo e também orientamos na escolha de compra dos demais defensivos que 
irão ser utilizados na lavoura.

LINHA PRONAF

TIPOS DE ATENDIMENTO:
Elaboração do Projeto e Apresentação de Laudos  (através de visitação na propriedade).

 

                                                                      PROJETOS
Neste tipo de projeto nossa equipe atua  nas três linhas de financiamentos: PRONAF, 
PRONAMP e DEMAIS. 

LINHA PRONAMP E DEMAIS

Nestes projetos a condução documental será semelhante  ao PRONAF, no entanto o 
atendimento sempre terá a apresentação de laudos obtidos através da visitação ao 
produtor rural.

·Nossos consultores além de construir o projeto, também apresentam todos os 
documentos (presencialmente) aos bancos, maximizando o tempo de aprovação e 
evitando com que o produtor rural tenha a responsabilidade de comparecer à uma 
agência bancária;
·Agilidade na obtenção de análises de solo (resultado em 07 dias).

BENEFÍCIOS:

·Nos programas PRONAMP E DEMAIS é realizada toda a atualização cadastral junto ao 
banco;

·Arquivamento de todos os documentos necessários para a obtenção do crédito , 
evitando assim problemas ocasionados por extravio;

AVALIAÇÃO DE ÁREAS RURAIS

Elaboração do Projeto e Apresentação de Laudos  (através de visitação na propriedade).

TIPOS DE ATENDIMENTO:

Neste tipo de projeto nossa equipe atua  nas três linhas de financiamentos: PRONAF, 
PRONAMP e DEMAIS. 

Realizamos laudos de pareceres técnicos de opinião sobre a avaliação de áreas rurais. 
Tais documentos  podem ser solicitados na requisição de crédito à instituições 
financeiras.

 

Construímos todo o processo documental necessário para aquisição dos 
financiamentos, auxiliamos na escolha de cultivares, realizamos a interpretação da 
análise de solo e também orientamos na escolha de compra dos demais defensivos que 
irão ser utilizados na lavoura.
 

LINHA PRONAF

Elaboração do Projeto

Elaboração de projetos, organização documental e entrega direta à instituição 
financeira;

  

INVESTIMENTOS

Elaboração de projetos, organização documental e entrega direta à instituição 
financeira – Inserção de dados no Programa Siout (programa do governo) para linhas de 
custeio pecuário.

 
CUSTEIOS AGROPECUÁRIOS



Nosso serviço de Assistência Técnica nas culturas de soja e 
milho fornece ao agricultor o planejamento ideal para o seu 
tipo de lavoura, o acompanhamento dos consultores no 
campo e a criação de um cronograma sobre os momentos 
corretos para a utilização dos insumos. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tudo isso faz com que o uso dos produtos tenha a melhor 
eficiência e impacte diretamente na produtividade e no 
menor gasto do dinheiro, gerando maior lucratividade.  
Muito mais que prestar apenas consultoria, nossa equipe 
organiza toda a documentação que nossos clientes 
necessitam para facilitar obtenção de crédito junto às 
instituições financeiras. 



SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, DE  
ENGENHARIA E PARA PREFEITURAS.

A Empresa Consultec é representante da Franquia TopoMen Soluções Espaciais, 
oferecendo vários  serviços topográficos. 

ATENDIMENTO PARA ÁREAS AGRÍCOLAS - 
ENGENHARIA - PREFEITURAS 

*Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbana.
*Divisão e Medição de Áreas.

*Usocapião.
*Levantamento Planimétrico.

*Nivelamento Altímetro.
*Desmembramento.

*Divisões de Área.
*Estaquiamentos de Estradas.

*Medição de Inventários.
*Loteamentos.

*Fotometria com Drone.
*Mapeamento com Drone.

Entre em contato conosco, 
teremos o maior prazer em lhe atender

Soluções e Planejamento Agronômico 
Consultec

Av. David José Martins, 1171
Ijuí - RS  98700000

consultecijui@gmail.com.br
(55) 9 9939.3398         (55) 3333.7432
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